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WELK SPEL 

SPEELT DE PVV? 
Wie het politieke bedrijf met enige aandacht volgt ontkomt 

niet aan de indruk dat de PVV-PLP momenteel zowat de rol van 
dubbelagent speelt : ze staat met een been in de regering en 
met het andere in de oppositie. Men vraagt zich af met welke 
bedoehngen zij die eigenaardige houding aanneemt. 

De BSP-ers hebben jarenlang hardnekkig gemanoevreerd om 
het eerste-ministerschap in handen te krijgen. Nu zij daarin ge
slaagd zijn met Leburton blijkt met de dag duidelijker waarom : 
om er stap voor stap, en zeer systematisch, een aantal kollek-
tiviserende plannen door te drukken. Om de greep van de Staat 
op elk terrein, en niet het minst op het bedrijfsleven, te ver
stevigen. 

De PVV-PLP is desondanks tot de regering toegetreden. Van 
de Ibramco-plannen en andere dergelijke initiatieven die de BSP-
ers in petto houden waren de liberalen wel degelijk op de hoog
te, maar ze deden alsof hun neus bloedde. Zij maakten deze re
gering mogelijk, ogenschijnlijk om aan de gemeenschapvraag
stukken (die inmiddels in de koelkast werden geschoven) een 
oplossing te kunnen geven. Maar de nieuwe PVV-voorzitter 
Grootjans kreeg meteen als taak er voortdurend op te wijzen 
dat de regering op de liberalen niet hoeft te rekenen om er 
allerlei kollektiviserende plannen door te halen. Met andere 
woorden : er moet op hen niet gerekend worden om precies dat 
te verwezenlijken wat de BSP-ers van deze regering verwachten! 

Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk wat de PVV-PLP op 
het oog heeft met deze dubbelzinnige opstelling Was hun deel
name aan deze regering erop gericht de politieke macht in han
den van de traditionele partijen te konsolideren, tegen de opruk
kende federalisten in. Of spelen zij een breed opgezet elektoraal 
spel. Willen ze hun liberaal imago (« laatste bastion ter verdedi
ging van de vrije onderneming ») extra in de verf zetten met 
het oog op de volgende verkiezingen ? Zitten zij uit te kijken 
naar het geschikte « breekpunt » om dan met roffelende trom 
de regering te verlaten en vervroegde verkiezingen uit te lok
ken ? 

Volgens vice-premier De Clercq zullen nieuwe belastingen in 
1974 niet meer te ontwijken zijn. Wellicht vinden de liberalen 
even voordien een geschikte gelegenheid om eruit te trekken, 
want waar zouden ze de « politieke moed » halen om één jaar 
voor de volgende parlementsverkiezingen nieuwe belastingen 
af te kondigen, ondertekend door Willy De Clercq ? 

Vanzelfsprekend vergroot dit eigenaardige liberale gedrag nog 
het wantrouwen waarmee de regeringspartners elkaar beloeren. 
Het is een bedroevend schouwspel : uitgerekend op een ogen
blik dat zeer velen in dit land uitkijken naar bevrijdende politie
ke en maatschappelijke hervormingen, leveren de traditionele 
partijen zich over aan allerlei cynische spelletjes, aan ergelijke 
touwtrekkerij om de verdeling van de politieke macht en invloed. 
Ze ondermijnen daarmee op een funeste wijze elk geloof in onze 
parlementaire demokratie. 

Paul Martens 

YU KREEG VERSTERKING • • a 

Prins Albert is van rechtswege 
senator. Hij komt echter niet zo 
vaai< naar het parlement, waar 
nochtans altijd een zetel voor hem 
wordt klaargehouden. Ergens in 
het midden van het parlementair 
halfrond. Vroeger zetelden daar 
ook de liberalen. Sinds prins Al
bert de laatste keer naar de se
naat kwam zijn de liberale gelede
ren echter uitgedund en is de VU-
groep in omvang toegenomen. 
Daardoor kwam zijne prinselijke 
hoogheid vorige woensdag in een 
groep grinnikende VU-senatoren 
terecht. 

Nu, Albert deed het nog zo 
slecht niet. Hij hield een gloedvol 
pleidooi voor een doelmatige na
tuur- en milieubescherming en ver
dedigde daarmee een programma
punt uit het VU-leefmilieukongres 
van 1969. Wat hem uiteraard (fi
guurlijk dan) enkele goedkeurende 
schouderklopjes van de VU-fraktie 
opleverde. 

De Gentse en Antwerpse havenarbeiders staan — 
na zeven weken staking — met de rug tegen de muur. 
Hun gezinnen lijden honger en kennen ontbering. Elke 
aanvaardbare regeling blijft uit. Het is een gevaarlijke 
en biezonder explosieve situatie geworden, vooral nu 
deze wanhopige arbeiders elke dag oog in oog staan 
met een steeds agressiever optredende ordemacht 
van zwaarbewapende rijkswachters en politieagenten. 
De gewelddadigheid neemt zienderogen toe. In een 
dergelijke sfeer kan de minste aanleiding tot een 
drama zoals dit van Zwartberg leiden . 

In een open brief aan aüe politici klagen de Antwerp
se stakers het feit aan dat de regering nog geen enkel 
initiatief nam om aan deze uitzichtloze situatie een 
einde te stellen. Zij wijzen tevens op de grote verant
woordelijkheid die de vakbonden dragen doordat zij 
hun leden elke werkelijke inspraak sinds vele jaren 

ontzeggen. « De gevolgen daarvan zijn bedroevend en 
van aard om de arbeidsverhoudingen in de haven voor 
vele jaren grondig te vertroebelen », aldus de brief. 

Het is biezonder absurd wat nu gebeurt : stakende 
arbeiders die uitgehongerd worden terwijl hun vakborv 
den geen kik geven, ordestrijdkrachten die hen intim) 
deren en brutaliseren in opdracht van een regering di< 
geleid wordt door een socialistisch eerste-minister, 
en middenstanders en andere « buitenstaanders » die 
hen in een breed menselijk gebaar tenminste aan hel 
broodnodige voedsel heipen. Kan de diepe krisis in da 
vakbonden, in de demokratische verhoudingen in het 
algemeen nog duidelijker worden geïllustreerd ? 

Zo de regering nog langer werkeloos blijft toezien, 
dan draagt zij een zware verantwoordelijkheid. Een 
tweede Zwartberg-drama moet ten allen prijze voop 
komen worden ! 

walen hebben een eigen regering 
In de maak 

Terwijl de CVP-leiders links en 
rechts zedepreken houden, terwijl 
hun ministers met hun BSP-kolle-
ga's privé-oorlogjes uitvechten, 
werken de Walen rustig verder 
aan hun gewestelijke autonomie. 

Onze lezers weten dat er in uit
voering van Eyskens' grondwets
herziening naast de — nog op te 
richten gewestraden — ook Gewes
telijke Ontwikkelingsmaatschappij
en (GOM's) moeten komen. De 
Walen opteerden voor één enkele 
GOM voor heel Wallonië, voor 
Vlaanderen worden — onder druk 
van de CVP — niet minder dan 
vijf GOM's voorzien nl. een per 

provincie. Met hun ene GOM zijn 
de Walen ongeveer klaar, terwijl 
het met de Vlaamse provincialis
tische GOM-metjes nog lang niet 
botert. En reeds gaan de Walen 
een stapje verder : ze willen van 
hun GOM het uitvoerend lichaam 
maken van de op te richten Waal
se Gewestraad. Met andere woor
den, ze willen er een Waalse ge
westelijke regering van maken. 

Voor de Vlamingen is een derge
lijke ontwikkeling in meer federa
listische zin nagenoeg onmogelijk 
gemaakt door het eeuwig provincia
lisme van de CVP, die op haar kon-
gressen nochtans geregeld struise 

federalistische taal voert. Maar in 
de praktijk leidt haar weinig konse-
kwente houding ertoe dat de Vlaanv 
se gewestvorming een allegaartje 
dreigt te worden van allerlei nieu
we instellingen en organen met 
weinig effektieve macht en invloed. 
Straks staan de Vlamingen met al 
hun provincialistische bouwsels ho
peloos verdeeld en vrijwel mach
teloos tegenover stevige Waalse 
gewestelijke instellingen, die de 
geboden mogelijkheden tenvolle 
zullen benutten. Voor het overige 
blijft de CVP het schild en het 
zwaard van Vlaanderen, althans 
volgens Wilfried Martens and .'lis 
boys .. 

regering ondergraafl 
Vlaamse posities 
te brussei 
en In de voerstreek 

Het geharrewar rond de subsidiëring van de Neder
landse Kultuurkommissie te Brussel bewijst dat het 
onmogelijk blijft — ondanks de kulturele • autonomie » 
waarmee de CVP zo fier uitpakte — in de hoofdstad op 
eigen Vlaams initiatief een doeltreffende kuituur- en 

onderwijspolitiek te voeren Voor de financering daar
van blijven de Vlamingen overgeleverd aan de wille
keur van de centrale regering, die het pariteitsbeginsel 
als haar evangelie blijft huldigen. Aangezien de fran-
kofone Brusselaars daarnaast — in tegenstelling met 
de Vlamingen — op de ruime financiële steun van de 
gemeentebesturen kunnen rekenen, blijft het oneven
wicht bestaan. De Brusselse Vlamingen zijn er het 
slachtoffer van. 

Wat de Voerstreek betreft is de regering overgegaan 
tot de publikatie van een koninklijk besluit dat de ver-
fransing er via het onderwijs officieel zal bevorderen. 
Aan een afwijzend advies van de Raad van State stoor
de ze zich daarbij niet. Ook de CVP-ers gaan met dit 
nieuwe verfransingsinstrument akkoord. Inmiddels 
houden zij de Vlaamsgezinden zoetjes met een Vlaams* 
gezinde verklaring af en toe of met een laat amnestie-
voorstel, waarvoor zij zich wel niet erg moe zullen 
maken. De Vlaamse belangen doelmatig verdedigen in 
de schoot van de regering zelf, dat is er niet bij. 
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Kwaliteitskieding aan Fabrieksprijzen 
U w reis komt er dubbel uit ! 

P A R K I N G 
_—' 

SUCCES KLEDING 
MEYERS 

DE GROTE MODESPECIALIST 

CADEAU 
PRIJZEN 

1. LUXE MANTEL IN TERGAL, PRACHTAFWERKING IN VBBRTIEN 
MODEKLEUREN, AAATEN VAN 38 TOT 54 AANBEVOLEN 
PRUSi 1695 f. ONZE ESKAM-CADEAUPRIJS . 

1.195 F 
t . OROOM M A N i a IN TBROAL, LUXE UITVOERING IN VEER 

TIEN MODEKLEUREN EN WEER MATEN VAN 38 TOT S4 
AANBEVOLEN PRIJS. 1794 F, ONZE ESKAM CADEAUPRIJS 

1.400 F 
S. PRACHTIGE HERENREGENJAS tN TERGAL, KAN OOK ZON

DER CEINTUUR GEDRAGEN WORDEN; BESTAAT IN ZES 
MOOIE KLEUREN, EN ALLE MATEN AANBEVOLEN PRIJS 
1994 r. ONZE BSKAM-CADEAUPRIJ» I 

1.500 F 
4. MODERN« RIDING COAT VOOR DS JEUGD. KEUS IN RUIM 

ZESTIG MODELLEN EN EEN MASSA KLEUR»i 
DE GROTE SUGER VOOR DEZE LENTE. 
AANBBVOLB^ PRIJS i 199S P. ONZB ESKAM-CADBAUPRUS: 

1.500 F 

A. DE LANGLESTRAAT 4-10 

O r i N A U i WIRKDAOBN VAN 9 TOT %0 UW 
tATlROAO VAN 9 TOT 18 UUU 

NIEL 

BON AP TE GEVEN AAN DS KASSA 

ZEKER VOOR U UW AANKOOP DOET 1 

NAAM 

STRAAT I 

PLAATS I 

Went ml{n kwallt»lt>kl»<l)ng aan fabrl*k»prltst<»n H kop«nl 
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Rafph Nader, de befaamde Amerikaanse « advokaat van de verbruikers » 
was dsze week te Brussel. Hij zei o.m. dat de arbeiders in fabrieken die 
slechte of gevaarlijke produkten op de markt brengen, er goed aan doen 
de publieke opinie daarvan in te lichten zo hun direktie hun gegronde 

opmerkingen naast zich neerlegt. 

mevrouw descamps 

staat niet in kontakt 

met ibramco 

In ons nummer van 5 mei j l . beschreven wij in een 

kort stukje de reakties van minister Vanden Boeynants 

tijdens de bespreking van het geval Ibramco in de ka

binetsraad. Wij hadden o.m. vernomen dat zijn verzet 

snel bekoelde toen hem voorgespiegeld werd dat de 

distributie van de Ibramco-petroleumprodukten aan 

mevr. Descamps-Spanoghe Cdie o.m. de goedkope Esdé-

benzine verdeelt) zou worden toevertrouwd. 

Wij ontvingen als reaktie op dit stukje onderstaan

de brief van mevr. Descamps, die wij integraal afdruk

ken. 

« Ik heb kennis genomen van het artikel "VDB haalde 
zijn IBRAMCO-slag thuis", verschenen in uw uitgave 
van 5.5.1973 biz. 3, en voel me gevleid door de flat
terende beschrijving die u hierin van mijn loopbaan 
geeft. 

Laat me nochtans toe er u attent op te maken dat 
u slecht ingelicht werd voor wat betreft mijn betrek
kingen met IBRAMCO : ik heb niet de minste betrek
king met deze maatschappij, ook niet op gebied van 
eventuele distribute van de afgewerkte produkten die 
de raffinaderij van Ternaalen zou produceren. 

Ik zou niet zo dwaas zijn, blindelings qua prijs e» 
andere voorwaarden, verbintenissen aan te gaan dl» 
maar eerst en op zijn best, in 1976 zouden beginnen 
lopen. Ook wens ik de speelbal niet te worden van een 
politico-ekonomische onderneming waarvan de meer
derheid en dus het beslissingsrecht ook wat prijzen 
betreft, eventueel in handen van de eigenaar van één 
enkel'aandeel zou liggen voor zover hij bij de begun
stigde stichters-aandeelhouders behoort. 

Zoals u en iedereen, wacht ik dat er klaarheid ge
schapen wordt, en meer speciaal over de fameusa 
overeenkomst van 21 december 1972. Wat zegt dia 
over de bevoorrading in ruwe petroleum ? Aan welka 
prijs wordt die geleverd en welke waarborg heeft 
België dat die steeds zal blijven aanvloeien ? 

In de petioleumsektor bestaan er voor het ogenbUk 
andere ernstige problemen dan de • IBRAMCO-
AFFAIRE .. 

Ze betreffen hoofdzakelijk : 
— de bevoorrading van het land 
— de bescherming van de verdelers 

— de vaststelling van de struktuurprijzen van de petrth-
leumprodukten. 

Beslissingen dienaangaande zijn dringend. Ze eisen 
geen voorafgaandelijke oprichting van een mijarden-
raffinaderij. Spijtig genoeg schijnen ze de belangstel
ling van de bevoegde autoriteiten niet te weerhouden ». 

het land wordt erbormeliilc geregeerd 
Naar aanleiding van het Ibramco-

schandaal werd in de CVP-pers de 
vraag gesteld « Wie is er bang 
voor de BSP ? •>. 

Na enige maanden Leburton-prak-
tijk lijkt het niet onaardig om eens 
na te gaan waarvoor de 36 excellen
ties hun tijd en onze centen ge
bruiken. 

Even herinneren waarom deze re
gering op het getouw werd gezet. 
De ploeg Eyskens-Cools had geen 
meerderheid in het parlement om 
over te gaan tot de verwezenlijking 
van de gewesten Vlaanderen, Wal
lonië en... Brussel. 

De stok werd weer in het hoen
derhok van de Voer gekeild en 
kwam dan terecht op de tafel van 
de voorbereidende schoolpaktonder-
handelingen. 

Intussen broedden de BSP-ers Sl-
monet en Cools in alle stilte op het 
paasei vgn Ibramco... 

Er kwam een nieuwe regering, oh, 
zo schoon en machtig met de een
talige Waalse salon-socialist Lebur-
ton, de kameleon Willy De Clercq 
(als we maar vooruitkomen zijn we 
van de partij) en de wegdeemste-
rende vice-premier van de CVP, 
Tindemans. 

Het regeerprogram kwam er. Een 
laatste poging van de traditionelen 
om al hun vleugels te varenigen te
gen de federalisten. Dit programma 
was voor hen het programma van 
de laatste kans op machtsbehoud. 

Dat is tegelijk de kracht en de 
zwakheid van de regering. Vroeger 
konden ze regeren zonder de fede
ralisten. Nu moeten ze gaan rege
ren tegen de federalisten. 

samen omwille 
van de macht 

Ze kennen hun zwakheid en hun 
sterkte. De zwakheid van deze re
gering is dat ze Innerlijk zwaar ver
deeld is over de belangrijkste poli
tieke problemen die het land de 
laatste jaren kent. Ze kunnen geen 
sluitende regeling vinden voor de 
Vlaams-Waalse verhouding en de 
zucht naar zelfbestuur voor Walen 
en Vlamingen. Ze kunnen geen af
doende oplossing uitdokteren voor 
Brussel. Ze geraken zelfs niet uit 
de Voer- en taalgrensmoeilijkheden. 
Ze zijn niet eens in staat om in 
Brussel de wetten tegen de dis-
kriminatie van de Vlamingen toe 
te passen. Voor de sociale moei
lijkheden staan zij machteloos. De 
problemen van armoede en onge
lijkheid blijven. Hat verlangen van 
de arbeider naar zeggenschap wordt 
verstikt. De strijdmachines die de 
vakbonden waren zijn omgebouwd 
tot wagens-met-chauffeurs die de 
bonzen naar de politieke top voe
ren waar het tot akkoorden komt 
met het kapitaal, zonder Inspraak 

van de basis of haar rechtstreeks 
verkozen en verantwoordelijke ver
tegenwoordigers. En dan maar kla
gen over de agitatoren en de wil
de stakingen I 

De traditionele partijen weten dat 
ze machteloos zijn om de grote po
litieke problemen op te lossen. 

Daarom vermijden ze alle punten 
die hun innerlijke verdeeldheid kun
nen doen blijken. Op die manier 
raakt geen enkel politiek belang
rijk probleem aan de orde. 

tijd goed gebruiken 

Toch proberen ze zoveel mogelijk 
profijt te trekken uit hun aanwezig
heid aan de hefboom van de macht. 
Elk zorgt voor het eigen partijbe
lang. Elk stopt alle organen vol met 
zijn vrienden. 

Ze onttrekken zoveel mogelijk be
voegdheden aan de rechtstreeks de-
mokratische kontrole. Zo proberen 
ze de federalistische boot af te hou
den, en tegelijk op hun manier het 
federalisme « voor te bereiden ». 
Het rijksonderwijs is reeds een BSP-
bastion geworden. 

De parastatalen zitten vol kleur
lagen, afgezet als een sediment in 
tijden van overstroming door be
paalde regeringskleuren. 

De BRT, de NMBS, de Sabena. 
Goed beheer zal hen een zorg zijn. 

De gemengde sektoren in het be
drijfsleven zijn een ander jachtter
rein. Het zogenaamde overheidsini
tiatief in Ibramco blijkt een onver
bloemde BSP-stunt, voorbeeld van 
een volgende sektor waar de jacht 
open verklaard is na de inmenging 
van interkommunales, de deelne
ming in de elektriciteitssektor en-
zomeer. De CVP zit stevig op haar 
kultureel paard en in het vrij on
derwijs, ook al voelt dat paard zich 
soms weerspannig tegen de al te 
stevig gehouden breidel en teugel 
uit de CVP-besturen. Inzake kulture-
le centra staat nog alles op het 
spel. Maar de CVP zowel als de 
BSP zullen er een naar eigen maat 
gesneden beheersvorm doorhalen. 
Zo zal ieder stevig gezadeld zitten 
tegen de datum dat nieuwe groepen 
in het land aan de macht zullen 
deelnemen, tegen dat het federa
lisme als een bevrijdende struk-
tuur voor het Vlaamse en het Waal
se volk, die echte vernieuwing mo
gelijk maakt. 

de regering leeft 
boven haar stand 

Toen de traditionele partijen In 
één regering gingen zitten, begon
nen ze al eigenaardig. Met 36 mi
nisters en staatssekretarissen. 
Daarmee reeds werd nutteloos geld 

verqooid en werkte men de ver
spilling in de hand. Voor 2 weken 
konden we dan ook de gevolgen 
horen : na al de zogenaamde be
sparingen en voorziene meerop
brengsten van de belastingen komt 
Willy De Clercq voor de cjag met 
een tekort van 7 miljard. 

Enige maanden geleden zat hij 
met zijn PVV te gnuiven over het 
slecht beheer van de staatsfinan-
cies. Nu zit hij diezelfde begrotin
gen cynisch te verdedigen. De kam
pioen van het verzet tegen nieuwe 
belastingen kondigt aan dat het 
zonder nieuwe belastingen ni«t zal 
gaan. Maar hij weigert te zeggen 
hoeveel die zullen bedragen. 

Maar over één ding zijn de he
ren het wel al eens : het openbaar 
vervoer wordt duurder. En zeggen 
dat dit openbaar vervoer juist één 
van de middelen is om zware ver
keersproblemen te lijf te gaan. Zo 
is de kleine man alweer het eerste 
slachtoffer. 

Niet te verwonderen dat steeds 
meer Vlaamse mensen hun vertrou
wen stellen in de vernieuwende en 
door en door Vlaamse partij die de 
Volksurrie is. 

neliy maes, 
volksvertegenwoordiger. 
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Er is voor de zoveelste keer in een vrij korte tijd opnieuw een 
knuppel geworpen In het mestkalverenhok. Een grote firma van kalfs
vlees, het bedrijf brengt om en bij de 20 % van de totale kalfsvlees-
produktie op de markt, heeft met het nodige omhaal aangekondigd 
dat ze kalfsvlees zal aan de man brengen dat nu eens geen hormo
nen meer bevat. De firma ging er dus blijkbaar van uit dat iedereen 
wist dat de meeste mestkalveren met hormonen ingespoten worden. 
Een veronderstelling die inderdaad juist is, de verbruiker weet maar 
al te goed dat een en ander in de veevoeding van runderen, vafkens 
en kippen verkeerd loopt. Deze bewustmaking van de verbruiker zou 
onmogelijk geweest zijn zonder de voortdurende vaak éénspersoons-
kampagne van de Gentse hoogleraar De Backer, een veearts ver
bonden aan de Fakulteit voor Diergeneeskunde van de RUG. De prof 
krijgt dus eindelijk erkenning voor het werk dat hij presteerde en dat 
dikwijls tegen de zin van kollega's en allerlei belangengroepen. 

In de perspolemieken die rond de - hormonen-affaire » werden 
gevoerd is nochtans een en ander niet duidelijk tot zijn recht geko
men en daar willen we in dit stuk wat dieper op in gaan. Vaak, om 
niet te zeggen altijd, werden de kalverenmesters ervan beschuldigd 
de grote schuldigen te zijn in het ongebreidelde gebruik van hormo
nen. Wie de kalversektor echter van dichterbij kent weet dat dit niet 
altijd waar is. Zonder overdrijven mag men beweren dat vandaag 
meer dan 90 % van de kalveren opgefokt worden « op kontrakt ». 
Bij dat kontrakt zijn zowel de boer-fokker als de afnemer en de vee
voederleverancier betrokken Van de boer wordt verwacht dat hij het 
nodige handwerk zal leveren en zorgen voor een degelijke huisves
ting en een goede verzorging, voor dit niet altijd gemakkelijke en 
prettige werk krijgt de landbouwer een zekere vergoeding die soms 
te laag is. De overige partners zorgen uiteraard voor het leveren van 
de kunstmelk en de afname van de dieren. Het zijn juist deze partijen 
die met lichte hand de injektiespuit hanteren. Resultaat van dat. spui
ten is dat een mestkalf, dat geslacht wordt bij een gewicht van 
ongeveer 170 kg , sneller groeit en dus vroeger kan afgeslacht wor
den. Specialisten menen dat die snellere groei een goede 5 fr. per 
kg. (geslacht gewicht) opbrengt. 

eindeliik 
weer kalfsvlees 
zender hormenen? 

Met hormonen behandelde kalveren worden door de vleeshande-
laars ook nog graag aangekocht omdat (naar hun eigen zeggen) de 
vleeskwaliteit (een moeilijk te omschrijven begrip) van de behandelde 
dieren beter zou zijn dan het vlees van de niet behandelde dieren. 
Mesters die niet met hormonen werken hebben mij zelf verteld dat 
de veekoopman een lagere prijs bood omdat de boer geen hormonen 
had toegediend ! Deze kwekers beweren overigens ook dat ze met 
5 Fr. of nog meer per kg moeten tevreden zijn. Wie dus niet spuit 
ondervindt daar twee keer nadelen van. 

Wie anderzijds wel spuit heeft een dubbel voordeel : de kalveren 
zijn vlugger verkoopklaar en men krijgt een hogere prijs. 

Het voornaamste argument dat kan ingebracht worden tegen het 
hormonengebruik en zeer zwaar doorweegt is het gevaar voor de 
volksgezondheid. Het is inderdaad bekend dat hormonen schadelijk 
kunnen zijn voor de gezondheid. 

Zoals al gezegd, hormonen worden meestal ingespoten en dat 
gebeurt vaak in de nekstreek en zelfs nog kort voor het afslachten. 
Het vlees uit de nekstreek wordt in de slagerswinkel verkocht en 
men mag aannemen dat dit stuk vlees dus een uitzonderlijk hoge 
hoeveelheid hormonen bevat. 

Voorstaanders van het hormonengebruik halen aan dat een vrouw 
die de pil gebruikt veel meer hormonen in haar lichaam krijgt dan ze 
ooit zou binnenkrijgen wanneer ze kalfsvlees eet. Alsof dit een argu
ment is om er nog meer toe te dienen .. Kalfsvlees kan dus op de 
markt gebracht worden zonder hormonen, ook al kost het dan wat 
duurder. Dat « duurder » mag men alvast ook weer niet overdrijven 
want het zou-wel eens kunnen dat bedrijven die hormonenvrij vlees 
op de fnarkt brengen een propagandakampanje opzetten die hen toe
laat dé vleesprijs fors te verhogen omdat men hoopt dat de verbrui
ker bereid zal zijn (veel ' ) meer te betalen voor wat eens doorsnee 
kalfsvlees was. Zonder hormonen mesten zal méér kosten, dat staat 
als een paal boven water, maar meer dan een paar fr. per kg. kan 
het toch niet maken, anders worden te grote winsten gemaakt door 
de voortbrengers en handel op de rug van de konsument. 

De jongste diskussie heeft alvast enkele positieve punten opgele
verd. Sommige bedrijven zijn bereid zonder de spuit te mesten, dat 
is een grote stap vooruit. Om een eerlijke konkurrentie toe te laten 
is het nodig dat de overheid streng kontroleert. Eigenlijk moest de 
overheid dat veel vroeger al gedaan hebben maar het werkelijk 
beschermen van de volksgezondheid is nooit een sterk punt geweest 
van deze en vorige regeringen. Ondertussen kan men gerust weten
schapslui aan het werk zetten om uit te maken hoe schadelijk hormo
nen nu wel zijn en welke ekonomische gevolgen voor de konsument 
het niet meer gebruiken van hormonen kan hebben. Vraag blijft 
natuurlijk of deze regering bereid is een dergelijk onderzoekspro
gramma op te zetten. Wij twijfelen eraan zoals we ook twijfelen of 
deze regering bereid zal zijn drastisch op te treden tegen het ver
boden gebruik van hormonen in veehouderij. 

a.m. 

nationale 
feestdag 

De gemeenteraad van Deinze 
heeft de kulturele autonomie al 
dadelijk in een toe te juichen 
maatregel omgezet : met 16 
stemmen voor bij 2 onthoudin
gen (van de BSP) heeft de Raad 
11 juli tot een vakantiedag voor 
het stadspersoneel verklaard. 
Laat ons hopen dat weldra -eer 
veel Vlaamse gemeenten dit 
goede voorbeeld van Deinze zul
len volgen, voor zover dit nog 
niet gebeurd is vanzelfsprekend. 
Want Deinze staat echt niet 
meer alleen met dergelijke 
maatregel. 

i ieg er maar 
op los... 

Het is zowat de gewoonte ge
worden dat de BSP VU-volksver-
tegenwoordiger Hugo Schiltz 
ervan beschuldigd in de be-
heerraad te zetelen van firma's 
die in gronden spekulere»—in 
het Middellandse Zeegebied. 
Nooit worden echter bewijzen 
aangevoerd, het blijft bij gra
tuite beweringen. 

Van VU-senator Lode Claes 
heet het dat hij in de beheer-
raad van een bank zit, wat juist 
is. Maar de BSP zegt er nooit 
bij dat ook mevrouw Simonet in 
dit geval is, en sinds kort ook 
de « progressieve » vriend van 
de BSP, Theo Lefèvre. En wat 
de BSP al evenmin aanroept is 
het feit dat zij drie van haar 
bonzen in de beheerraad van 'de 
Nationale Bank heeft zitten 
(wedde 2,5 miljoen per jaar), de 
grote direkteur van een andere 
bank in haar rangen telt, en 
voor de rest vlijtig bezig Is 
haar mannetjes — zonen, 
schoonzonen en schoonbroers 
— in de beheerraad te droppen 
t/an alle grote nationale bedrij
ven. Daarvoor hebben ze zelfs 
Ibramco niet nodig. 

vastst-ellêng 

De PSC-Jongeren hebben hun 
standpunt bekend gemaakt inza
ke abortus. De Waalse CVP-Jon-
geren willen de wettelijke be
straffing van abortus ongedaan 
maken. Ze blijven vooral bekom
merd om het groot aantal kian-
destiene abortussen. Zij zijn van 
mening dat het beginsel van vol
strekte eerbied voor het leven 
vervangen dient te worden door 
de mogelijkheid een morele keu
ze te maken, die afhangt van het 
geweten van iedereen. 

Het wachten is thans op de 
reaktie van de PSC-ouderen en 
van de vrienden van de Vlaam
se CVP. 

de pol i t iser ing 
van overheids
diensten 

Onze lezers herinneren zich 
wellicht nog de pertinente inter
pellaties van onze Leuvense se
nator Rob Vandezande over de 
schandalige politieke aanwervin
gen in overheidsdienst. Onlangs 
toonde hij nog aan dat er op 
drie maanden tijd meer dan 6000 
onwettige aanwervingen waren 
verricht. 

De regering heeft zich nu ein
delijk gebogen over een nota 

. van staatssekretaris De Paepe 
om een eind te stellen aan die 
onwettige praktijken en om te
rug te keren tot normale aan
wervingen. 

Dit bewijst dat de verbeten 
oppositie van de VU haar vruch
ten begint af te werpen. Het is 
echter nog te vroeg om vreug

devuren aan te steken. Senator 
Vandezande, die in deze aange
legenheden een erkend deskun
dige is, zal de oplossing van de 
regering scherp onder de loep 
nemen. Indien ze geen voldoe
ning schenkt of weer niet uitge
voerd wordt zal hij er met zijn 
spreekwoordelijke verbetenheid 
opnieuw op !os gaan. Hij zal 
zich in deze zaak vastbijten tot 
er een bevredigende oplossing 
is die alle burgers gelijkstelt in
zake toegankelijkheid tot de 
overheidsdiensten. 

Het Brusselse dagblad « Le 
Soir » interviewde onze Ant
werpse volksvertegenwoordiger 
over de krisis die het parle
ment momenteel doormaakt. 
Schiltz, die daarover een aantal 
preciese opvattingen heeft (die 
onlangs nog op een VU-pers-
konferentie werden uiteenge
zet) zei dat de malaise hoofdza
kelijk 'n gevolg is van de heer
sende politieke zeden bij de 
meerderheidspartijen en van de 
manier waarop het land wordt 
geregeerd. 

steeds het 
zel fde l iedje 

In het Publiciteitsblad van de 
Europese Gemeenschappen 
werd de lijst gepubliceerd van 
de leden van het Raadgevend 
Komitee van het Voorzienings
agentschap van Euratom. De 
drie Belgische leden worden al
le drie in het Frans vermeld. 
VU-kamerlid De Facq vroeg de 
minister van Buitenlandse Za
ken of _dit betekent dat alle 
Belgische leden Franstaligen 
zijn. 

Bewegingsstrateeg Van Els-
lande antwoordde dat er in fei
te maar twee leden Franstalig 
zijn en dat de aangeduide le
den met hun titels en funkties 
voortaan in de moedertaal der 
betrokkenen zuilen vermeld 
worden. Dat belet niet dat in 
onderhavig geval dubbel zoveel 
Franstalige leden zijn als Vlaam
se, over welke wanverhouding 
de minister in alle talen zwijgt. 
Blijkbaar interesseren onze 
I! stammentwisten » Van Els-
lande niet meer sinds hij in ho
gere internationale sferen 
zweeft... • 

vragen te antwoorden maar het 
neerstorten van een vliegtuig 
met Belgische wapens aan 
boord, ergens In Afrika, zette 
hem toch lekker in zijn hemd. 

taboe 

De minister van Ekonomische 
Zaken weigerde inlichtingen over 
Belgische wapenleveringen aan 
ontwikkelingslapden te verstrek
ken aan VU-kamerlid Raskin. 
Wat de politieke aspekten van 
de wapenhandel betreft ver
school de minister zich achter 
de rug van de minister van 
Buitenlandse Zaken. 

De, wapentrafiek naar ontwik
kelingslanden vanuit België 
moet wel welig bloeien dat de 
minister er geen inlichtingen 
mag over verschaffen. Ook ex-
minister Harmei weigerde des
tijds sistematisch op dergelijke 

op hoop 
van zegen 

D« barslechte telefoonverbin
dingen in ons land zijn volgens 
de staatssekretaris PTT h«t ge
volg én van de ultra-snetle aan
groei van het aantal abonnees 
én van de werken, voor h«t iiv 
voeren van het 9e cijfer In de 
nationale nummering. De staats
sekretaris beloofde kamerlid 
Raskin, die daarover informeer
de, alvast voor Limburg een 
spoedige verbetering. Laten we 
hopen dat die belofte ook voor 
de andere provincies geldt, 
waar de telefoonverbindingen al 
even slecht zijn. Ondanks de 
hoge tarieven en het even ho
ge huurgeld. 

een slappe 
bewegings
strateeg.. . 

...Notarts Robert Van de Kerck-
hove, voorzitter van de ontman
de Kultuurraad voor de Neder
landse Kultuurgemeenschap. 

De CVP heeft de grootste 
verwachtingen gekoesterd en 
voorgeschoteld betreffende de 
kulturele autonomie en de doel
matigheid van de kultuurraden. 

Eén effekt is alvast op te 
merken nl. dat de Franstaligen 
met hun kultuurraad zich als 
Heren weten te gedrage.i en de 
Nederlandse Kultuurraad «braaf» 
gehouden wordt door haar voor
zitter, de slappe bewegings
strateeg notaris Vandekerckho-
ve. 

Hij ondergaat lijdzaam de te
genwerpingen die de kulturele 
autonomie (?) ondervindt. 

Was het vorige dinsdag niet 
opvallend in de Senaat dat bl| 
de bespreking van de bijkre
dieten Nationale Opvoeding, de 
Waalse socialist Dejardin wel 
de Waalse moed opbracht om 
erop te wijzen dat deze zaken 
— minstens voor een deel — de 
kultuurraden aangaan terwijl de 
Vlaamse leeuw Van de Kerckho-
ve de rechten van « zijn » kul
tuurraad niet verdedigde. 

Gedwee en lam werd de 
Vlaamse CVP geboren — tam en 
gedwee slijt en verslijt zij haar 
verder voortbestaan. 

zakkenrol lers 
op te rm i jn 

Het tekort op de begroting 
zou niet zo groot zijn ? 

Weten de belastingsbetalers 
hoe men te werk gaat ? 

De begrotingen Nationale Op
voeding bestaan voor het groot
ste deel uit de voorzieningen 
voor de wedden van leerkrach
ten. Welnu men onderschat de
ze kredieten stelselmatig wel 
wetend dat de wedden toch 
moeten betaald worden en .dan 
later moeten gestemd worden 
als <e bij-kredieten ». 

De PVV zal als 't past en als 
haar eetlust-voor-benoemingen 
voldaan is, het zinkende schip 
verlaten en het tekort achterla
ten. De heer De Clercq kan nu 
beweren dat het begrotingste
kort niet zó enorm is en de vui
le nieuwe belastingen aan een 
volgende Regering overlaten. 

Het is vooral het Franse mi
nisterie Nationale Opvoeding 
dat zijn uitgaven onderschat. Op 
eerste gezicht lijkt de begroting 
niet onbillijk voor de Vla
mingen. De Franse heren we
ten dat het geld er toch komt 
via de bijkredieten. 
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amnestie 

Sinds 18 jaa is de Volksunie 
in het parlement vertegenwoor
digd. Sinds 18 jaar dienen haar 
mandatarissen trouw elke parle
mentaire zittijd wetsvoorstellen 
in tot het verlenen van amnestie 
zowel in de Kamer als in de Se
naat. Nooit heeft de CVP die 
voorstellen gesteund. 

Er heerst nu bij de VU heel 
wat vreugde om de CVP-zon-
daars die zich eindelijk schijnen 
te willen bekeren. Omdat ze 28 
jaar na de oorlog en 20 jaar na
dat paus Pius XII dit vroeg de 
tijd gekomen achten om de 
spons te vegen over het verle
den. Senator Jorissen wil hei 
ijzer smeden terwijl het warm 
is. Hij is de auteur van 3 wets
voorstellen voor amnestie : één 
algemeen voor alle politieke ge
vallen en 2 met meer beperkte 
inhoud [amnestie in Duits Bel
gië, en amnestie voor feiten ge
pleegd door personen beneden 
de 21 jaar). De -oorstellen wer
den ingediend in december 1971 
en in februari 1972. Nu heeft hij 
een brief geschreven naar sen. 
Pierson, voorzitter van de kom
missie van Justitie, om zijn voor
stellen naast gebeurlijk andere 
die ingediend werden of worden, 
op de agenda van de kommissie 
te plaatsen. Hij hoopt dat de 
CVP hem alvast zal steunen. 

mechelaars 
woest 

De niet-objektieve en partij
dige wijze waarop de scheids
rechter te werk ging tijdens de 
voetbalwedstrijd KV Mechelen 
— SV Brugge op 6 mei j l . heeft 
de Mechelaars woest gemaakt. 
Het ging immers tussen Racing 
White en KV Mechelen om de 
vierde plaats in de rangschik
king, plaats die zekerheid gaf 
mee te doen aan de UEFA-be-
ker. Mechelen mocht daarvoor 
kennelijk niet winnen. Senator 
Jorissen, die sinds 35 jaar een 
verwoed voetballiefhebber is, 
heeft aan de minister van Ne
derlandse Kuituur nu een schrif
telijke vraag gesteld over de 
plichtenleer en de statuten -'an 
de Koninklijke Belgische Voet
balbond. We zijn benieuwd wat 
Chabert op deze voetbalvraag 
zal antwoorden. Vele Meche
laars kijken er benieuwd naar 
uit. 

indruk 
In een persmededeling zegt 

het «Overlegcentrum van Vlaam
se Verenigingen » dat het zich 
« bezwaarlijk van de indruk kan 
ontdoen dat een regeling van 
de hangende gemeenschapspro
blemen door de regering een
voudig ter zijde geschoven 
wordt. Het waarschuwt de ver
antwoordelijken andermaal dat 
het dit politieke vluchtmisdrijf 
niet zal nemen ». Leburton en 
zijn gijzelaars zullen zich wel 
niet veel storen aan deze stoere 
taal, maar de 36 struisvogels 
zullen niet ongestraft hun kop 
in het zand blijven steken. In 
het najaar krijgen ze weer van 
de kommunautaire zweep. 

de Brusselse agglomeratie te 
bekomen. « Gazet van Antwer
pen » vergist zich : reeds in 
1969 heeft senator Jorissen 
een w e t s v o o r s t e l inge
diend om toe te laten de benoe
mingen in weerbarstige Brussel
se gemeenten te doen bij konin
klijk besluit. Dit voorstel werd 
na de jongste verkiezingen op
nieuw ingediend, en staat thans 
op de agenda van de Senaats
kommissie voor Binnenlandse 
Zaken. Voor het overige heeft 
senator Jorissen de opeenvol
gende ministers Vanderpoorten, 
Harmegnies, Van Elslande en 
thans Close aan het vel gezeten 
door middel van 28 parlementai
re vragen, 12 interventies en 4 
interpellaties, dit buiten zijn 2 
wetsvoorstellen terzake. Het zijn 
niet de adepten van de rege
ringspartijen die de zaak waak
zaam hebben gevolgd. Jorissen 
houdt ze sinds 8 jaar warm, dat 
is de waarheid. 

juist is juist 

« Gazet van Antwerpen » 
schreef vorige week dat eerst 
formateur De Saeger, nadien se
nator Jorissen, voorstelden te i 
Brussel bijzondere maatregelen 
te treffen om bij wet beloofde 
gelijke verdeling van de hogere 
gemeente-ambten tussen Neder-
landstaligen en Franstaligen in 
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het fonds-
de saeger 

Na de Ibramco-rel zijn de 
BSP-ers kennelijk op weerwraak 
uit. De 36 excellenties van de 
regeringskoalitie knappen, elk 
op hun terrein, allerhande zaak
jes op in de duisternis. Dit was 
het geval met Ibramco, maar nu 
hebben de BSP-ers op hun beurt 
een schijnwerper gericht op het 
zgn. Fonds-De Saeger ten ge
rieve van de ziekenhuisbouw en 
de bouw van medisch-sociale in
richtingen. Zij vrezen dat de ka-
tolieken een ongekend aantal 
naamloze aandelen uit de Staats
kas zullen halen om de infra-
struktuur onder hun kontrole te 
krijgen. Je krijgt als buitenstaan
der zo stilaan het gevoel dat de 
partijen van deze regering er 
vooral op uit zijn de staatskoe 
te melken zoveel ze kunnen, en 
dit ten gerieve van sektoren 
waaruit zij een deel van hun in
vloed putten. De een organiseert 
de miljarden langs hier, de an
dere langs daar. En dan maar 
janken over de bedenkelijke toe
stand van de Staatsfinancien. 
Honoré Gepluimd denkt er het 
zijne van, maar ze hebben onze 
demokratie zo uitgehold dat de 
arme man er nogal machteloos 
blijft tegenaan kijken. 

voorbeeldig... 

De Belgische taalwetten be
palen duidelijk dat alwie toela
gen ontvangt van overheidsbe
sturen automatisch onderwor
pen is aan de toepassing van 
die wetten. Maar daar stoort de 
zgn. «Koninklijke Renmaatschap-
pij Oostende » zich niet aan, 
hoewel zij geregeld beroep doet 
op de centen van de Oostende-
naars. In het Staatsblad van 4 
mei j l . publiceerde zij haar op
roep tot bijeenkomst uitsluitend 
in het Frans. Onze Oostendse 
volksvert. Miei Vansteenkiste 
heeft het schepenkollege van 

Oostende nu voorgesteld de niet 
verplichte post van 2,4 miljoen 
ten gerieve van deze société 
doodeenvoudig te schrappen, ge
zien haar incivieke houding, No
ta bene, de voorzitter van de be-
heerraad van deze « Société 
Royale des Courses d'Ostende» 
is de genaamde Pierre Des-
camps, senator en voorzitter 
van de PVV-PLP. Voorbeeldige 
staatslieden, jawel. 

Belgische 
uitvoer 

In de krant kOn je deze dagen 
het kleine berichtje lezen dat 
de Turkse politie 955 revolvers 
van Belgische en Italiaanse ma
kelij in beslag heeft genomen. 
Wie kijkt daar nou nog van op. 
De laatste jaren is het gewoon
te geworden dat zowat overal 
ter wereld waar geweld en te
gengeweld tegen mekaar opbot-
sen, Belgische wapentranspor-
ten aan het licht komen. De 
Belgische vredestichters doen 
zo te zien goede zaakjes met 
de grote en kleine oorlogen die 
geregeld onze planeet blijven 
teisteren. Eigenaardig dat an
derzijds de « demokraten » van 
de « grote » partijen die ons 
land blijven teisteren maar niet 
te vinden zijn voor het VU-wets-
voorstel dat de wapenproduktie 
en -handel scherp onder de kon
trole van de staat wil brengen. 

geen geld 
voor stakers 

Elk jaar dragen de arbeiders 
in hun geheel fantastische be
dragen af aan hun vakvereni
gingen. Wanneer ze echter sta
ken, zoals thans in de havens 
van Gent en Antwerpen, en het 
is tegen de zin van de vak
bondsleiding dan moeten ze 
maar zien hoe ze hun honger 
gestild krijgen. Hun massa's 
geld investeren de vakbonden 
inmiddels gedeeltelijk in het 
buitenland (Duitsland dan nog..), 
gedeeltelijk in pompeuze ge
bouwen, steken het in grote 
aantallen vrijgestelden voor de 
partijpropaganda en in de sterk 
verlieslatende (want niet lees
bare) dagbladen als « Volksga
zet » en « Vooruit » en in hun 
koöperatieve plannen. 

De arbeiders-aangeslotenen, 
de eerste rechthebbenden, krij
gen niets. 

neen leburton 

De gemeenteraad van de 
Oostvlaamse gemeente Haaltert 
keurde in zijn zitting van 8 
maart j l . volgende motie goed : 

« Gezien het logisch is dat 
een eerste-minister van een 
unitaire staat de taal van alle 
volksgroepen spreekt. Gezien 
zelfs tal van lagere ambtena
ren tweetalig moeten zijn. Ge
zien de Vlamingen méér dan 
60 % van de bevolking van dit 
land vormen. Gezien onze an
derstalige landgenoten geen 
Fransonkundige eerste-minister 
zouden aanvaarden, eist de ge
meenteraad van Haaltert dat het 
land zou worden bestuurd door 
een eerste-minister die tweeta
lig is, en spreekt zijn solidari
teit uit met de 76 % der Vla
mingen die, bij gelegenheid van 
een- opiniepeiling hebben ver 
klaard dat een Nederlandson-
kundige eerste-minister voor 
hen onaanvaardbaar is ». 

De logika zelf, maar op vele 
plaatsen in het Vlaamse land 
mag dit niet gezegd worden van 
de brave adepten der « nationa
le » partijen. Proficiat, Haal
tert I 

SOLIDARITEITSFONDS 

De bijdragen dienen gestort op postrekening BS4.15 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 s 
Europalaan, 11, 9820 St. Denijs-Westrem. 

VU-Wakken (2e storting) 
ADC, 
Naamloos, Kapellen o/d Bos 
ex-jong Dinosaleider, 
Naamloos, Oudenburg 
Mevr. VA., Schoten 
Familie E., Dilbeek 
G. en J., St. Niklaas 
Lid VU-Wemmel 
M.J.L., Gent 
S.V.D.V., Aalst 
C l . , Oostende 
R.R., BSD 
F.D.H., Antwerpen 
J.D., Gent 
H.C., Oostende 
P.P., Kapellen o/d Bos 
F.B., St. Stevens Woluwe 
H.M., Gent 
A.V., Dilbeek 
K.I., Meeuwen 
V.M., Aarschot 
V.C.L., Leuven 
S.V.L., Bonheiden 
R.T., Strombeek-Bever 
M.V.O., St. Amandsberg 
VU-Kraainem-St. Stevens Woluwe 
K.G., Denderhoutem 
K.H., Schoten 
H.D.G., Kortenberg 
G.C., Kortenberg 
U.D.K., Ursel (Negen x 1000 F) 
VU-St. Amandsberg 
J.R., St. Amandsberg 
F.H., Marke 
F.T., Moen 
G.C., Tienen 
E.P., Middelkerke 
M.V., Lokeren 
BJ., Oostakker 
P.M., Kortenaken 
VU-Zandbergen, Grimminge 
N.D.G., Denderwindeke 
J.N., Teralfene 
K.K., Antwerpen 
VU-Hingene 
H., Overijse 
G.C., Hanzegem 
V.N.F., Kester 
2 gezusters, Jette 
F.A., Antwerpen 
PJ., Berchem-Antwerpen 
Naamloos, Wijnendale-lchtegem 
VU-lchtegem 
L.J.V.D., Vrasene 
Dr. G.G., Aalst 
Oud trekkersgroep Were Di, Ekeren 
Onbekend, Olen 
F.V., Ekeren 
K.P., Oostende 
vu-Kersken 
A.V., Diksmuide 
A.V.K., Erps-Kwerps 
A.C., Zottegem 
W.E., Ranst 
M.V.D.H., Aalst 
VU-Oostkamp 
O.T., Vladslo 
L.M., 1070 Brussel 
Mevr. E.N.B., 1030 Brussel 
Broederband-Oudenaarde-Ronse 
L.S., Antwerpen 
Uitgeverij 't Pallieterke 
A.V.B., Edegem 
Self service, Aalter 
M.V.D., Adegem 
C.B., Duitsland 
D., Zellik 
M., Aalst 
Naamloos ,St. Lambrechts-Woluwe 
B.G., Antwerpen 
V.D.B., Voorde 
F.A.E., Wichelen 
H.F., Evere-Brussel 
A.L., Erps-Kwerps 
U.U., Brussel 1 
A.D.B., Baardegem 
H.S., Buggenhout 
H.F., Herzele 
A.D.B., Grimbergen 
VURumst 
L.P., Berchem-Antw 
VU-Aartselaar 
VU-Middelkerke 
J.R.. Oostende 
E.S., Beervelde 
VU-Zele 
M.V.G., Wachtebeke 
VU-Hemiksem 
vu-Lier 
A.P., Kraainem 
VU-Wijnegem (2e storting) 
VU-Boechout-Vremde 
O.C, Boom 
Wed. J., Borgerhout 
Naamloos, St. Agatha-Berchem 
D.D., Aalst 
Steunfleslokaal Gulden Vlies, Aalst 
Postmannen Brussel X, avond 
P.C., Erembodegem 
D.L., Leffinge 
VU-Boutersem 
A.T., Dilbeek 

Inzameling VU-kanton Peer 

Totaal 9e lijst : 

Algemeen totaal : 

1000 
100 
500 
1000 
300 
500 
300 
200 
2500 
200 
100 
300 
100 
100 
1200 
500 
2500 
200 
200 
500 
200 
150 
100 
100 
500 
100 
300 
250 
1000 
200 
400 
9000 
1000 
500 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
150 
1000 
200 
300 
100 
2000 
200 
250 
500 
300 
100 
100 
500 
1000 
1000 
500 
2100 
100 
100 
100 
1000 
100 
100 
200 
100 
100 
1000 
200 
100 
100 
1000 
500 
500 
100 
250 
250 
250 
500 
250 
200 
200 
500 
100 
300 
100 
250 
100 
200 
200 
200 
2120 
100 
2900 
1500 
200 
100 
5000 
200 
2020 
1000 
200 
500 
1000 
100 
100 
100 
100 
1000 
1100 
200 
200 
300 
200 
1740 

68 830 

1.068 873 
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waarschuwende interpellatie van senator jorissen 

VU-senator Jorissen hield een belangrijke interpellatie over een 
der brandende problemen in BrusselHoofdstad nl. hoe en wanneer 
de regering de tegen 1 sept. a.s. beloofde taaipariteit in de 19 
Brusselse gemeentebesturen van de graad van afdelingshoofd af 
denkt te kunnen verwezenlijken. We publiceren een aantal frag
menten uit zijn interpellatie. 

. In het partijenakkoord dat 
de jongste regeringsverklaring 
aanvult lezen we onder het 
hoofdstuk « Toepassing van de 
taalwetten » : •< De regering zal 
er voor waken dat de ganse 
taalwetgeving stipt wordt toe
gepast. Ten einde de toepassing 
van artikel 21, par. 7 van de 
wetten op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken, gekoör-
dineerd op 18 juli 1966, te waar
borgen, zal de koning gemach
tigd worden uitzonderlijke maat
regelen te treffen om in de ge
meenten en ondergeschikte be
sturen van Brussel-Hoofdstad 
tegen 1 september 1973, de pa
riteit vanaf de graad van afde
lingschef te verwezenlijken ». 

Het is niet de eerste maal 
dat ik over dit onderwerp 
spreek. Ik deed dit reeds bij 
herhaling. 

Ik maak de optelsom en tel 
11 interventies over dit punt al
leen van mij plus 3 interpella
ties en dit lopend over een pe
riode van 8 jaar. Het is dus 
thans mijn vierde interpellatie 
over dit onderwerp. 

1969 : 93 F minder, 60 N meer 
en dit op een periode van 3 jaar. 
Zo kwamen we aan 28 % N, te
gen 19 % in 1969 en 8% in 1963. 

Er waren toen 69 franstallge 
ambtenaren In overtal en 4 bul
ten kader. 

Het aantal vakante betrekkin
gen bedroeg 68. Zo men dit aan 
nederlandstallgen had willen ge
ven zou hun percent niet 29 ge
weest zijn, doch 45 %. 

Ik zei toen dat de sabotage de 
ogen uitstak in de gemeenten 
Eisene, Etterbeek, Schaarbeek, 
St.-Joost-ten-Node, St.-Pieters-
Woluwe, Ukkel en Vorst. 

Alleen Oudergem was een 
ernstige inspanning gaan doen 
bij de gemeenten die in 1969 
eveneens archislecht waren. 

De jongste cijfers die ik heb 
haal ik uit het Bulletin van Vra
gen en Antwoorden van 20 
maart 1973 toen de minister me 
de cijfers gaf van 31 december 
1972. Deze cijfers zijn thans dus 
goed 4 maanden oud. De frans
tallge taalgroep omvatte toen 
250 man, de nederlandstalige 
153 of 62 % tegen 38 %. Er 
waren 66 openstaande betrek
kingen. 

de taaipariteit van 
de liogere ambtenaren 
in Urussel-lioofdstad 

Het speelde een grote rol bij 
de onderhandelingen betreffen
de de regeringsvorming. Infor-
mator De Saeger publiceerde 
toen zelfs tabellen die een ver
houding lieten blijken van 137 
Nederlandstallgen tegen 342 
Franstaligen. Waarschijnlijk 
kwam hij tot die cijfers door de 
franstallge ambtenaren In over
tal en bulten kader te rekenen 
bij dit van het normale kader. 

evolutie 
der verhoudingen 

De minister heeft gezegd dat 
hij wel zou willen weten hoe de 
ontwikkeling in de cijfers was 
gedurende de jongste tien jaar. 
Zo hij aan de studie- en doku-
mentatiedienst van de senaat 
deze vraag had gesteld zou hij 
het vlug hebben geweten, want 
elk jaar en soms twee maal per 
jaar heb Ik deze cijfers ge
vraagd en verschenen die ook 
in het Bulletin van Vragen en 
Antwoorden. De vergelijking 
tussen deze antwoorden zou 
hem bezorgd hebben wat hij 
w/llde weten. 

Ik wil wel beknopt deze distll-
lerlng weergeven. 

Op 2 augustus 1963, waren er 
de cijfers : 323 F tegenover 28 
N. Dat was het vertrekpunt : 
8 % N. 

Op 1 april 1969 waren er 351 
F tegen 82 N of een aangroei 
van 28 bij de F en van 54 bij 
de N. Op 6 jaar steeg het aan
tal N van 8 naar 19 %. 

Er had toen echter een taai
examen plaats gevonden, uitge
schreven bij KB van 30 decem
ber 1963, examen waar 101 
franstalige ambtenaren aan 
deelnamen en waarvan er 40 
slaagden. Zij veranderden dus 
van taalgeslacht en kwamen bij 
het Nederlandse kader terecht. 

Op 12 september 1972 ver
schenen in het Bulletin van Vra
gen en Antwoorden nr. 27 vol
gende cijfers : 258 F tegen 142 
N of in vergelijking met 1 april 

welke gemeenten 
deden een flinke 
inspanning ? 

/. Oudergem, dat samen met 
Koekelberg de door de wet ver
eiste pariteit bereil<te : onder-
scheidelijk 4 tegen 4 en 2 tegen 
2. Kleine gemeenten, die dicht 
bij het doel staan : Watermaal-
Bosvoorde : 6 tegen 4 ; Gans
horen : 4 tegen 3 ; Evere : 5 
tegen 4 en St.-Agatha-Berchem : 
3 tegen 2. Het laagste cijfer is 
telkens dat van de nederlands
tallgen. 
3. Grotere gemeenten, die dicht 
bij hun doel staan zijn : Brussel: 
met 64 F tegen 46 N en Ander-
lecht : met 18 F tegen 13 N. 

Te Brussel zijn er echter 14 
vakante betrekkingen en te An-
derlecht 4. Zouden deze betrek
kingen bezet worden door ne
derlandstallgen dan zou de ver
houding te Brussel 64 tegen 60 
worden en te Anderlecht 18 te
gen 17. Zo moelijk is het dus 
niet. 
4. Middengroep : Jette : 11 F te
gen 7 N ; St.-Gillis : 12 F tegen 
9 N ; Ukkel : 13 F tegen 9 N ; 
St.-Lambrechts-Woluwe : 13 F 
tegen 8 N ; St.-Joost-ten-Node : 
9 F tegen 6 N ; Molenbeek : 12 
F tegen 8 N. We stellen hierbij 
vast dat St.-Gillis, Ukkel en St.-
Joost-ten-Noode een inspanning 
deden. 
5. Slechte gemeenten waar het 
meest dringend dient ingegre
pen : Etterbeek en Vorst : beide 
13 F tegen 4 N ; St.-Pieters-
Woluwe : 7 F tegen 2 N ; Eise
ne : 20 F tegen 7 N en Schaar
beek : 21 F tegen 11 N. 

We merken hierbij op dat er 
te Schaarbeek 11 plaatsen va
kant zijn zodat de pariteit er 
van vandaag tot morgen is zo 
men nederlandstallgen wil be
noemen. Idem te Eisene (18 va
kante betrekkingen), Etterbeek 
(2), Vorst (3) en St.-Pieters-Wo-
luwe (2). 

Zo men alle vakatures zou op
vullen tot het getal per gemeen

te bereikt is zouden van de 66 
openstaande betrekkingen er 58 
kunnen worden bezet, zodat de 
globale verhouding 250 tegen 
211 zou worden, wat percents-
gewijze 54 tegen 46 zou beteke
nen. Zo moeilijk is de oplossing 
dus niet. 

In dat geval zouden de neder
landstallgen onderscheidenlijk 
nog een klein tekort hebben. 

Naast Oudergem en Koekel
berg die de gelijke verdeling 
thans reeds hebben, zouden 
mits opvulling van de vakatures 
Schaarbeek, Eisene en Ukkel in 
orde zijn. 

En in dat geval zouden alleen 
St.-Lambrechts-Woluwe, Vorst 
en Etterbeek een moeilijkheid 
blijven vormen, waar men met 
de methodes in de regeringsver
klaring voorgesteld zou moeten 
tewerk gaan, te weten uitbrei
ding van het bestaande kader, 
versoepeling van de bevorde
ringsregels, vroegtijdige oppen-
sioenstelllng. 

ons wetsvoorstel 

Wat betreft de benoemingen 
in de openstaande betrekkingen 
heb ik op 17 apri 1969 reeds het 
wetsvoorstel Ingediend om deze 
benoemingen te doen bij KB na 
de gemeente een laatste kans te 
hebben gegeven gedurende 3 
maanden om het zelf voorals
nog in orde te brengen. Ik heb 
gedurende de huidige zittijd dit 
voorstel opnieuw ingediend (17 
januari 1972). De minister zou 
dit alleen moeten laten goed
keuren of zelf een soortgelijk 
ontwerp opstellen als hij dat 
liever heeft en de wachttijd tot 
één maand herleiden. 

Zo zulk voorstel of ontwerp 
wet wordt voor 1 juli kunnen de 
gemeenten in juli nog benoe
men. Doen ze dit niet dan doet 
de minister het bij KB in augus
tus en die zaak is opgelost. 

Die « onoverkomel'.jke moei
lijkheden » waarover de minis
ter het had in zijn persgesprek 
met « Het Laatste Nieuws » 
ontwaar Ik dus nergens. 

Misschien heeft men er fout 
aan gedaan mij geen minister 
van Binnenlandse Zaken te heb
ben gemaakt. De oplossing zou 
er al zijn. 

In uw Interview met « Het 
Laatste Nieuws » bent u uitge
gaan van de stelling dat sommi
ge gemeentebesturen niet on
willig zijn. Ik heb altijd het te
gendeel gemeend en meen het 
nog. Vandaag vermeldt « De 
Gazet van Antwerpen » een 
verslag van een toespraak van 
de burgemeester van Schaar
beek waar hij, in zijn naam en 
in die van zijn kollega's te 
Vorst, Etterbeek en St.-Pleters-
Woluwe, verklaart dat hij die 
pariteit nooit zal verwezenlij
ken. Op hen moet u dus al niet 
wachten, maar zult u het zelf 
moeten doen. 

verbintenis naleven 

De gelijke verdeling per taal
rol van de hogere ambten in 
Hoofdstad-Brussel vormde tij
dens de taalwetgeving In 1963 
onder de regering Eyskens het 
tegengewlcht voor de gelijke 
verdeling van de hogere staats
ambtenaren. Een geheel waarbij 
de Nederlandse taalgemeen
schap de verliezende partij was 
vermits de hogere ambten in de 
staat talrijker zijn dan die In 
Hoofdstad-Brussel. 

De Vlaamse gemeenschap 
kan echter van de traditionele 
partijen niet meer verwachten. 

Wij hadden liever een andere 
vej-deling gezien waarbij de be
volkingsverhoudingen beter ge
ëerbiedigd werden. Dit zou voor 
de Vlamingen rechtvaardiger en 
voordeliger zijn geweest. Het 
enige wat wij vanuit de opposi
tie kunnen vragen is dat de tra
ditionele partijen hun verbinte
nissen zouden nakomen. 

Pacta sunt servanda. 
Ik vraag hierbij de minister 

welke maatregelen hij zal tref
fen om de regeringsverklaring 
tegen 1 september werkelijkheid 
te maken ? Op 1 september e.k. 
zal ik de minister bij parlemen
taire vraag om de stand van 
zaken vragen. Bij een onbevredi
gende oplossing zou ik me ver
plicht zien als eerste werk In 
oktober e.k. een minder kalme 
interpellatie te houden dan de 
huidige. Ik hoop dat het niet 
nodig zal zijn. 

de afsluiting 
van de oosterschelde 
kan 
de belgische regering 
geen barst schelen 

De afsluiting van de Oosterschelde (waaraan momenteel volop gewerkt 
wordt, en die voltooid zal zijn In 1978) wordt een milieuramp van eerste 
orde. Daarover zijn velen het eens. Er wordt dan ook hard gepleit voor de 
herziening van de vernietigende plannen. Aangezien deze afsluiting ook 
een weerslag zal hebben op diverse Belgische belangen, heeft VU-volks-
vertegenwoordiger Nelly Maes (St. Niklaas) daarover reeds herhaaldelijk 
vragen gesteld aan diverse ministers. Zij wordt telkens weer afgescheept 
met onbenullige antwoorden, die duidelijk maken dat de Belgische rege
ring geen interesse heeft voor dit probleem. Dat is ook de h. Lockefeer 
uit Hulst (Zeeuws Vlaanderen) opgevallen. De h. Lockefeer is de voorzitter 
van de Vereniging tot bevordering van de Zeeuwse Visserijbelangen, te
vens oud lid van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland, en 
sinds jaren een overtuigd voorstander en verdediger van het openhouden 
der Oosterschelde. in bijgaande brief aan het Visserijblad van Oostende 
neemt hij de antwoorden van de Belgische ministers en meer speciaal dit 
van staatssekretaris Fayat op de vragen van mevr. Maes op de korrel. 

In het Visserijblad van de Belgi
sche Rederscentrale van 4 mei j l . 
heb ik kennis genomen van een 
bijdrage « Steeds de afsluiting van 
de Oosterschelde ». Ik heb grote 
waardering voor de aktiviteit van 
mevr. Van de Eecken-Maes, volks
vertegenwoordigster, die niet af
laat om de afsluiting van de Ooster
schelde onder de aandacht van de 
Belgische regering te brengen, om
dat zij — terecht — van mening is, 
dat deze afsluiting niet alleen grote 
nadelige gevolgen zal hebben voor 
Nederland, maar ook voor België. 
Het is wel te betreuren, dat mi
nisters of staatssekretarlssen aan 
wie zij vragen stelt, niet de moeite 
nemen om op haar vragen beter 
en met meer kennis van zaken te 
antwoorden. Ware dit wel het geval 
en zouden de betreffende ministers 
dieper op de vraagstelling ingaan, 
dan zou de beantwoording niet zo 
negatief zijn. 

De laatste vraag van mevr. Van 
der Eecken-Maes betreft de gevol
gen van de afsluiting voor de Wes-
terschelde, (de levensader voor de 
haven van Antwerpen) in verband 
met mogelijke wijzigingen In de ge
tijstromen, verzanding, aansllbbing, 
terwijl zij ook de verandering in 
stromingen langs de kust aanstipt. 
In zijn antwoord zegt de staatsse
kretaris feitelijk, dat er geen vuiltje 
aan de lucht Is, en dat hij vindt, dat 
er niets nieuws onder de zon Is. 
« De huidige beroering in Neder
land is een heropflakkering van de 
schadelijke gevolgen ,dle de oes
ter- en mosselteelt, gevestigd In de 
Oosterschelde zelf kunnen onder
vinden », zo zegt o.a. de staatsse
kretaris. 

Ik vind dit wel een zo minne kwa
lificatie, een zo onjuiste weergave 
en een zo goedkope bewering van 
en over do aktle in Nederland om 
de Oosterschelde open te houden, 
dat Ik toch de staatssekretaris wil 
vragen, of hij wel ooit een Neder
landse krant in zijn handen gekre
gen heeft de laatste twee jaar. Hij 
zou dan anders praten, niet zo de
nigrerend en niet zo kleinerend ! 
Dat de visserij grote belangen heeft 
(ook in België) bij het open houden 
van r'e Oosterschelde, staat onom
stotelijk vast I Sedert 1963 staat de 
vrisserij in Nederland op de bres 
en zij weet zich gesteund door vis
serijbiologen van grote naam en 
faam. De Nederlandse visserij 
neemt met grote erkentelijkheid 
ook steeds kennis van de wijze, 
waarop ook de Rederscentrale in 
België achter haar staat en van het 
feit, dat deze Centrale er op heeft 
aangedrongen om dit punt in het 
raam van de Benelux onderhandelin
gen te behandelen. 

Ik wil hier niet verder Ingaan op 
de ernstige gevolgen voor de kust
visserij en de schelpenkulturen, als 
de Oosterschelde dichtgaat, maar 
er de staatssekretaris wel op wij
zen, dat het niet simpel een «herop
flakkering » is van de strijd, die de 
visserij, uit zelfbehoud, al vele ja
ren voert, nog voert en zal blijven 
voeren. 

De staatssekretaris is hier een 
volkomen vreemdeling In Jeruzalem 
en'Ik wil hem enige zaken noemen, 
die naast de zorg voor de visserij, 
op een grote « beroering » wijzen 
rond het zo omstreden afsluiten 
van de Oosterschelde. 

1. Er is in november j l . een nota 
« uitgelekt » van prof. Korringa, In

tern door hem begin '72 aan de mi
nister van Landbouw en Visserij 
aangeboden. Wil de staatssekretaris 
die eens doornemen ? Ze spreekt 
boekdelen. Ze is niet voor niets ge
heim gehouden. Vele biologen, 
oecologen en milieudeskundigen 
verzetten zich tegen afsluiting. 

2. Leest uitlatingen van dr. M.J. 
Adriani, direkteur van het biologisch 
station in Oostvoorne. 

3. Ir. J.A. Beenakker, hoofd bu
reau milieustudies van de Rijkspla
nologische dienst in Den Haag, ka
rakteriseert het effekt van de af
sluiting van de Oosterschelde als 
een ramp voor het natuurlijk milieu. 
(Lees zijn rede van 8 jan. '73 in 
Middelburg gehouden). 

4. Het Deltainstituut van Hydro-
biologisch onderzoek te Yerseke en 
de studiegroep Milieubeheer van 
de ekologische kring te Arnhem 
zijn gekant tegen afsluiting. Er is 
een uitgebreid rapport van die zijde 
verschenen getiteld : De biologi
sche konsekwenties van de afslui
ting van de Oosterschelde. Dit rap
port is verschenen in september 
1971, en is het lezen meer dan 
waard. 

5. Door het Deltainstituut te Yer
seke is bovendien in maart '72 een 
nota gepubliceerd, getiteld : kri
tische kanttekeningen bij de nota 
van Rijkswaterstaat « het Deltaplan 
in het licht van de laatste ontwikke
lingen ». 

6. De Raad van Milieudefensie te 
Amsterdam heeft in een manifest 
een nieuw en onafhankelijk onder
zoek met betrekking tot de afslui
ting van de Oosterschelde ge
vraagd. Dit manifest is mede on
dertekend door 384 Nederlanders 
(juni 1972). 

7. In maart '72 is in de jaarverga
dering van de Vereniging Milieuhy
giëne Zeeland een motie aangeno
men, om tot een open gesprek te 
komen over de afsluiting van de 
Oosterschelde. 

8. Ir. W. Tldeman, hoofdingenieur 
van het Staatsbosbeheer in de di-
rektle Zuid-Holland en Zeeland 
heeft In de t.v. close-up op 4 febru
ari 1967 bijzonder duidelijk zijn 
weerstand tegen afsluiting van de 
Oosterschelde geuit. 

9. De ingenieurs Meyer en Bolo-
mey pleiten tegen afsluiting en 
voor verhoging van dijken. 

10. Een studiegroep van studen
ten van de Technische Hogeschool 
in Delft is tegen een afsluiting en 
komt met een alternatieve oplos
sing (zie uitgebreide studie mei 
1972). 

Uit deze opsomming moge men 
konkluderen, dat het niet alleen de 
visserij is, die een « heropflakke
ring » teweeg brengt, maar dat ve
le deskundigen met naam op an
der gebied dan dat der visserij, zich 
fel en permanent verzetten tegen 
afsluiting van de Oosterschelde. 

Het is niet zo simplistisch als de 
staatssekretaris suggereert : Het 
gaat hier om een zaak met vele fa
cetten van eminent belang, die vele 
hoofden en harten in Nederland be
zig houdt hetgeen overduidelijk 
blijkt uit de werkzaamheden van 
aktlegroepen, uit de pers, televisie 
en radlokommentaren. 

Daarom is deze zaak, door mevr. 
Van der Eecken-Maes aan de orde 
gesteld, een diepgaander en ern
stiger antwoord waard, dan haar 
thans gegeven is. 
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de volksunie in learner en senaat 

KAMER 
strijd 
om een motie 

Na de interpellatie Raskin over 
IBRAiVlCO diende de VU een motie in 
waarin o.m. betreurd wordt dat de 
minister de kamer volledige en nauw
keurige informatie onthield, de vrees 
tot uiting komt dat de goede betrek
kingen met Nederland er zouden onder 
lijden. De motie keurde ook de poli
tisering van het bedrijfsleven af en 
was van oordeel, dat minister Claes 
ontslag zou moeten nemen. Mr Vander 
Eist vroeg voorrang voor deze motie, 

SEN/IAT 

indiening van 
wetsvoorstellen 

Senator Jorissen diende een wets
voorstel in tot instelling van een ter
mijn bij de Raad van State iz het on
derzoek van betwiste gemeenteraads
verkiezingen. Senator Vanhaegendoren 
diende een wetsvoorstel in tot taalkun
dige verbetering van wetteksten. 

onzinnige 
schoolpolitiek 

Vorige week donderdag interpel-
leerde VU-senator Coppieters twee
maal de minister van Nationale Op
voeding Calewaert. De eerste inter
pellatie was gewijd aan het probleem 
van de technische ingenieurs eens er
kend als de beste van Europa doch 
sinds geruime tijd in hun opleiding 
het slachtoffer van een onzinnige 
schoolpolitiek, van een mateloze 
schoolkonkurrentie na het schoolpakt 
van 1958. Dank zij de VU kwam de 
kaderwet van 7 juli 1970 betreffende 
de herstrukturering van het !-:oger 
niet-universitair onderwijs tot stand, 
doch het is daarbij gebleven. De Bel
gische technische ingenieurs voldoen 
aan alle voorwaarden om in de sektie 
A/b van de Europese klassifikatie op
genomen te worden. De Belgische 
technische ingenieurs die hoger on
derwijs volgen van het derde niveau 
voldoen ook aan de normen van de 
OSEO maar de opeenvolgende minis
ters vragen steeds, met een beslis
sing te wachten. Het Franse taalge
bruik heeft de Vlaamse gemeenschap 
in dit verband parten gespeeld, wat 
niet belet dat aan de verwarring in 
de benamingen vlug een einde kan ge
maakt worden. Een ministeriële ver
klaring dat deze studies tot het uni
versitair peil behoren volstaat. De in
dustrie aarzelt trouwens niet de Tl-
kaderposten toe te vertrouwen, 
terwijl de Hoge Raad voor het tech
nisch onderwijs, de werkgroep Indus
trie-Hoger Onderwijs en het Verbond 
van Belgische Ondernemingen herhaal
delijk verklaarden, dat de Belgische 

doch dit verzoek werd afgeketst met 
137 stemmen tegen 37 bij 11 onthou
dingen. De regeringspartijen houden 
het liever bij zoetwaterproza. 

ordemotie 
In een ordemotie vroeg mr. Vander 

Eist het debat over de mededeling van 
de regering los te maken van de be
spreking van het wetsontwerp tot 
wijziging van de inkomstenbelasting. 

tracé kanaal 
oeiegem-zandvliet 

De interpellatie Poma over het tracé 
van het verbindingskanaal tussen het 
Albertkanaal te Oeiegem en het 
Schelde-Rijnkanaal te Zandvliet gaf 
aanleiding tot een omstandig debat. 
VU-kamerlid De Beul stelde bij zijn 

Tl hogere funkties vervullen en dus ook 
op het hoogste niveau moeten geklas
seerd worden in de Europese organis
men. De Tl vragen eenvoudig de toe
passing van art. 4, al. Ill van het Euro
pees sociaal charter, volgens hetwelk 
gelijk loon moet betaald worden vol
gens gelijk werk. Senator Coppieters 
stelde bitter vast dat onze Tl in de 
internationale organisaties tot op he
den gerekruteerd worden als hogere 
technici, die de zelfde funkties als hun 
hoger geklassificeerde kollega's uit
oefenen maar hun klassifikatie en hun 
wedde niet hebben. 

Tot besluit vroeg de interpellant 
aan deze diskwalifikatie een einde te 
stellen. 

Minister Calewaert verwees in zijn 
antwoord naar het nieuw wetsontwerp 
I. z. technisch onderwijs (1972) : de 
goedkeuring van dit ontwerp zal de 
studies op het hoogste internationaal 
peil brengen. De regering verwacht 
dat dan de industrieel-ing. en geassl-
mileerden aanspraak zullen kunnen 
maken op de EG-klassifikatie in de 
kategorie A/b. In een korte repliek 
vroeg senator Coppieters verduidelij
king en wees er o.a. op dat sommige 
buurlanden lichtvaardig in dit pro
bleem zijn te werk gegaan. 

statuut vertalers 
en tolken 

In de zitting van vorige donderdag 
interpelleerde VU-senator Jorissen de 
minister van Nationale Opvoeding Ca
lewaert over het statuut van een rijks
instituut voor vertalers en tolken te 
Brussel. Het is alsof het Hoger Rijks
instituut voor Vertalers en Tolken, een 
der weinige Nederlandstalige hogere 
instellingen voor rijksonderwijs te 
Brussel het zwart schaap is van het 
ministerie van Nationale Opvoeding. 
De interpellant somde dan de reeks 
diskriminaties op. Het begon in april 
1965 met een diploma-gesjacher, mei 
duidelijke bevoordeliging der Fransta-
ligen (de toen bestaande « tolken-
school » telde toen inderdaad een 
Nederlandstalige en een Franstalige 
afdeling). Nadien kwam dan de onge
lijke behandeling van het personeel 
van het rijksinstituut met het perso
neel van de toen uitsluitend Fransta
lige school Marie-Haps. Ondanks her
haald parlementair aandringen bleven 
de ministers Grootjans en Vermeyien 
doof en tot nog toe werden ten on
rechte onthouden salarisverhogingen 
nooit uitgekeerd. Een derde diskrimi-
natie bestond erin, de Franstalige 
leerkrachten een hogere graad toe te 
kennen dan de Nederlandstalige. On
danks vragen en interpellaties gi.ig 
de diskriminatie verder : de Neder
landstalige leerkrachten mogen de t i
tel « gewoon hoogleraar » niet ge-

tussenkomst vast, dat het duwvaart-
kanaal reeds aanleiding gaf tot tegen
gestelde meningen. Hij betreurde dat 
het gekozen tracé een verlegging in
houdt van een oorspronkelijk tracé, 
waardoor te weinig rekening wordt 
gehouden met het leefmilieu. Een an
der element in de diskussie is dat het 
duwvaartkanaal een drukkingsmiddel 
zou vormen op de spoorwegtarieven. 

Kamerlid De Beul vroeg de minister, 
het dossier opnieuw te openen vooral 
met een betere vrijwaring van het 
leefmilieu en dat hij de alternatieve 
trace's andermaal in studie zou ne
men. Er is in de havenzone voldoende 
ruimte voor andere trace's. « Als 
Waals landgenoot moet de minister in 
Antwerpen een natuurschending voor
komen » aldus kamerlid De Beul tot 
besluit. 

belastingen 

Mr. Vander Eist kwam tussenbeide 
In de bespreking van het wetsontwerp 

521, dat een zeer technisch en hetero
geen karakter vertoont. Volgens het ad
vies van de Raad van State zouden aan 
de regering verregaande en ongebrui
kelijke bevoegdheden worden ver
leend. Het ontwerp komt neer op een 
algemene verzwaring van de vennoot
schapsbelasting en een verstrenging 
van de inkomstenbelasting. Ook al 
bevat het bepalingen tegen belastings
ontduiking, men moet het ontwerp als 
een geheel beschouwen. De regering 
nam klakkeloos de begroting, opge
maakt door de vorige regering over. 
Intussen werden een hele reeks opti
mistische vooruitzichten niet bewaar
heid, het evenwicht werd niet bereikt 
ondanks een gunstige konjunktuur. 
Daar de belastingsdruk de jongste ja
ren enorm toenam geloofde spreker 
niet dat men nog veel verder kan gaan 
op de weg naar onbeperkte belas
tingsverhogingen. 

Mr. Vander Eist waarschuwde nog 
eens voor toenemende inflatie en een 
overhitting van de ekonomie. Tot slot 
deelde mr. Vander Eist mede dat de VU 
het bedoelde wetsontwerp zou vep-
werpen. 

bruiken, hun Franstalige kollega's wel. 
Ten slotte werd bij de splitsing van 
het instituut de biblioteek praktisch 
volledig aan het Franstalig instituut 
toegewezen en kreeg na lang aan
dringen de Nederlandstalige instelling 
een kompensatie van... 40.000 fr., een 
effenaf belachelijk bedrag voor een 
school, die een miljoenenbiblioteek 
bezat ! Nu nog is de biblioteek van de 
Nederlandstalige instelling oneven
waardig. 

Er bestaat wel een wet (dd. 7 juli 
1970) die een poging inhoudt tot nor
malisering, doch de uitvoeringsbeslui
ten laten op zich wachten zodat de 
achterstelling van het HRVT blijft be
staan en waarvan de interpellant en
kele voorbeelden gaf. Er wordt zelfs 
tegen de wet in gehandeld en hierbij 
spelen de vakvereniging een nefaste 
rol. De vakbonden hebben zekere 
rechten maar bezitten niet het recht 
een minister rechtstreeks te verplich
ten een wet niet toe te passen of te 
doen uithollen. Ook de salarisregeling 
en -aanpassing druist in tegen de 
geest van de wet van 7 juli 1970. 

Senator Jorissen deed tot besluit 
van zijn kernachtig en technisch ste
vig betoog enkele positieve voorstel
len, waarvan het te oordelen naar het 
al te juridisch getint ministerieel ant
woord de vraag is, of de koppige en 
onrechtvaardige machthebbers er re
kening zullen mee houden. Maar ze 
kunnen na deze interpellatie niet meer 
beweren, dat er geen vuiltje aan de 
lucht is. 

partijdige 
benoemingen 

Senator Persyn knoopte aan bij de 
interpellatie Schroder over de politieke 
benoemingen en oefende op zijn beurt 
kritiek uit op de partijpolitieke benoe
mingen in allerlei rijks- en onderge
schikte diensten. Evenzo deed sena
tor Vandezande, die de aftakeling van 
de administratie door degenen, die ze 
zouden moeten hooghouden, aan de 
kaak stelde evenals het feit, dat voor 
bevorderingen de overheid geen reke
ning houdt met de adviezen van de 
direktieraad doch benoemt volgens 
partijpolitieke aanhorigheid. Ook deze 
spreker deed een beroep op de minis
ter van Openbare Werken om zich te 
laten leiden door het openbaar belang. 

De minister betwistte het algemeen 
karakter van de aangeklaagde proce
dure en betoogde dat het slechts om 
beperkte gevallen gaat. Ook uit de 
bijzondere bepalingen van de wetten 
op het Wegenfonds en op de Regie der 
Gebouwen hoopt de minister de no
dige sanering te kunnen doorvoeren. 
Senator Vandezande nam geen vrede 
met dit antwoord, dat hij « onthut
send » noemde omdat de minister 
schromelijk minimaliseert. 

geen amnestie 
voor de boeren 

Vorige week kwam de betoging der 
woedende Europese boeren te Brussel 
nog eens ter sprake in de senaat door 
het voorstel van VU-senator Persyn, 
tot verlening van algemene amnestie 
aan de landbouwers, veroordeeld we
gens misdrijven gepleegd tussen 1 ja
nuari en 31 maart 1971 (de beruchte 
betoging had plaats op 23 maart 1971). 
De senaat verwierp dit voorstel met 
103 tegen 11 stemmen bij 3 onthoudin
gen. Een veel bescheidener voorstel 
van de CVP-er Lagae werd wel goed
gekeurd, omdat er geen algemene am
nestie bij bedoeld is, alleen uitwissing 
van welbepaalde veroordelingen. Het 
Is opvallend dat de traditionele partij
en telkens weer algemene amnestie 
pogen te vermijden door de veel onv 
slachtiger en minder efficiënte indivi
dualisering. 

architektenstudies 

In een tweede interpellatie vond 
VU-senator Coppieters het onbegrijpe
lijk dat de studies van architekt nog 
steeds niet gerangschikt zijn onder 
hoger onderwijs, om dan de kenmer
ken van deze studies op te sommen, 
die duidelijk aanwijzen dat aan de 
eisen voor hoger onderwijs kan vol
daan worden. Na op de duidelijke vei^ 
schillen inzake wedden, lesuren en 
normen gewezen te hebben hekelde 
de interpellant de versnippering 'n dit 
onderwijs, die een rationalisering 
quasi-onmogelijk maakt. Senator Cop
pieters waarschuwde tegen een kop
peling van het vraagstuk met dat der 
Tl. Hij vroeg om een spoedige oplos
sing en verwees naar de regerings
verklaring waarin o.m. sprake is van 
een streven naar welzijn. Welnu het 
bouwen is een belangrijk element in 
de totstandkoming van een welzijn-sa
menleven, wat meteen het belang van 
de opleiding der bouwmeesters on
derstreept. 

Minister Calewaert antwoordde dat 
de architekenstudies door een speling 
van de wet niet in de hoogste graad 
van het kunstonderwijs konden wor
den opgenomen. Hij beloofde echter 
dat het architektuuronderwijs door 
middel van een afzonderlijke wet zal 
geregeld worden. 

Een en ander bewijst hoe broodno
dig een onderwijspakt is, gezien aj-
vast het schoolpakt geen einde neeit 
gemaakt aan de onderwijsjungle in 
ons land, waarvan inmiddels tal van 
jongeren in hun opleiding en toekomst 
het slachtoffer zijn. De interpellaties 
van senator Coppieters stelden deze 
toestand andermaal scherp in het 
licht. 
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voor onze landbouwers 
Onze kippenhouders hebben reden tot klagen de eierprijzen 

liggen sinds maanden al te laag Wij zijn even een paar boek
houdkundige gegevens gaan nakijken en daaruit blijkt dat sinds 
1970 de eierproducent tevreden V) moet zijn met een opbrengst 
die lager ligt dan de kostprijs en dat zegt genoeg Landbouw-
ekonomisten wijzen er terecht op dat de pluimveesektor geken
merkt wordt door cyclische prijsbeweging wat gewoon wil zeg
gen dat gedurende enkele maanden (of jaren] de prijs van de 
eieren hoog ligt terwijl gedurende de daaropvolgende maanden 
(of jaren] de prijzen weer lager liggen Dit op en neer gaan van 
de verkoopprijzen, wat meteen winst of verlies betekent voor de 
voortbrenger is zeker geen nieuw verschijnsel Jaren geleden 
al toen een landbouwer maar enkele tientallen of hoogstens 
een paar honderd kippen hield op zijn erf was dat verschijnsel 
al bekend en ook onze varkenshouders weten alles van het op 
en neer gaan van de prijzen al moet gezegd dat deze laatsten 
ai lange tijd met winstgevende prijzen hun varkens kunnen 
afzetten Dat op en neer gaan van prijzen is als men tot de 
kern van de zaak wil gaan uiteindelijk het gevolg van vraag en 
aanbod Als er weinig kippen gehouden worden komen er ook 
weinig eieren op de markt en het is logisch dat de pi ijzen aan 
de producenten dan hoog zijn Hoge eierprijzen zetten de kip 
penhouders er echter toe aan meer kippen te houden zodat dan 
meer eieren worden aangeboden met als gevolg daarvan een 
daling van de eierprijs Die lage prijzen zouden er de voort
brengers moeten toe aanzetten minder kippen te houden zodat 
het eieraanbod weer kleiner wordt en de vei koopprijzen weer 
stijgen 

kippenboeren 
In de penarie 

De zopas geschetste evolutie is vandaag grondig « ver
stoord » Inderdaad vroeger toen men hoogstens een paar hon 
derd kippen op het erf hield was het met zo moeilijk even te 
wachten met het kweken van jonge kippen tot de prijzen weer 
de hoogte ingingen De boer verloor wel gedurende enkele 
maanden een lonende bijverdienste maar hij kwam over de 
moeilijkheden heen zonder kleerscheuren Vandaag is de toe 
stand veel moeilijker en ingewikkelder geworden Kippenhoude 
rijen zijn gespecialiseerde bedrijven geworden die vaak enkele 
duizenden kippen houden die een navenant aantal eieren leg 
gen Een echte kippenboer leeft praktisch uitsluitend van zijn ei 
erenverkoop hij kan er dus niet zomaar mee stoppen want dan 
IS hij gewoon zijn broodwinning kwijt een moeilijke situatie dus 
Komt daar nu sedert enkele maanden nog bij dat de voeder-
prijzen sterk de hoogte zijn ingegaan omdat de graanprijzen ip 
de wereldmarkt erg zijn gestegen Die wereldgraanprijzen zijn 
gestegen omdat de oostblokken enorme hoeveelheden graan 
gekocht hebben op de Kanadese en Amerikaanse graanmarkten 
waar van oudsher ook onze voedergranen grotendeels vandaan 
komen Het is overigens wel duidelijk dat tegen deze stijging 
weinig, zelfs mets kan gedaan worden 

Dat er ondertussen wei maatregelen moeten genomen worden 
om de pluimveehouders er terug bovenop te helpen is duidelijk 
en het is de taak van de overheid, van de minister van Land 
bouw, eindelijk de handen uit de mouwen te steken In de vol 
gende punten willen we nagaan wat er eventueel kan gedaan 
worden 

• Er worden al verscheidenen maanden grote hoeveelheden 
eieren ingevoerd in Italië die afkomstig zijn uit Roemenie Bel
gië heeft in de EEG Ministerraad daartegen geprotesteerd en 
terecht De raad heeft beloofd de zaak te bestuderen en dat stu
deren duurt nu ook al vrij lang Men hoopt dat het studeren 
eindelijk ophoudt en dat er maatregelen genomen worden zodat 
de invoer uit Roemenie moeilijker of onmogelijk gemaakt wordt 
zodat de Italianen verplicht zullen worden eieren op de Europe 
se markt te kopen Wanneer dat gebeurt is het niet uitgesloten 
dat een deel van deze aankopen op de Belgische markt ge 
daan worden 

• De EEG zou ook restituties (subsidies] kunnen geven voor 
de uitvoer van eieren naar de zogenaamde derde landen Dat 
IS een ingewikkelde aangelegenheid en persoonlijk geloof ik 
met dat veel heil van die kant moet verwacht worden 

• Men zou ook weeral in EEG verband meer eierpoeder kun 
nen uitvoeren naar de ontwikkelingslanden Sinds jaren krijgen 
ontwikkelingslanden in het kader van de voedselhulp eierpoeder 
en men zou die leveringen kunnen opdrijven wat alvast de over 
schotten op de markt zou doen slinken De EEG kommissie i& 
gunstig gestemd tegenover dit plan en heeft beloofd voorstel 
ien te doen bij de Raad van Europa Een en ander laat voorzien 
dat er inderdaad verhoogde leveringen aan de ontwikkelings 
landen komen 

• Op nationaal vlak zou er terug een grote kampagne opgezet 
kunnen worden om tot een hoger eierverbruik aan te zetten 
Dergelijke kampagnes werden in het verleden reeds verschei 
dene malen opgezet en al waren de resultaten niet altijd over 
donderend, het eierverbruik steeg toch telkens na zo een kam 
pagne Die promotie moet gedaan worden door de Nationale 
Dienst voor Afzet van Land en Tuinbouwprodukten een dienst 
die werkt in het kader van en met financies van het ministerie 
van Landbouw Het is de minister van Landbouw die beslist 
dergelijke kampagne te laten voeren 

• Tenslotte zou er ook iets mogen veranderen aan de .̂oye 
naamde kippenhouderij op kontrakt Deze vorm van kippenhou 
derij kende een geweldige opgang en het moet gezegd dat vele 
kontrakten opgesteld werden in het nadeel van de kippenhouder 
en in het voordeel van de voederfabrikant die in dergelijke 
kontrakten een middel zag om meer voeder te kopen en dat 
alleen Men moet er toe komen de kontrakten te herzien zo 
danig dat het risiko gelijkmatig verdeeld wordt tussen de vee 
voederfabrikant en de boer Ook hier kunnen het ministerie van 
Landbouw en de landbouworganisaties een stimulerende rol spe 
Ien Vraag is natuurlijk of ze die rol zullen willen spelen (Zou 
een bepaalde landbouworganisatie dan met gedeeltelijk in eigen 
vlees snijden ' ) 

In het wereldj'e van de monopollevakbonden neemt de Landelijke Bedlendencentrale (aangesloten bl) het 
ACV) een speciale positie in. In de strijd voor de vernederlandsing van het bedrijfsleven in Vlaanderen heeft 
de LBC onbetwistbare verdiensten. Binnen het ACV Is het trouwens de enige centrale die federaal gestruktu-
reerd is, en ze gedraagt zich bovendien behoorlijk onafhankelijk tegenover de politieke partijen. Wellicht Is dit 
een van de redenen dat tal van VU-simpatisanten erbij aansloten, er zelfs vooraanstaande posities bekleden en 
er zich bovendien thuis kunnen voelen. Hetzelfde kan met gezegd worden van andere vakbondcentrales, w/aar 
soms een regelrechte ketterjacht gevoerd wordt tegen werknemers die ervan verdacht worden de VU een 
goed hart toe te dragen. 

De Landelijke Bediendencentrale telt momenteel een 100 000 leden in Vlaanderen. Het ledenaantal ver
dubbelde smds 1965. Tijdens dit weekeinde houdt de LBC te Knokke een driedaags kongres (het vorige dateert 
reeds van vier jaar geleden) rond het tema « zelf demokratie bedrijven ». Men wil in het licht van dit tema de 
vakbondstaken voor morgen omschrijven. 

In alle LBC-afdelingen en belangengroepen werd de kongresvisie en de te nemen opties voordien be
sproken en in een aantal gevallen geamendeerd. Er wordt in deze tekst, die aan het kongres wordt voorgelegd, 
vrij radikale taal gesproken. Oordeel maar : 

I. maatschappij 

Het kongres stelt vast 
dat de werknemersgroep in zijn ge 
heel zich hoe langer hoe meer be 
dreigd voelt door en afhankelijk is 
van machten die hij met onderkent 
en dit op alle diverse terreinen van 
de maatschappij , 

•^ erkent dat strukturen noodzake 
lijk zijn maar tevens dat struktu 
ren slechts een middel zijn steeds 
aan kritiek moeten worden onder 
worpen om ze aan te passen en 
dus permanent moeten worden ge 
wijzigd met het oog op de mense 
lijke solidariteit en ontvoogding 
van eenieder , 

•^ stelt vast dat, onafgezien de so 
ciale realisaties van de vakbonden, 
de macht in handen blijft van be
perkte gioepen 

9 dat het gezag rust op een dik-
taat zonder werkelijke inspraak aan 
de basis 
O dat de huidige maatschappij kon 
servatief is en automatisch de 
machtsposities van kleine groepen 
m stand houdt 
% dat er in die maatschappij wei 
mg plaats is voor objektieve kom 
mumkatie en informatie, 
0 dat die maatschappij een samen 
leving is binnen dewelke de onge 
lijkheid nog steeds fundamenteel 
geïnstitutionaliseerd is 
% m a w dat de huidige maat 
schappij een autokratische maat 
schappij IS , 
i^ Meent dat moet worden gea 
geerd voor een nieuwe maatschap 
pij een demokratische maatschap 
piJ 
O waar de macht gespreid wordt 
en met méér het monopolie is van 
een groep het kapitaal 

het kongres van 

de landelijke bediendencentrale 

DEMOKRATIE 
NDKIJVEN 

% waar gezag en beleid berusten 
op delegatie met bestendige kon-
trole op de mandaatdragers, 

# die progessief is en dinamisch 

0 waar een kommunikatie wordt 
opgebouwd om de doorzichtigheid 
van de problemen, voor allen die er 
bij betrokken zijn, te bevorderen, 

# waar de fundamentele gelijkheid 
onder alle mensen wordt toegepast 

itc komt tot de bevinding dat de 
werknemers leven m een formele 
politieke demokratie, maar dat die 
demokratie ervaren wordt als een 
autokratie met al de kenmerken 
vandien 

•yt daarom vraagt het kongres de 
uitbouw van aangepaste politieke 
strukturen die de fundamentele 
werknemerseisen op sociaal, eko-
nomisch en kultureel vlak (o m on 
derwijs) kunnen doordrukken , 

•A- IS van oordeel dat het huidig on 
derwijssisteem de autokratische 
maatschappij konditioneert en om 
gekeerd 

i^ daarom vraagt het kongres een 
hervorming van het onderwijs naar 
inhoud metode en strukturen, ten 
emde de grondslagen te leggen 
voor een demokratische maatschap 
pij waarbij de vakbeweging kon 
kreet dient betrokken te worden , 

•A- Verwerpt 
sisteem 

'n sociaal ekonomisch 

# waarin een steeds groeiende 
meerderheid verplicht is haar ar
beid te verhuren aan een kleine 
groep die de macht en het mono 
polie heeft op het bezit en de aan
wending van de produktiemiddelen 

# dat nog altijd uitsluitend geba 
seerd is op winstbejag en natio 
naai en internationaal onder kontro-
ie wordt gehouden door een steeds 

kleiner wordend aantal kapitaal-
groepen, 

9 waarin de fundamentele tegen
stelling tussen arbeid en kapitaal 
weliswaar iets gemilderd blijft be 
staan , 
•^ Roept alle werknemers op zich 
in te zetten en samen te werken 
voor een waarachtige ekonomische 
demokratie, waarin het • kapitaal » 
middel wordt en de « arbeid » 
het beleid bepaalt 

I I . onderneming 

Het kongres stelt vast dat de 
onderneming nog steeds autokra-
tisch georganiseerd is en dat de 
werknemers mets te zeggen heb
ben 

9 noch aan de basis met name de 
onmiddellijke arbeidsorganisatie, 

9 noch op het vlak van de grote 
beslissingen, die de gang van de 
onderneming bepalen, 

9 noch op het vlak van de verde 
ling van de winsten, dit zijn de 
meerwaarden van de arbeid, 

^ noch wat betreft de aard van de 
produktie de dienstverlening en de 
bestemming van de arbeidspresta 
tie , 

ie Stelt vast dat door het fenomeen 
van de multinationale ondernemin
gen, met hun machtskoncentraties, 
de ekonomische demokratie meer 
en meer een opdracht is geworden 
met nationale en internationale di
mensies 

ir Wil daarom de huidige onderne 
mingsvorm ombuigen naar een de
mokratische ondernemingsformule 
met als einddoel zelfbestuur. 

U I . v a k b e w e g i n g 

Het kongres stelt vast : 
dat de vakbeweging een onver
vangbare rol blijft spelen in de ma
teriele en geestelijke ontvoogding 
van de werknemers maar dat de 
vakbeweging op dit ogenblik op 
een drempel staat die ze moet 
ovrschrijden de beslissingsmacht 
én op het vlak van de onderneming 
én op het vlak van de ekonomie In 
haar geheel, toegankelijk maken 
voor de werknemers 

ie Bevestigt dat de vakbeweging 
de drijfkracht is om onze samenle
ving te hervormen en dat daarom 
het 'luidige type van vakbeweging 
moet beantwoorden aan volgende 
kenmerken • 

# een vakbeweging die de be
staande orde als fundamenteel on
rechtvaardig erkent, 

O een vakbeweging die geleidelijk 
taktisch de verhouding arbeid kapi
taal wil omkeren, 

0 een vakbeweging die, alhoewel 
opeieiend in de « integrale » (so
ciale wetgeving, kollektieve akkoor
den, enz) die een feitelijk gege
ven IS, permanent en sistematisoh 
aan kontestatie doet, 

^ een vakbeweging die inmiddels 
blijft Ijveren voor het afdwingen 
van een beter werknemersstatuut 
en bekommerd is om de welzijns
zorg voor de nietaktieve of niet 
meer aktieve groepen van de werk
nemersbevolking ; 

ie Onderschrijft het principe van 
de revolutie in de evolutie en een 
revolutie in de geesten en vraagt 
dat de vakbeweging zich blijvericl 
zal inspannen om haar leden en 
militanten ruimere vormingskansen 
te geven. 



een beklemmend vvl - dossier 

het Vlaams oaderwijs te brusset 
vectit tegen de bierl(aai... 

Donderdag hield de Vereniging van Vlaamse Leerkrachten (WL) een pers-

konferentie over de toestanden in het Vlaams onderwijs te Brussel. Aan de pers 

werd een lijvig dossier overhandigd vol kleine en belangrijke feiten die erop wijzen 

dat het Vlaams onderwijs in de hoofdstad nog steeds het slachtoffer is van talrijke 

plagerijen en vaak van regelrechte sabotage. Jaak Vandemeulebroucke (VVL-voor-

zitter) en zijn rechterarm Jan Vanhaelen leverden hier puik monnikenwerk dat van 

aard is de ogen te openen ook v ^ hen die soms de indruk geven ziende blind te 

zijn. Uit dit rake dossier putten wij een aantal « feiten >• die stuk voor stuk voor 

zichzelf spreken. 

kinderdagverblijven 
(0-18 maand) 
en peutertuinen 
(18 maand • 3 jaar) 

9 De 500 miljoen voor inrichting van 
een net van peutertuinen en kinder
dagverblijven werd toevertrouwd aan 
dienst Nationaal Werk voor Kinderwel
zijn, een tweetalige dienst o.l.v. een 
Franstalige. In een overlegorgaan werd 
een plan uitgestippeld waarbij op 1 
september 1971 43 instellingen voor 
peuters geopend werden. Op 25 april 
1972 waren er officieel nog maar 27 
miljoen ter beschikl<ing gesteld (5%), 
terwijl « op papier » i.p.v. 98 slechts 
68 peutertuinen open waren. Thans 
zijn er op een beloofde som van 1150 
miljoen 205 miljoen uitgegeven of 18% 
op 2 jaar t i jd. 
9 Uit reakties tegen het peutertuin-
plan werden ook nieuwe Franstalige 
peutertuinen opgericht. Bv. in Karre-
veld, St. Karel, waar na de oprichting 
van de Franse peutertuin (72-73) de 
Nederlandstalige peutertuin ongeveer 
met de helft verminderde. 
9 Een Nederlandstalige kinderver
zorgster uit Berg, werkzaam in de ge
meentelijke crèche te Anderlecht,. ver
klaarde ons : « Voor die 3 Nederlands
talige kinderen in onze instelling kan 
ik toch geen Nederlands spreken ». 
# De peutertuin van het Atheneum 
in Koekelberg, één van de Nederlands
talige peutertuinen van het peutertuin-
plan telt 70% kinderen die in het Frans 
opgevoed worden. Het peutertuinperso
neel blijft in gebreke en spreekt Frans 
met de kinderen. 
9 De gemeentelijke voorschoolse in
richtingen te Watermaal-Bosvoorde 
waren vroeger « tweetalig », d.w.z. 
slechts 30% van het personeel kan 
zich in het Nederlands uitdrukken, al

hoewel bij de aanwerving van het per
soneel het tweetaligheidsexamen werd 
afgenomen. Op de gemeenteraadszit
ting van april 1973 werd het voorstel 
ingediend om deze instelling eentalig 
Frans te maken. Het Nederlandstalig 
personeel zou wel mogen blijven ver
mits zij zeer goed Frans praten met 
de kinderen. 

kleutertuinen 
en lagere scholen 

0 Op 11-3-1971 stuurden de ouders 
van het K.A. te Etterbeek een brief 
naar de minister van Nationale Opvoe
ding voor dringende tussenkomst 'n 
verband met de verwarmingsinstallatie 
(soms slechts 4°). Deze toestand is 
reeds twee jaar ongewijzigd gebleven. 
# In Anderlecht wilde het schepen-
kollege de normen van het KB van 
5/5/71 niet laten toepassen waarbij de 
Nederlandstalige lagere en kleuter
scholen een direktie zonder klas ver
kregen. Men liet liever twee hulpdi-
rektrices op stadskosten fungeren, ter
wijl de Staat de volledige direkties zou 
vergoeden. Pas in raadszitting van 
29-3-73 werd de zaak geregeld. 
# Sedert jaren gaat een stadsbus de 
kinderen uit de gemeenten rond Haren 
ophalen om ze naar een Franstalige 
school te sturen. De Vlaamse kinderen 
van Haren moeten op eigen kracht 
langs de kilometerlange gevaarlijke 
Verdunstraat naar de Vlaamse school 
komen. 
9 De zusters van de Sagesse (Gans
horen) zijn van plan vanaf 1-9-73 de 
Nederlandstalige school te sluiten en 
materieel aan de Franstalige afdeling 
af te staan. 
% De toestand op de dure wijk van 
Mettewie en Machtenslaan is voor het 

Nederlandstalig onderwijs bedroevend: 
bij de Mettewiebuildings richtte de ge
meente IVIolenbeek een moderne la
gere school op, uitsluitend Franstalig, 
# Voor het schooljaar 1972-73 werden 
door het gemeentebestuur van Schaar
beek grote Franstalige borden aange
bracht om publiciteit te maken voor 
de Franstalige gemeentelijke onder
wijsinstellingen. Er is maar één Neder
landstalige gemeenteschool, waarvoor 
echter geen publiciteit werd gemaakt. 
0 In de Franstalige rijkslagere school 
in Ganshoren kreeg elk kind dat zich 
liet inschrijven voor het schooljaar 
72-73 gratis een boekentas. 

J Vandemeulebroucke, WL-vooniiter 

0 In de tweetalige gemeenteschool 
van Koekelberg kwam in 1972 ook voor 
Nederlandstalige kindjes de eentalige 
Franse Sinterklaas : FDF-er Bourgeois. 
% Bij verschillende steekproeven is 
gebleken dat in het Franstalig Brussels 
onderwijs de wet niet toegepast wordt 
wat betreft het aanleren van de twee
de taal Daarbij is gebleken dat in 
heelwat Franstalige lagere scholen 
noch het Nederlands vanaf de tweede 
graad, noch het Engels of enige ande
re taal worden onderwezen. 

het voortgezet onderwijs 
(middelbaar, technisch, 
beroeps, vso) 

0 in 6 gemeenten is geen enkele Ne
derlandstalige middelbare school hu-
manioratype van geen enkel onderwijs-

Brussel : grote stad met een bekrompen mentaliteit 

net : Eisene, Evere, St-Lambrechts-Wo-
luwe, Vorst, Watermaal-Bosvoorde en 
St-Joost-ten-Node. 250.000 inwoners 
hebben dus in eigen gemeente geen 
Nederlandstalige middelbare school. 
# In de Arts et Métiers, .de gemeen
telijke technische school van Brussel, 
gingen na de splitsing enkele leraren 
over naar de Nederlandstalige afdeling. 
Zij spreken met elkaar Frans en ook 
in de ierarenkamer. ^-
% Op vele plaatsen in het vrij middel
baar onderwijs is de Nederlandstalige 
afdeling slechts een ondergeschikte 
afdeling, die eigenlijk onder de leiding 
staat van één • taalneutrale » direktie 
of van een Franstalige direktie. 

hoger onderwijs, 
onderwijs sociale promotie, 
parascoiaire aktiviteiten 

9 De Franstalige gemeenteschool van 
Wemmei had eigenlijk geen recht op 
erkenning : men zou er namen van 
kinderen opgegeven hebben die niet 
meer naar school gingen, men had er 
kinderen ingeschreven die de vereiste 
leeftijd niet hadden, de taalkennis van 
de onderwijzeres was wettelijk niet in 
orde. Een onderzoek bleef uit. De 
Wemmelse burgemeester komt ergens 
voor in de steekkaarten van het leer
krachtenpersoneel Nederlandstalige 
rol. 
9 Op 27-9-72 besliste het schepenkol-
lege van Anderlecht de gemeentelijke 
Nederlandstalige muziekakademie te 
sluiten vanaf 1-10-72. Als reden werd 
opgegeven « dat deze beslissing opge
drongen werd wegens het weigeren 
van subsidies door Nationale Opvoe
ding en Kuituur ». De ware toedracht 
is dat deze Rijkstoelagen geweigerd 
werden omdat het schepenkollege van 
Anderlecht een direkteur van de Ne
derlandstalige afdeling heeft aange
steld die niet in het bezit is van de 
vereiste titels voorzien in het KB van 
26-1-68, niettegenstaande een gediplo
meerd kandidaat zich had aangemeld. 
9 Sedert het begin van het schooljaar 
72-73 heeft het St. Pieterskollege te 
Jette het initiatief genomen Vlaamse 
leergangen (Engels voor beginnelingen) 
in te richten. Trimestriële bijdrage : 
600 fr. ; 20 leerlingen uit Jette zelf. 
De gemeenteraad weigerde subsidie ; 
de CVP-PSC onthield zich. Men be
weert dat er onder één hoedje ge
speeld wordt met het bisdom, dat deze 
lessen verbiedt omdat die konkurrentie 
zouden kunnen berokkenen aan het 
Franstalig gemeentelijk onderwijs. 
0 Ook de auto-rijscholen in Brussel 
die wettelijk alleen onderwijs mogen 
verschaffen in de taal van het diplo
ma-brevet van de direkteur verdienen 
speciale aandacht. 

0 In 1973 hingen maandenlang FDF-
af-fiches geplakt over de naam boven 
de ingang van het Mater-Dei-lyceum 
te Wemmei 
0 Verscheidene gemeenten (o a Gans
horen) lichtten tijdens de Paasvakantie 
een bewakingsdienst in voor kmderen. 
Zij bieden deze dienst niet aan Neder-
landstaligen. 
0 In Ukkel kregen 9 Franstalige 
schoolvriendenkringen elk 42 900 fr. en 
de elf gesteunde Franstalige ouder
verenigingen 72.000 fr. De Nederlands
talige identieke verenigingen, ongeacht 
het onderwijsnet, werden niet ge
steund. 
0 Op 25-1-73 bracht de •> Internationale 
Vereniging van de Vrienden van Ro
bert Schumann » genodigden uit de 
onderw4jGwereld bijeen om <• Operatie 
Leefmilieu » op gang te brengen bij 
de 'eugd. Dit initiatief verkreeg de 
steun van het Nederlandstalig ministe
rie n Nationale Opvoeding Er werd 
tijdens deze bijeenkomst geen woord 
Nederlands gesproken 
Red. : In een volgende « Wij » komen 
wij o) dit dossier terug om de be
sluiten weer te geven die de VVL uit 
deze feiten trekt. 
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de Wereld 

toponimoeling fie bonn 
(ARGOS) Het bezoek dat Leonid Breznjev (sinds vrijdag 18 mei) aan de Bonds

republiek brengt kan de mensen uit Polen en de DDR niet onverschillig laten. Hun 
belangstelling voor de ontmoeting vertrekt echter van zeer uiteenlopende motieven. 
Bij de Westduitsers zelf worden bij die gelegenheid weer eens volkomen Ijdele 
verwachtingen wakker. Die verwachtingen vinden hun oorsprong in opgeschroefde 
Russische perskommentaren, die gewagen van een « historische ontmoeting tussen 
de politieke leiders van de twee grootste Europese staten «... Die voorstelling van 
zaken kan de Westduitsers er toe verleiden te geloven, dat Moskou op zoek is naar 
een vertrouwenswaardige partner, in casu de Bondsrepubliek, met wie het dan 
de komende politieke ontwikkelingen vertrouwvol kan tegemoet zien. 

onbehagen in polen 

In de Poolse volksrepubliek liggen 
de verhoudingen weer anders Bij ve
le Polen roept het bezoek van Brez-
nev aan de Bondsrepubliek onbehaag
lijke reminiscenties op aan Russlsch-
Duitse kontakten uit het einde van de 
achttiende eeuw en aan de laatste 
deling van Polen die op 23 augustus 
1939 tussen von Ribbenstrop en Molo-
tov bezegeld werd. In het licht van die 
nog met vergeten historische om
standigheid was het dringend nodig 
dat Brezjev zijn reis naar de Bonds
republiek liet voorafgaan door korte 
bezoeken aan Warschau en Oost-Ber-
lijn. Zijn optreden in Polen was dui
delijk berekend op good-wilt effektsn. 
Polen wachtte ahw op een supplemen
taire verzekering vanwege Brezj.iev 
dat het nooit meer in zijn soevereini
teit zal bedreigd worden, dat het niet 
opnieuw zal verpletterd worden tus
sen de hoofdsteden van Europa's 
twee grootste staten, zoals in de ge
schiedenis al een paar keer is ge
beurd. Aan dit psychologisch effekt 
was Brezjnev blijkbaar erg> veel gele
gen. 

Een ander resultaat verwachtte hij 
van zijn bezoek aan SED-partijvoorzit-
ter Honecker De mensen van de DDR 
moest nodig bijgebracht worden dat 

kameraad Breznjev zich radikaal achtet 
een harde demarkatie-politiek opstelt. 
In dit opzicht was de ontmoeting 
Breznjev-Honecker al een voorafgaan-
delijke waarschuwing dat de muur (in 
zijn feitelijke en overdrachtelijke di
mensie) nog niet zo gauw zal afge
broken worden. Voortaan zullen de 
Duitsers uit oost en west moeten be
seffen dat hun nationale sensibiliteit 
moet geofferd worden op het altaar 
van het kommunistisch imperialisme. 

neutralisme 

De - grote » ontmoeting Brandt-
Breznjev heeft geen noemenswaardige 
deiningen veroorzaakt. Langs diploma
tieke weg was het- overleg met de 
Russische partijvoorzitter allang gron
dig voorbereid .. en beveiligd voor 
verrassende wendingen, zodat het hele 
ritueel zonder merkbare wrijvingen 
kon verlopen. Andere topproblemen 
die de driehoek Moskou-Warschau-
Oost-Berlijn aanbelangen waren al 
voorafgaandelijk via partijpolitieke ka
nalen afgehandeld. Een markante vast
stelling is dat Brandt de Russische 
partijvoorzitter al twee keer heeft ont
moet en In die tussentijd nog altijd 
geen gesprek kon voeren met de 
Amerikaanse president. Velen zien een 

samenhang tussen Breznjev's bezoek 
aan Bonn en de alsmaar toenemende 
anti-Amerikaanse en neutralistische 
sfeer in de Bondsrepubliek. Voorzeker 
overweegt de indruk dat Breznjev de 
Ostpolitik komt patroneren. . 

v/einig explosief 

Hoe dan ook het bezoek van Brez
njev is niet erg dramatisch bewogen. 
In tegenstelling met de gespannen 
sfeer die in september '71 te Orean-
da (Krlm) heerste, In die dagen waren 
de onderhandelingen over de Oost
verdragen nog in een kritiek stadium, 
is er ditkeer weinig explosieve stof 
voorhanden. De te Bonn aangesneden 
tema's liegen er niet om. Gesprekste-
ma's waren de voorbereidende be
sprekingen met het oog op de EVC, 
de uitbouw van de handelsbetrekkin
gen tussen het westen en de landen 
van het Oostblok en het « vraagstuk • 
Berlijn dat in weerwil van zijn offi
ciële ratifikatie nog altijd niet kom
pleet « ingereden • is... Hierbij aan
sluitend kan het zinvol zijn te over
wegen hoe de bondsregering haar 
West- en Ostpolitik in evenwicht zal 
houden, hoe samenwerking met het 
oosten kan bewerkt worden zonder 
het westerse defensiesisteem in ge
vaar te brengen, hoe de risiko's die 
voor alle gegadigden aan het ontspan
ningsproces vastzitten het best kun
nen afgezwakt worden. De anti-Ameri
kaanse en neutralistische tendensen 
van de linkervleugel van de SPD zijn 
zeker niet bevorderlijk voor een feil
loze harmonie. Maar even nutteloos is 
het de bokkesprongen van een kleine 
minderheid voor te stellen als I et 
werk van de hele bondsregering... In
dien Brezjnev werkelijk belang zou 
hechten aan wat de oppositie in die 
samenhang verklaart dan zou hij ten 
slotte nog gaan geloven dat de hele 
Bondsrepubliek naar het oosten af
glijdt een dwaling waarvan de CDU-
CSU oppositie geen duurzaam voor
deel kan verwachten. 

Deze week werd in Oost-Berliin, Pankov, de ambassade van Belgié 
in DDR geopend • Midden een rij gelijkaardige pretentieloze kon-
strukties die van elkaar slechts te onderscheiden zijn door de vlag 

van elk land ». Einde citaat . 

• De NASA lanceert te Cape Kennedy de 
eerste en tevens (voorlopig althans) laatste 
Skylab (RUIMTESTATION). 

Het tuig zal als ruimte-observatiepost 
fungeren en drie bemanningstrio's 
herbergen, die elkaar zullen opvolgen. Daar
na stopt de NASA met het experiment, bi| 
gebrek aan kredieten, tot grote verbazing 
van de Russen, die heel veel belang stellen 
tn gezamelijke Amerikaans-Russische ruimr 
te-experimenten. Verscheidene Amerikaanse 
senatoren denken er ook zo over en zullen 
pogen, het Amerikaans ruimte-programma 
weer op gang te brengen. Defekten vertra
gen de vlucht van de eerste bemanning naar 
Skylab. 

• President Nixon denkt volgens da officië
le Witte Huiswoordvoeder ZIegler niet aan 
aftreden. Intussen heeft rechter Byrne in de 
zaak van de Pentagon Papers besloten het 
proces tegen Elsberg en Russo te « sepona> 
ren » wat op een ter zijde schuiven neer
komt. Na deze uitspraak wordt opnieuv/ ge
sproken over de mogelijkheid, een geding In 
te spannen tegen president NIxon. 

• Partijleider Breznjev zal In juni r>aar 
Washington reizen voor een werkontmoeting 
met president Nixon. Kissinger uiterst te
vreden over zijn besprekingen met de Rus
sische partijleider. 

• CDU-fraktievoorzitter in de Bondsdag 3ar-
zei als zodanig afgetreden na een stemming 
over een verzoek tot opname van de Bonds
republiek in de UNO. De fraktie hield geen 
rekening met zijn advies, dit verzoek te 
steunen, omdat ze bepaalde voorwaarden 
niet aanvaardt. Barzel blijft partij-voorzitter 
en werd voorlopig als fraktiechef opgevolg 
door ex-kanselier Kiesinger. Tegenover de 
basisverdragen met de DDR stemt de CDU 
verdeeld, wat echter weinig invloed heeft op 
de eigenlijke stemming, waar de SPD-FDP-
koalitie zeker is van de volstrekte meerder
heid. 

deze week 
in de wereld 

Belgiës blidrage aan het, mislukkende, Skylab-eksperiment l.v.m. 
het smelt- en verstevigingsmekanisme van metalen in het lucht

ledige en gewichtloosheid. (Prof. Deruytere KUL-Leuven). 

• In Zaïre ducht men een open konfrontatie 
tussen Kerk en Staat nu president Moboe-
toe weigerde een audiëntie aan te vragen 
bij de paus. In de geest van de promotors 
van de MPR (Mouvement Populaire Revolu
tionaire) zijn de kerken (de katolleke, de 
protestantse en het kibangisme) oorzaak van 
verdeeldheid en rassime onder de Zaïrese 
bevolking, terwijl alleen de MPR naar een
heid streeft. Intussen is het de Zaïrese bis
schoppen verboden, nog In konferentie bij
een te komen (na een publikatie van de 
bisschoppen, waarin ze uitvallen tegen de te 
grote invloed van de MPR) en wordt het 
kerkelijk gebeuren beperkt tot mis en biecht. 

• Voorlopig rust In Libanon na de botsin
gen tussen leger en fedayin der laatste we
ken. 

• Duitse bisschoppen willen de bevolking 
mobiliseren In een beweging tegen de goed
keuring door de Bondsdag van de wijziging 
van art. 218 van het strafwetboek, waardoor 
abortus in de eerste drie maanden van 
zwangerschap niet langer strafbaar Is. 

• Centraal thema van het H. Jaar 1975 (te
vens tiende verjaardag van het tweede va-
tikaans koncilie) : verzoening tussen alle 
kristenen. 

• Muiterij in de oude en zeer vervallen 
St. Paulus-gevangenis te Lyon. 

• Nieuwe malaise in de Russisch-Roemeense 
betrekkingen wegens de hervormingen in de 
Roemeense landsverdediging en de houding 
van Roemenië op de konferentie van Hel
sinki, waar Ceaucescu poogt een eventueel 
verdrag te gebruiken om de druk op de klei
ne landen door de grote te verlichten. 

• Le Due Tho dreigt gesprekken met Kis
singer niet meer te zullen hervatten zolang 
de VS nog Vietkong-gebied bombarderen. 

• Goudprijs stijgt en overschrijdt gemakke
lijk de 100 dollargrens. 

• Troepenoverleg te Wenen tussen de NA
TO en het Warschaupakt na drie en een hal
ve maand onderbreking hervat. Na oplossing 
van de kwestie der Hongaarse deelneming 
wordt verwacht dat de eigenlijke konferentie 
tot vermindering van de resp. troepensterk
tes in komende hersft van wal zal steken. 

• Arabische oliekranen voor één dag dicht 
uit protest tegen de westerse steun aan 
Israël. 

• Voorstel van enkele gaullistische verte
genwoordigers om een referendum over 
abortus te houden door premier Messmer 
verworpen. 

• Vrijhandelsakkoord ondertekend tussen 
Noorwegen en de EEG. De toltarievea gaan 
per 1 juli reeds met 20 % omlaag. 

• President Allende heeft opnieuw af te 
rekenen met sociale konflikten, stakingen 
en druk van de oppositie, die een referen
dum eist over de ekonomische politiek 'Jan 
de Chileense regering. 
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libonon: kal op een heet linken dak 
(Argos) De republiek Libanon bevindt zich in een allesbehalve benijdenswaardige 

positie. Het « Zwitserland van het nabije oosten » is een los amalgaam van gods
dienstige en etnische groepen, een mozaïek dat slechts moeizaam samengehouden 
vïordt. De centrale staatsmacht is er ook niet bijster sterk. De regering te Beiroet 
heeft dan ook niet kunnen verhinderen dat Libanon een uitvalbasis werd voor het 
internationaal terrorisme van de Palestijnse vluchtelingen. De pogingen van Israël 
om dit terrorisme met harde represailles uit te schakelen heeft Libanon al meer 
dan eens in een krisis gestort. Sinds einde vorige week is de rust daar nu weerge
keerd, na negen dagen van zware gevechten tussen Palestijnse guerilleros en het 
Libanese leger, maar hiermee zijn de problemen en tegenstellingen niet voorgoed 
van de baan. 

De « laatste » raid van Israël tegen 
Beiroet heeft het probleem van de 
betrekkingen tussen het Libanese re
giem en de Palestijnse vluchtelingen 
— die zich in het zuiden van het land 
hebben verschanst — weer hoog op 
de internationale agenda geplaatst. 
De gevechten van 2 mei (die duurden 
tot 11 mei) waren hiervan een eerste 
gevolg. Die raid werd door de Libane
se bevolking scherp afgekeurd. Boven
dien waren de Libanezen niet erg op
getogen over de passieve houding 
waarmee het leger van Beiroet op de 
raid had gereageerd. Meteen was een 
nieuwe ontwikkeling begonnen in de 
politiek van Israël ten opzichte van 
Libanon. 

Sinds 1968 had Israël nooit twijfel 
laten bestaan omtrent zijn ware be
doelingen : de Israëli's eisten dat de 
Libanese regering de akties van de 
Palestijnse kommando's in het zuiden 
van het land, ook wel eens El Fatah-
land geheten, zou verbieden. Dit doel 
werd trouwens al bereikt in septem
ber 1972 nadat Israëlische troepen de 
gehele grensstreek gedurende meer 
dan achtenveertig uren hadden bezet. 
Na die operatie waarbij doden waren 
gevallen had de Libanese regering 
aan de Palestijnse guerilleros een ul
timatum gestuurd waarin bedongen 
werd dat de Fedayin in de toekomst 
zouden afzien van aktiviteit in bewust 
gebied. Ook bij die gelegenheid vielen 
al schermutselingen tussen Libanese 
troepen en Fedayin te noteren. 

Om hun houding te rechtvaardigen 
hadden de Libanese leiders geargu
menteerd dat de Palestijnse aanvallen 
Israël een voorwendsel toespeelden 

voor represailles tegen Libanon. Op 
dit ogenblik vertrok de Libanese lege
ring bijgevolg van de « goede trouw » 
van de Israëli's vermits verondersteld 
werd dat het ging om represailles uit
gelokt door de Palestijnse akties ! Die 
« rechtvaardiging » moest evenwel 
haar nuttigheidswaarde verliezen toen 
de Palestijnen zich bereid verklaarden 
hun akties in het gewraakte gebied te 
bevriezen. Zo kon de verantwoordelijk
heid voor de raid van Israël niet lan
ger op de Palestijnen afgeschoven 
worden... Vandaag kan de Libanese 
regering nog bezwaarlijk het Israëlisch 
standpunt overnemen om haar houding 
tegenover de Fedayin goed te pra
ten... Hier komt dan nog bij dat het 
doel van de Israëli's inmiddels erg 
uitgebreid werd : ditkeer eist Israël 
het stopzetten van de Palestijnse aktie 
over het hele Libanese grondgebied, 
alle Palestijnse rekruteringsburo's 
moeten hun deuren sluiten en de Fe
dayin zelf moeten desnoods manu mi-
litari uitgedreven worden. Op die har
de en nieuwe eisen kan de autoriteit 
te Beiroet niet ingaan. Het geweld
dadig verjagen van de Fedayin zou 
gewoon een burgeroorlog ontketenen 
want de Palestijnen voor wie Libanon 
een laatste toevlucht is zijn niet ge
neigd om het land te verlaten... of 
hun kampen onder toezicht van het 
Libanese leger te plaatsen. 

De Palestijnen worden in hun verzet 
gesteund door de linkse politieke for
maties en door een aanzienlijk deel 
van de bevolking. De populariteit van 
de Fedayin is duidelijk gebleken bij 
de begrafenis te Beiroet van drie Pa
lestijnse leiders die door een Isra
ëlisch kommando waren omgebracht. 

Anderzijds verblijven in Libanon ca. 
300.000 Palestijnen... en men kan de 
Palestijnse verzetsorganisaties toch 
moeilijk het recht ontzeggen die men
sen te vertegenwoordigen zonder een 
zware krisis uit te lokken waarbij de 
hele struktuur van het Libanees re
giem zou gaan wankelen. Men kan 
best begrijpen dat Israël met die toe
stand, een voldongen feit, geen ge
noegen neemt maar Libanon kan de
zelfde motieven niet laten gelden 
want de Libanese bevolking zou in 
haar grote meerderheid nooit een bur
geroorlog dulden. 

De ekonomische en sociale toestand 
in het land leent zich trouwens-niet 
tot een ernstige militaire konfrontatie 
met de Palestijnen. In 1969 en '70 kon 
de Libanese regering bij haar aktie 
tegen de Fedayin nog steunen op de 
middenstand. Niet alleen heeft de 
kristelijke burgerij vandaag haar reli
gieuze en sociale voorrechten verlo
ren maar ze is ook nog het eerste en 
belangrijkste slachtoffer van de infla
tie geworden die ook in Libanon aan 
de orde is. Hierdoor is de midden
stand, vroeger het preferentieel werk
tuig van konservatieven en reaktionai-
ren, nu meer liberaal gaan denken en 
voelen wat dan weer zijn weerslag 
heeft op de politieke en religieuze 
strukturen van het land. 

De leidende stand (landeigenaars, 
industriëlen enz.) is door de sociale 
moeilijkheden van streek gebracht 
maar verschanst zich In een repres-
siepolitiek die zijn afgezonderde po
sitie nog gaat beklemtonen. Door 
steevast zijn toevlucht te nemen tot 
geweld (zoals onlangs nog te Beiroet 
waar twee arbeiders werden neerge
schoten) verwijdert de « sociale bo
venlaag » zich verder van de brede 
bevolkingslagen en dit op het mo
ment dat ze die het meest nodig heeft 
om een schijn van « nationale een
heid » te kreëren in haar konfrontatie 
met het Palestijnse verzet. Die afzon
dering zou haar in de armen kunnen 
drijven van het leger dat bij de open
bare mening weinig krediet geniet we
gens zijn anti-demokratische politiek 

en... de korruptie van vele militaire 
leiders. 

De regering te Beiroet vreest dat 
de Israëlische druk (om de vsrant-
woordelijken tot optreden tegen het 
Palestijns verzet te stimuleren) nog 
zal toenemen. Daarom spant ze zich 
in om een wig te drijven tussen ds 
Fedayin en de linkse groeperingen 
in het land, terwijl ze tegelijk schermt 
met het principe van een heel-.Arabi-
sche scheidsrechterlijke kommissie... 
Die pogingen die het voorspel kunnen 
zijn tot een nieuwe krachtmeting tus
sen links en het regiem doelen in we
zen op het uitstellen van de al'koor-
den van Kaïro die sinds 1969 de be
trekkingen tussen het verzet en de 
Libanese staat regelen. Bewust uit
stel zou dan gebeuren op verzoek van 
de Arabische landen die het Palestijns 
verzet graag in de klandestiniteit zou
den terugdringen... om verder narig
heid met Israël te voorkomen. 

Al bij al is officieel Libanon niet erg 
krijgshaftig ingesteld. Zijn leger is be
rekend op het handhaven van de bin
nenlandse orde. De bevolking (2 mil
joen 500.000) bestaat uit moslims en 
maroniete kristenen die allebei met de 
rest van de Arabische wereld willen 
simpatiseren, vooropgezet dat hierbij 
geen stukken worden gemaakt. Toch 
wil het begrip aan de dag leggen voor 
het politiek bewustzijn van anders 
Arabische landen zijn president heelt 
trouwens het pakt tussen de staten 
van de Arabische liga (Kaïro, 5 maart, 
1945) mede ondertekend. In zijn moza-
ieke samenstelling van diverse poli
tieke partijen, godsdiensten, etnische 
groepen is Libanon een soort pluralis
tische gemeenschap. Die indikatie is 
met zijn traditie verbonden waarin 
Turken, kruisvaarders. Romeinen en... 
Phoeniciers elkaar Icruisen. Van 1920 
tot 1943 was Libanon samen met Syrië 
Frans mandaatgebied. Sedert 1943 is 
het een onafhankelijke republiek. Al 
bij al is Libanon een janus die tege
lijk het westen en het oosten toe
lacht... Het weet bovendien dat Israël 
nauwelijks een paar uren nodig heeft 
om de hele republiek op te doeken... 

de europese 
gemeen
schappen 

Europese Gemeenschappen;̂  
' - - -(E.E.G.); ^ ' ^ 

De Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal, gesticht in 1952, 
heeft binnen het kader van de 
" zes » een gemeenschappelijke 
markt voor steenkool en staal tot 
stand gebracht. De handel in steen
kool en staal tussen de zes landen 
onderling wordt niet meer belem
merd door tolrechten. De Gemeen
schappelijke Markt (Europese Ei'o-
nomische Gemeenschap) gesticht 
in 1958, breidt de Europese markt 
geleidelijk uit tot alle goederen, 
dienst en kapitaal en voert een ge
meenschappelijke ekonomische po

litiek. Euratom (Europese Gemeen
schap voor Atoomenergie) kwam 
tot stand in 1958. 

Door toetreding van Groot-
Brittannië, Ierland en Denemarken 
tot de Europese Ekonomische Ge
meenschap op 1 januari 1973, is hel 
Europa van de zes, het Europa van 
de Negen geworden. 

de raad van europa 

De Raad van Europa heeft ten 
doel " het bewerkstelligen van een 
hechtere eenheid tussen zijn loden 
ten einde aldus « de idealen en de 
beginselen, welke hun gemeen
schappelijk erfdeeel zijn, te bevei
ligen en te ontwikkelen en hun 
ekonomische en sociale vooruit
gang te bevorderen ». De kern van 
deze organisatie is een parlemen
taire vergadering met uitsluitend 

raadgevend karakter, die over alle 
vraagstukken, die van Europees be
lang zijn, « aanbevelingen » Lan 
geven. 
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de organisatie voor 
ekonomische 
samenwerking 
en ontwikkeling ( oeso ) 

De organisatie voor ekonomische 
samenwerking en ontwikkeling 
(OESO) heeft de Organisatie voor 
Europese Ekonomische Samenwer
king opgevolgd. Deze laatste be
oogde door multilaterale verdragen 
het internationale handels- en beta
lingsverkeer te vergemakkelijken. 
De naamsverandering duidt reeds 
op een uitbreiding van het arbeids-
\/e\d. Sedert de toetreding van Ka-
(lada, de Verenigde Staten, Austra-

'ië en Japan tot deze organisatie 
IS de OESO trouwens reeds geen 
tuiver Europese organisatie meer. 

de europese 
vrijhandelsassociatie 

Sinds Groot-Brittannië en Dene
marken lid zijn geworden van de 
Europese Ekonomische Gemeen
schap, omvat de EVA nog maar 
zes landen alsmede het geasso
cieerde lid Finland. 

De Europese Vrijhandelsassocia
tie beoogt een geleidelijke ophef
fing van de beperkingen op de in 
te voeren hoeveelheden en van in
voerrechten op de nijverheidspro-
dukten bij de handel tussen de bij 
deze associatie aangesloten lan
den. 
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verkavelaars vrelen de taalgrens aon 

ORDT 

HEIKRUIS 

Als de rustige Vlaamse Brabanders van Heikruis, dorpje vlak-
bij de taalgrens, niet goed op hun tellen letten dan zou het wel 
eens kunnen gebeuren dat Franstalige villabewoners over een 
aantal jaren de lakens komen uitdelen op hun gemeentehuis. 
Dan zou het wel eens kunnen dat zij, de inboorlingen, een min
derheid worden in eigen gemeente. Want stel je even voor dat 
er op het grondgebied van Heikruis zo'n 80 hektaren zouden 
verkaveld worden, dat daar een driehonderd villa's worden 
neergepoot met samen een duizendtal bewoners. Zeg nou zelf: 
wat hebben in dit geval de 560 autochtonen van Heikruis in ei
gen gemeente nog te vertellen ? Want iedereen weet dat de vil
labewoners voor een groot deel uit het Brusselse zouden ko
men, en die hun mentaliteit kent men zo stilaan wel in Vlaams 
Brabant, niet ? 

Bestaat dit gevaar voor Heikruis ? Jawel, beste mensen, en 
nu de Waal Califice het ministerie van Openbare Werken in 
handen heeft moet men liefst niet te luchtig doen over deze 
bedreiging. 

Ten noordoosten van het stadje Edingen, dat aan Vlaanderen 
ontstolen werd, en vlakbij het Vlaams gehucht Kokejane (dat 
ten onrechte bij het Waalse Lettelingen - Petit Enghien werd 
gelaten) ligt een prachtige groene vlek in het golvende land
schap : het bos van Strihoux en zijn omgeving. Het bos zit te 
paard op de taalgrens, zoals die in 1962 werd vastgelegd, en 
strekt zich uit over het grondgebied van de Waalse gemeenten 
Bierk en Lettelingen en de Vlaamse gemeente Heikruis. 

BRUSSEL BEZET? 

LETTELINGEN 
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Toen twee jaar geleden een studiegroep van minister De 
Saeger (toen minister van Openbare Werken) de opdracht 
kreeg een aantal plannen te ontwerpen voor de uitbouw van 
de toeristische infrastruktuur in het gewest Halle-Vilvoorde-
Asse, lag het voor de hand dat het Strihouxbos en z:|n omge
ving in de rekreatieplanning zou worden betrokken Ondanks 
verzet van Vlaamse zijde (uit vrees voor een toevloed van 
Brusselaars) besloot men daar een gewestelijk rekreatiepark te 
ontwerpen « Terrest », genoemd naar het kasteel met aanpa
lend bos in het noorden van het Strihouxbos, en gelegen op 
het grondgebied van Heikruis. 

Toen men het voorontwerp van dit rekreatiepark begon uit 
te werken, bleek al dadelijk dat spekulanten en verkavelaars 
grote delen van het groene gebied al stevig in hun greep had
den. De grote aannemer Jean L'Ecluse uit St. Katerina-Lombeek, 
goede vriend van Vanden Boeynants, had niet minder dan 80 
hektaren gekocht op het grondgebied van Heikruis nl het kas
teeldomein Terrest met bos en omliggende landbouwgronden. 
En hij koopt nog voortdurend bi j , uiteraard met spekulatieve 
doeleinden. Nu, L'Ecluse schijnt nog niet de ergste bedreiging 
te vormen, aangezien hij bereid zou zijn het hele landschao te 
laten klasseren 

Erger is de vernielende verkaveling die vanuit het zuiden, 
op Waals grondgebied, het Strihouxbos momenteel aantast. 
Toen wi j er enkele weken geleden een kijkje gingen nemen, 
waren de buldozers er volop aan het werk en tal van wegen 
waren al doorheen het bos getrokken 

Die zaak zit zo. De eigenaars van het grootste gedeelte van 
het Strihouxbos zijn de gezusters Empain. Op zeker ogenblik 
wilden zij het bos te gelde maken en in 1963 vroegen zij een 
verkavelingsvergunning aan met het oog op villabouw in het 
bos, te beginnen vanaf de Waalse kant (grondgebied Bierk en 
Lettelingen). Het gemeentebestuur van Bierk had geen bezwa
ren, maar Lettelingen weigerde totdat het hoofdbestuur van 
Stedebouw hen overtuigde dat het beter was in te binden... 
De verkavelingsvergunning wordt dan gegeven in 1964, voor 
een eerste verkavelingsplan. Een tweede plan met fasering 
wordt in 1967 goedgekeurd (eeuwigdurendevergunning ) In 
1970 zag Openbare Werken in dat het een zottekesspel gewor
den was in België met al die verkavelingsvergunningen, en dies 
werd besloten de verkavelingsvergunningen als vervallen te 
beschouwen wanneer in 1975 de wegenis er nog niet zou ge
legd zijn. Zover zouden de gezusters Empain het natuurlijk niet 
laten komen. Terwijl ze in 1972 nog een tweede wijziging in 
de fasering door de gemeente Lettelingen zonder veel moeite 
konden doen akteren, werden met bekwame spoed in het oos
telijk gedeelte van 75 ha de wegeniswerken voorbereid. Op dit 
ogenblik zijn die werken grotendeels voltooid en de nieuwe 
villas rijzen er overal op, als paddestoelen uit de grond. Nadien 
gaat het zuidwestelijk gedeelte voor de bijl .. Al die aan de 
gang zijnde en in uitzicht gestelde verkavelingswerken situe
ren zich nog op Waals grondgebied en beperken zich voorals
nog tot precies op de taalgrenslijn. 

Er werd echter een geniepig plannetje uitgewerkt om ook 
het Vlaamse gedeelte van het Strihouxbos (ongeveer 80 ha op 
het grondgebied Heikruis) in het verkavelingsgeheel te be
trekken. Enkele maanden geleden vroegen de gezusters Empain 
de toelating om 5 loten bouwgrond — in een beperkte enklave 
op het grondgebied van Heikruis — in hun verkaveling te mo
gen betrekken Als zij deze uitbreidingsvergunning bekomen, 
dan zou dit wel eens een paard van Troje kunnen blijken. Hun 
verkavelingsvergunning geldt immers voor het hele bos, en die 
kleine uitbreidingsvergunning waar ze nu om vroegen zou, bij 
toekenning, wel eens als precedent kunnen worden ingeroe
pen om verder die weg op te gaan Een ambtenaar op Open
bare Werken heeft de uitbreidingsvergunning geweigerd, het 
gemeentebestuur van Heikruis is argwanend, maar wat zal de 
Waalse minister van Ekonomische Zaken (Califice) uiteindelük 
beslissen ? 

De villaloten die verkocht werden en worden in het bos van 
Strihoux zijn gemiddeld 3500 m2 groot en kosten ongeveer 
250 fr de m2. Wie bereid is al een miljoentje neer te tellen 
voor een stukje grond alleen is zeker geen behoeftige burger. 
Als dergelijke gegoede vogels in massa komen neerstrijken, 
ook in het Vlaamse deel van het Strihouxbos, dan ziet het er 
bedenkelijk uit voor het Vlaamse en landelijke karakter van 
het dorpje Heikruis zoals wi j in onze inleiding reeds uitreken
den. Afgezien nog van dit aspekt blijft het een schande dat het 
in 1973 nog mogelijk blijft waardevolle groene gebieden als 
het bos van Strihoux en zijn mooie omgeving te verbrokkelen 
ten gerieve van een beperkt aantal rijkelui 

Wij hopen dat het vooralsnog mogelijk blijft te verhinderen 
dat het ganse gebied wordt verprutst, zodat de mensen van 
Heikruis verder in vrede kunnen leven. 

p.m. 

Het kasteel Terrest (eigendom l'Ecluse) 

De concièrgewoning van bet kasteel Terrest 

De verkaveling Empain 

Verlandende viiver in het paik van kasteel Terrest 

Verkaveling Empain vanaf Radouxstraat 
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door lOZEF SIMONS 

Het is duidelijk dat de lege dagen te Le Havre ruim gelegenheid tot diskussie over 
Vlaanderen, België en de oorlog geven. Het entoesiasme van Florimond kan echter 
niet afgekoeld raken door de pessimistische ervaringen van Jan Broeckx. Jan gaat 
terug naar het front, Florimond moet nog blijven rusten. De strenge winter van 
1916-1917 begint. Florimond wil en zal naar het front gaan... 

wu • 

Geen ijdele woorden waren het cHe 
geschreven stonden op de Fransa 
tuchthuizen : 
lei Ion entre fort comme un lion 
Et l'on en sort doux comme un moutork. 
Op een warme namiddag In augustus 
— ze hadden „ theorie " gehad bij de 
kanonnen — stapte Florimond achter 
de anderen de loods in, en kijk, wie 
daar op zijn matras op hem te wachten 
zat : Fons Moze ! Hij kwam van 't 
front, ging voor zeven dagen op verlof 
bij Joost in Le Havre, doch wilde even 
langs Eu om, om Florimond te groeten 
en hem terzelfdertijd een brief af te 
geven van Jan Broeckx. 
,, Nieuws uif Laardonk, Fons ? ". 
„Ja, en gij ? ". 
Weer werden de briefkaarten met de 
Hollandse postzegel overgelegd — en 
gepraat over het verre thuis. De ka
pelaan verplaatst wegens aktivisme ! 
„ En geen nieuws van 't f ront " . 
„Jawel, lees maar eerst de brief van 
Jan... ". 
Toen werd er op de deur van de loods 
geklopt. ,, Pansage ! " — ze moesten 
de paarden gaan roskammen en wrij
ven en haver geven. 
Fons zou wel op een strozak bij de 
,, garde-chambre " blijven zitten voor 
een uurtje. Daarna immers was het 
avondappèl, waarna ze 't kamp uit 
mochten tot negen uur. 
„ Tot straks ! ". 
Florimond stapte mee in de rij naar de 
stallen toe : — ,, de kapelaan ook ak-
tivist ! " — al gaande scheurde hij de 
brief open, die hem zo dik leek, en zie, 
er schoven twee papieren uit : een 
vel handschrift van Jan en een gepoly-
grafeerd blad dat als titel droeg : 

derde hoofdstuk 

trage seizoenen 

Met wat een hartstocht volgde hij het 
streven der aktivisten. Ginder was 
Vlaanderens ziel ontwaakt. Ginder 
werd in 't Vlaamse volk een ferment 
neergelegd : 't ferment der zeifstan-
digheldsgedachte. Zou Vlaanderen het 
ogenblik, dat het zijne was, erkennen 
en toegrijpen ? Zou Borms, de grote, 
schone Borms, die zo 'n reliëf gaf aan 
het aktivistisch streven, voor zijn taak 
berekend zijn ? Was het volk werke
lijk te voos ? Aan beide kanten van 
de lijn moest nu toch in de besten, in 
wie de Vlaamse ziel leefde, de drang 
smeulen om de daad te stellen. Zou 
men ertoe komen de handen ineen te 
slaan ? Of zou alles weer verloren 
gaan in verdeeldheid, in angstvallig 
napluizen van wat al dan niet wettig 
was, van wat de Belgische verdrukker 
de verdrukten al dan niet toeliet om 
zich aan de verdrukking te ontworste
len ? Borms zou komen tot de drama
tische greep : die zag alleen maar 
Vlaanderen. Zouden de anderen mee 
durven doortasten, de tweespalt in hun 
binnenste overwinnen ? Natuurlijk zou 
zulk een operatie niet knusjes en net
jes kunnen verlopen I De hogeschool 
van Gent was reeds Vlaams, zoals ook 
te Warschau de universiteit terug in 
Poolse handen werd gegeven — en 
een raad van Vlaanderen was samen
gesteld geworden om Vlaanderen lei
ding te geven. De Belgische regering 
slingerde uit Le Havre banbliksems. 
Doch hoe zouden de Vlaamse boer, 
de Vlaamse werkman ginder, en hier 
piot en kanonnier, daarop reageren ? 
Al naar gelang van de klok klonken 
de inlichtingen, zo verschillend I 

Doch nu de toestanden zo gespannen 
werden, nu de krisis in aantocht was, 
vloden de kantooruren traag en begon 
zijn weinig belangrijk schrijfwerk hoe 
langer hoe meer te vervelen. 
Met de eerste lentezon brak het 
nieuws van de Russische Revoultie 
door. Alle Duitse troepen van het zo 
uitgestrekte Oostfront kwamen nu vrij 
om op het Westerfront de Duitse 
macht te verdubbelen. Nu was alles 
mogelijk. 
Zou hij steeds uit de dans moeten blij
ven ? Hij verlangde zijn hart uit om 
erbij te zijn. 
Hij had een vaag vermoeden dat dr 
Verhoesel hem zolang mogelijk ach
teruit wilde houden, om hem aan zijn 
vader te kunnen weergeven met de 
woorden : ,, Ik heb met mijn auto zijn 
twee benen overreden, doch 't is voor 
zijn c,eluk geweest. Zo heb ik hem van 
de vuurlijn kunen weghouden ; zelf heb 
ik hem genezen : ik breng hem u gaaf 
in gezond terug ". 

Hij vertrouwde 't niet langer en, op 
een mooie zomerdag, belde hij in Le 
Havre aan bij een oude Franse dokter 
om zich te laten onderzoeken. 
Het antwoord luidde : ,, Bij het voet
volk zou ik me niet laten inlijven, maar 
niets belet u dienst te nemen bij het 
zwaar geschut ". 
Zonder dralen stelde Florimond zijn 
aanvraag op, om bij het eerste verlof 
van dr Verhoesel, langs hiërarchische 
weg, van zijn plaatsvervanger te beko
men, dat hij met bekwame spoed naar 
een instruktiekamp voor kanonniers 
zou worden overgeplaatst. 
Begin juli vertrok dr Verhoesel naar 't 
zuiden van Frankrijk, en vóór half juli 
zat Florimond reeds in het Camp de la 
Vierge te Eu, om tot kanonnier te wor
den opgeleid, 
't Was hier een gans ander midden dan 

te Carteret : al de mannen, of nage
noeg allen, hadden frontdienst gedaan. 
Men trof er batterijen aan die, na veel 
verliezen te hebben geleden, werden 
heringericht, met, als nieuwe elemen
ten, oud-piotten die uit hospitaal of 
ziekenkamer kwamen en voor verdere 
dienst bij het voetvolk ongeschikt wa
ren verklaard. 

En die oud-piotten vond Florimond het 
meest interessant. In velen onder hen 
was het Vlaamse rasgevoel ontwaakt ; 
sommigen kwamen uit pelotons en sek-
ties waar, volgens hun beweren, de 
geest effenaf Vlaams-opstandig was. 
De Vlaamsvoelenden zochten mekaar 
voor en na, en weer luisterde Flori
mond met gespannen oor en geest 
naar de bang-kloppende slag van het 
Vlaamse bloed. 
Van een die, om een nietig vergrijp te
gen de militaire tucht, voor de krijgs
raad gedagvaard en tot gevangenisstraf 
veroordeeld was, vernam hij het tra
gisch lot der honderden soldaten die 
te Fresnes, Rennes, Sables d'Olonne, 
en over heel Frankrijk verspreid, in de 
Franse gevangenissen tuchtstraf on
dergingen, vaak om een niet ; bars en 
ruw behandeld door Franse cipiers, 
door een gans Frans personeel, dat 
gewoon was galeiboeven te temmen 
met schoppen en matrakslagen, en dat 
de Vlaamse jongens niet verstond — 
zonder Belgische dokter, lange tijd 
zonder priester. 
Te Fresnes kregen ze van tijd tot tijd 
het bezoek van een rondreizend aal
moezenier. Velen werden daar doodge
marteld, meer dan een sloeg zijn hoofd 
tegen de celwand te pletter. Zij die 
eruit kwamen waren allen gedemorali
seerd — ont-menst. Het lot der hout
hakkers in de Orne, die werken moch
ten in de vrije lucht, vonden zij benij
denswaardig. Hij die Florimond die in
lichtingen verschafte, was terug op de 
vuurlijn gekomen in de „ compagnie de 
rehabilitation" en werd nu, om zijn 
goed gedrag, na een ziekte, als ge
woon soldaat bij de kanonniers inge
lijfd. Maar de fut was en bleef eruit. 
Een wachtmeester vertelde dat hij eens 
in Les Sables d'Olonne zes gevange
nen, die hun tijd hadden uitgezeten, 
ging halen. Toen hij hen in 't Vlaams 
toesprak en hun een sigaret aanbood, 
sidderden ze van aandoening ; één be
gon te schreien. ,,Zij werden dronken 
van een vriendelijk woord ! ". 's 
Avonds te zes uur kwam ik er mee te 
Angers, en de trein vertrok pas te 
twee uur in de morgen. Ze hadden in 
de gevangenis, met aardnoten te pel
len, wat geld verdiend dat ik voor hen 
in ontvangst had genomen. Ik gaf hun 
elk vijf frank en zei : ,, Jongens, mag 
ik op u rekenen ? " ,, Zeker, wacht
meester ". Ik had vrienden in de stad 
wonen, en liet de jongens vrij, na wel 
te hebben afgesproken. Kwart vóór 
twee stonden ze met hun zessen op 
het aangeduide plaatsje stram-militair 
naast elkaar op het trottoir I ". 

Open brief 

Aan Albert I, Koning der Belgen. 

„ Vlamingen, gedenkt de slag 
der Gulden Sporen ". 

(5 augustus 1914) 

SIRE, 

Vol betrouwen in U, die, bij het in
gaan van de wereldoorlog, de Vlamin
gen aan de Guldensporenzege herin-
nerdet, komen wij tot U, wij, de Vlaam
se soldaten, het Vlaamse leger dus van 
de IJzer, om U te zeggen wat wij lij
den, waarom wij lijden, om U te zeg
gen dat wij ons bloed voor ons land 
veil hebben, doch dat het niet dienen 
mag om de boeien van ons volk nauwer 
toe te halen, maar om het vrij te laten 
ademen, vrij te laten leven. 
Wij hebben geen betrouwen in onze 
oversten, die ons meer dan ooit tegen
werken. De pers, die ons gedurig be-
kampt, wordt gesteund. Wij wantrou
wen de regering, die, door ons verko
zen, misbruik makend van haar gezag, 
ons 85 jaar lang heeft bedrogen. 
In U alleen, o Koning, geloven wij nog. 
Op 5 augustus 1914 wist gij de Vla
mingen aan te spreken zoals het be
hoorde, als wildet gij aantonen dat wij 
terecht op U mochten rekenen, zoals 
op de aanvoerder van het Vlaamse le
ger in 1302. Gij staat hier te velde 
om Recht en Eer te verdedigen en zult 
dus nooit bewust dulden, dat Uw eigen 
onderdanen door hun en Uw machtheb-
benden in die eer en dat recht ge
krenkt worden. Ook daarom komen wij 
U, ter gelegenheid van het Gulden-
sporenfeest, om Recht vragen. 
Sedert 1830 begon de lijdensgeschie
denis van het Vlaamse volk. Ons volk 
is verachterd, verongelijkt, diep geval
len. In België is voor de Walen alles, 
voor de Vlamingen niets. We willen 
dat de grondwet, die zegt dat alle Bel
gen gelijk zijn voor de wet, geen ijdel 
woord blijft ; dat er in België, waar 
vrije Walen moeten leven en wonen, 
ook plaats weze voor vrije Vlamingen. 

(vervolgt) 
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vrouw 

gezin 

maatschappij 

Het tema van de vrouw, de moe
der en het kind werd door de dich
ters op velerlei wijzen, In alle ta
len en tijden, bezongen ; het Is een 
der eeuwige, steeds weerkerende 
ientas In de kunst. 

De dichter heeft verwoord, wat in 
fetionele termen onuitspreekbaar 
bleek. Want de band tussen moe
dor en kind, evenals die welke man 
en vrouw In één liefde verbindt, 
treedt buiten het rationele. Wij 
ttaan hier voor een relatie, die aan 
de diepten van ons menselijk we
ten ontspringt : achter het blote 
biologische feit en achter hc 
menselijk instinkt staat er mé 
den een werking van hormonen 
een chemische reaktie, maar et 
menselijke geest, die heel w 
meer is dan louter verstand. 

Het is deze relatie, ontstaan do 
het biologisch feit van baren en 
geboren worden, gedragen door het 
menselijk instinkt maar gesubli
meerd door de menselijke geest, 
die door dichters bezongen en, 
door denkers op diepzinnge of 
minder-diepzinnige wijze geformu
leerd werd, die de basis vormt van 
elke menselijke maatschappij. 

Het gevoel neemt in de mense
lijke geest een even belangrijke 
plaats in als het verstand. 

Een der grootste antropologen en 
ethnologen van deze tijd, prof. Kon-
rad Lorenz, heeft in « Die acht 
Todsünden der zivilisierten Mensch-
heit » juist het teloorgaan en het 
veronachtzamen van de gevoels-
warmte en bet affekt als een der 
grote kwalen van deze tijd aange
klaagd. 

In een tijd waarin alle menselijke 
relaties teruggebracht worden tot 
rationele verbindirigen, tot kon-
traktuele rechten en plichten ; 
waarin sociale wetten het medele
ven en de naastenliefde, en ont
wikkelingshulp de offervaardig
heid, vervangen en waarin socia
lisme niets anders blijkt dan kol-
lektief egoïsme, lijkt het bijna een 
anachronisme nog te durven spre
ken van liefde, offer en gemeen
schapszin. 

Toch zijn deze drie noodzakelijk 
In de menselijke verhoudingen en 
In de eerste plaats in de kleinste 
menselijke groep : het gezin. 

Vaak wordt er gespot met de 
taak van de vrouw vroeger : kerk, 
kinderen, keuken. Dat Is niet ver
wonderlijk in een tijd waarin het 
echt religieuse (en wij bedoelen 
hiermee niet het konfessionele ') 
werd gedood door oppervlakkig
heid ; waarin het kind vaak als een 
last wordt beschouwd ; in een tijd 
waarin het produktieproces op 
zoek naar arbeidskrachten de vrouw 
uit het huis en van de kinderen 
weg heeft gehaald om ze aan de 
machines der konsumptiemaat-
schappij te plaatsen. 

De gevolgen van deze mechani
sering der menselijke betrekkingen 
en van de afzwakking van het 
menselijk gevoelsleven lieten niet 
op zich wachten : de mens, vooral 
In de grote steden, is nooit zo een
zaam geweest als thans, nooit zo 
verlaten, vervreemd van zich zelf, 
gedehumaniseerd. 

het gezin : 
een levensgemeenschap 

Het gezin is inderdaad meer dan 
een konglomeraat van individuen, 
meer dan een sociaal-ekonomische 
verbruiks- en produktiekern : het 
Is een organische, hiërarchische 
levensgemeenschap van biologisch 
en gevoelsmatig met elkaar ver
bonden mensen, die ais zodanig de 
cel vormen van een groter orga
nisch geheel : het volk. Natuurlijk 
18 het gezin nog veel meer, en kan 
iet bestudeerd en gesitueerd wor

den vanuit verschillende oogpunten, 
op verschillende vlakken — maar 
zijn uitgangspunt ligt op het door 
de menselijke geest gesublimeerd 
biologisch-emotioneel vlak. De ver
dediging van onze gemeenschap, 
van ons bestaan als volk vereist 
derhalve dat wij het gezin behoe
den tegen een ontwaarding en uit-

eenrukking, dat wij eren en verde
digen wat het bijeenhoudt en 
voortdurend herschept : de liefde 
der ouders tot elkaar en tot de 
kinderen, de eerbied van en voor 
het kind, het moederschap. 

« De hand die de wieg beweegt, 
beweegt de wereld » zegt een 
Spaans spreekwoord. De eeuwen
oude wijsheid van het volksgezeg
de bevat veel levenservaring en 
mensenkennis. 

Wij hoi en vaak dat men de man-
vrouw-verhoudmg moet herdenken, 
dat het gezin moet •> open » zijn. 
Bij alle geteoretiseer over het ge-
l in vergeet men nogal eens ge
makkelijk, zoals in elke egaliseren
de ideologie die haar schemas op 
alles en iedereen wil toepassen, 
de hoofdzaak waar het om gaat : 
de mens zelf. Of in een gezin de 
moeder of de vader op dit of dat 
gebied beslist, of de kinderen meer 
op demokratischa of op autoritaire 
wijze moeten aangepakt worden, of 
de avondklok en het zakgeld rigou
reus of niet vastgesteld moeten 
worden : dat alles hangt van de 
mensen af die het gezin samen
stellen, van hun karakters, hun ei
gen psyche. 

Daarom kan men geen rationele 
norm opstellen, want elk gezin ver
schilt. Wat blijft echter, en wat in 
elk gezin weer terugkeert is dit ; 
dat het vertrokken is vanuit een 

• door de menselijke geest tot liefde 
tussen man en vrouw gesublimeer
de instinktieve aantrekkingskracht 
tussen de geslachten. Op deze 
aantrekkingskracht, en op het fy
sisch en psychisch onderscheid is 
bestaan en voortbestaan van elke 
gemeenschap en van de hele mens
heid gevestigd. De socio-kulturele 
evolutie heeft de vorm van deze 
relatie vastgelegd. Men kan deze 
vorm nu betwisten en voor verbe
teringen vatbaar achten, de rol en 
de taakverdeling der personen « in 
Frage stellen » en wijzigingen 
voorstaan. Men mag echter nooit 
uit het oog verliezen dat de uit het 
wezen zelf gegroeide relatie altijd 
de hechtste en stevigste band zal 
blijven. 

Betekent dit dat wij, wat de rol 
van de vrouw in gezin en maat
schappij betreft, ons aan de geplo-
genheden en normen van gisteren 
moeten houden ? Zowel aan de 
vrouw als aan de man en aan de 
kinderen heeft de tijd zich opge
drongen. De veranderde sociale, 
politieke, ekonomische, technolo

gische werkelijkheden waarmee zij 
gekonfronteerd worden eisen van 
hen een aanpassing, al was het bv. 
maar aan het levensritme zelf. Ook 
het gezin, als kleinste sociale kern, 
zal hiermee rekening moeten hou
den Het inschakelen van de vrouw 
in het produktieproces, de verlen
ging van leerplicht en demokratise-
ring van het onderwijs, de uitge
breider gamma van ontspannings
mogelijkheden raken ook het ge
zin, hebben het automatisch meer 
afhankelijk gemaakt van allerlei 
maatschappelijke situaties, en 
meer penetrabel voor uitwendige 
invloeden. 

vrouwen getuigen 
Een der prominentste vertegen

woordigsters van de vrouweneman
cipatie, de pausin van het exis
tentialisme, Simone de Beauvoir, 
heeft de lof aan het « eeuwig-vrou
welijke » van veel dichters en 
schrijvers afgewezen als een aflei-
dingsmaneuver, bedoeld om des te 
meer de « a1<tuele » vrouw in haar 
staat van verworpenheid te hand
haven. Zij keert zich in « Le deu-
xième sexe » tegen datgene wat 
ais specifiek vrouwelijk wordt ge
loofd. Maar wanneer haar moeder 
sterft, beschrijft ze op aangrijpen
de wijze datgene wat moeder en 
kind verbindt : het instinktieve van 
het moederschap. 

De Duitste geleerde Christa Me-
vens wijst op de overschatting van 
de natuurwetenschappelijke en ab-
strakt-logische vorming bij de 
vrouw en wijst erop dat het veel 
essentiëler is haar vertrouwd te 
maken met een verdiepte kennis 
van de mens, zijn karakter, zijn 
gedrag, zijn ziekten en noden. Uit 
eigen ervaring leerde zij hoe meis
jes een grote belangstelling aan de 
dag leggen voor sociologie, psycho-_ 
logie en pedagogie. 

« Dat zedelijke gevoelswaarden 
als liefde, dankbaarheid, plichtbe
sef, sociale gerichtheid bij een 
groot aantal jongeren niet meer 

. aanwezig zijn, heeft zijn oorzaak 
grotendeels in het afwezig zijn van 
een oorspronkelijke moeder-kind
relatie in de eerste levensjaren » 
zegt zij. Maar ook voor de vrouw 
zelf wordt een ontwijken van haar 
moederlijke opdracht een bron 
voor psychische spanningen en 
neurosen. Wij kunnen en moeten 
het geschenk van de nieuwe vrij
heden benutten : zij mogen ons 
echter niet in gevaar brengen, ons 
van onszelf te vervreemden. 

Een der grootste schrijfsters 
van de moderne Duitse literatuur, 
Gertrud von le Fort, heeft op een 
poëtische en diepzinnige wijze we
zen en taak der vrouw uitvoerig 
behandeld in « Die ewlge Frau ». 
Maar naast de « tijdeloze vrouw » 
stelt zij ook « de vrouw in de tijd ». 
« De wezensvisie van het vrouwe
lijke wordt door de hoogte zowel 
van de schouwende als van het ge
schouwde zelf bepaald » zegt de 
dichteres van « Hymnen an die 
Frau ". 

Zoals de dichter vaak intuïtief 
meer de kern der dingen benadert 
dan de wijsgeer, zo heeft ook de 
dichteres von le Fort meer het 
wezen der vrouw ontsluierd als 
filosofe de Beauvoir. 

In haar dagboeken heeft Anais 
Nln, befaamd In het Parijs der der
tiger jaren, herhaaldelijk getracht 
dieper door te dringen in de vrou
welijke psyche. In een gesprek met 
haar psychiater wordt o.m. gezegd: 
« Eerst de psychologie heeft ons 
geleerd de mannelijke voorstelling 
van de objektiviteit als een illusie 
te doorzien : nog bij het objektief-
ste gedachtelijk systeem kan men 
een subjektieve basis vinden. Drie 
levensvormen staan nabij de vrou
welijke wijze om aan te voelen : 
het kind, de kunstenaar, de primi
tieve mens, die bestendig uit in
nerlijk schouwen, gevoel en in
stinkt handelen. Zij hebben de ver-^ 
binding nog niet verloren met het 
geheimzinnig gebied, dat wij nu 
pas ontsluiten... ». 

Deze verbinding : zij wordt be
vestigd In de grote vrouwengestal
ten, die geschapen werden uit een 
schouwen In zichzelf, door vrouwe
lijke auteurs zoals SIgrId Undset, 
Ina Seidel, Agnes MIegel, Elisabeth 
Langgasser, Seima Lagerlöf, maar 
ook door « modernen » zoals Dorls 
Lessing, Edna O'Brien, Virginia 
Woolf. 

Geen dichteres heeft in de mo
derne wereldliteratuur deze oriën
tatie van het héle vrouwelijke we
zen naar het moederschap, naar de 
liefde In het huweijk en de liefde 
tot het kind, zo pregnant en schit
terend geformuleerd als de Zuld-
Afrikaanse ENsabeth Eybers. Voor
al in haar bundel « Die Vrou • staat 
geschreven : « In haar wat die on-
sterflikheld bewaak, ontkiem die 
toekoms in de flou getik van lewe, 
wat voorwêreldllk ontwaak... ». 

rosa bosmans. 

VERBRUIK 

Volgens de voorlichtingsdienst van de Kommissie der Europe
se Gemeenschappen belooft 1973 een goed jaar voor de Euro
pese verbruiker te worden. Inderdaad in de nieuwe Kommissie 
die dertien leden telt [nu Groot-Britannië, Denemarken en Ier
land deel uit maken van het verenigde Europa) werd een de
partement ingesteld « bescherming van de verbruiker ». Het de
partement valt onder de bevoegdheid van de Italiaanse vice-
voorzitter Carlo Mugnozza. De Kommissie, het hoogste Europese 
orgaan moest dit departement oprichten omdat daartoe werd be
slist op de jongste Europese top eind vorig jaar in Parijs. 

Het voornaamste doel van het departement voor de bescher
ming van de verbruiker bestaat erin de verkoopprijzen van de 
goederen en diensten in vergelijking tot het gezinsinkomen van 
dichtbij te volgen. Als je het ons vraagt vinden wij dat een 
heel magere opdracht. Natuurlijk is de koopkracht voor de ver
bruiker belangrijk maar al even belangrijk zou het coördineren 
zijn van bv. de kontrole op de levensmiddelen, de kontrole op 
de schadelijkheid van bepaalde produkten, enz. Niets daarvan 
(ook geen intentieverklaring) en daarmee wordt nog eens be
wezen dat de Europese Kommissie er niet gemakkelijk toe te 
brengen is de grote industriebonzen tegen de schenen te schop
pen wanneer dat nodig is voor de belangenverdediging van de 
konsument. 

Eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat toch de eerste slap
pen gezet zijn naar een Europese aanpak van de verbruikers
problemen ook al moeten we op een echte aanpak nog jaren 
wachten. Veel zal uiteraard ook afhangen van de houding van 
de verantwoordelijke vice-voorzitter. 

een schuchtere 
eerste stap 

In dezelfde persmededeling waarin het verbruikersdeparte
ment wordt aangekondigd lezen we dat de koopkracht van de 
doorsnee-verbruikers in verhouding meer Is toegenomen dan de 
prijzen van goederen in de detailhandel. Dit laatste is inderdaad 
zo doch eigenlijk bewijst dit weinig. Het is verheugend dat we 
minder uren moeten werken om een bv, een wasmachine te 
kunnen kopen maar wat als de koper weinig waarborgen heeft 
In verband met bv. de kwaliteit van de machine, de dienst na-
verkoop, de prijs van de wisselstukken, enz ? Neen er zit de 
eerstvolgende jaren niets anders op dan dat onze verbruikers-
verenigingen een soort type kontrakten opmaken waarin duide
lijk de rechten en de plichten van de producent, de leverancier 
en de koper worden omschreven. Dergelijke kontrakten zouden 
ook kunnen afgesloten worden om bv. de prijzen van de wissel
stukken te reglementeren. Het is wel duidelijk dat deze over
eenkomsten alleen maar van nationaal belang zijn, terwijl de 
kommissie de zaak op Internationaal zou kunnen aanpakken in
dien ze dat wi l . 

Uit andere cijfers blijkt dat ook de handelsstruktuur verandert 
en zich doorzet in de richting van de koncentratie en moderni
sering van het handelsapparaat. Het aantal kleinhandelszaken 
liep verder achteruit in 1971, alleen in Italië gaat de evolutie 
in de richting van grotere kleinhandelszaken merkelijk trager dan 
in de overige lidstaten. Terzelfdertijd kan men een vergroting 
van de handelsondernemingen vaststellen en steeds meer grote 
zaken schakelen over op het « self-service » systeem. In Italië 
verliep ook deze evolutie trager. 

Veel aandacht in het gemeenschappelijk beleid ter bescher
ming van de verbruiker heeft betrekking op de koórdinatie en 
de harmonisatie van de fiskale wetgeving in de verschillende 
landen. Een eerste stap in deze richting werd gezet met de 
invoering van de BTW in de onderscheidene lidstaten en zoals 
men allicht weet kent ook Italië sinds 1 januari een BTW-sys-
teem. 

Het gekke van de situatie is echter dat de verschillende lan
den ook verschillende BTW-tarleven toepassen zodat de verbrui
ker er vaak geen belang bij heeft sommige produkten in het 
buitenland aan te kopen omdat de keuze mogelijkheden daar 
groter zouden zijn of de kwaliteit beter. 

Door bepaalde technische en administratieve handelsbelem
meringen is ook de groothandel om de detailmarkt in grensge
bieden van de aangrenzende lidstaten van produkten te voorzien 
praktisch onmogelijk. Diezelfde belemmeringen maken ook de 
postorder verkoop over de grens heen erg moeilijk. Sommige 
postorderbedrijven gaan zelfs zo ver de prijzen uit hun nationale 
katalogus met 20 % te verhogen wanneer ze in het buitenland 
te verkopen. Met die 20 % betalen ze dan, naar hun eigen zeg
gen, de extra kosten. Overigens vind ik een belemmering van 
de postorderverkoop niet zo een slechte zgak omdat dergelijke 
verkoop voor de producent soms onaangename verassingen in
houdt. 

Een en ander hebben we samengevat in onderstaande tabel : 

landen aantal supermarkten per Percentace «selfservice» 
miljoen Inwoners ondernemingen in de verkoop van 

voedingsmiddelen , 

West-Duitsland 

Frankrijk 

ItaliS 

Nederland 

België 

52,1 

43,0 

11,1 

47,1 

67,2 

90% 

39% 

± 10% 

85% 

66% 

Deze cijfers hebben betrekking op de toestand op 1 januari 72 

k.a. 
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o 19U.10 
O 19U.45 
O 20U.10 

fiction. 
# 21U.45 
O 22U.45 

Sport t r ibune. 
TV-nieuws. 
De verboden 

Inspraak 73. 
TV-nieuws. 

planeet. Science 

DINSDAG 22 MEI 

O 18U.0O : Fabeltjesl<rant. 
O 18U.05 : Fol lyfoot. 
O 18U.30 : Tienerl<lanl<en. 
O 19U.05 : Het Humanist isch Verbond. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De fami l ie Strauss. 
9 21U.00 : Wetenscl iappel i jk programma. 
O 21U.50 : Festival van Vlaanderen 1972. 

J.S. Bach, piano. 
O 22U.20 : TV-nieuws. 

ZATERDAG 19 MEI 

Wie weet , wint . (Scholenkwis l . 
Fabelt jeskrant. 
De nachtegaal van de keizer. Pop-

O 17U.00 : 
O 18U.0O : 
O 18U.05 : 

penf i lm. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : 20 Jaar Bécaud Galavoorstel l ing 

vanuit Antwerpen, 1e deel . 
O 21U.0O : De vrol i jke dokters van St. Swi-

th in 's . 
• 21U.25 
O 21U.55 
O 22U.45 

Echo. 
Mannix 
TV-nieuws. 

WOENSDAG 23 MEr 

O 17U.00 : Jevanjong. 
O 18U.40 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.45 : Korte f i lm . 
0 18U.50 : De grote natuurreservaten. 

Beierse woud. 
O 19U.20 ; Polit ieke Tribune. PVV. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Dubbeldekkers. 
O 20U.35 : Voetbal . 
9 21U.25 : Konfrontat ie. 
O 22U.10 : Horen en zien. 
O 22U.30 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 24 MEI 

Het 

ZONDAG 20 MEI 

De kat. 
De heren van Bibelebom. 
Binnen en Buiten. 
Autorennen in Zolder 
Fabelt jeskrant. 
Sportreportage. 
Van Pool to t Evenaar. Kwis. 
Openbaar kunstbezit. Polit ieke 

O 14U.30 
O 15U.00 
O 15U.15 
O 17U.10 
O 18U.15 
O 18U.20 
O 18U.46 
O 19U.35 

kartoens. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 2OU.00 : Sportweekend. 
O 20U.25 : Bel de 500 I 
^ 21u 10 : Een week uit het leven van Mar

t in Cuxton. Drama over de problemen van 
een 18-jarige jongen na zijn ontsag uit het 
verbeter inqsgest icht . 

O 22u 25 : TV-nieuws. 

IVIAANDAG 21 MEI 

O 18U.05 : De woudlopers. 
O 18U.0O • Fahe'tieskrat-t 
9 18U.30 : Uit de dierenwereld. Vogels 
• 18U.55 : Herscholing en bi jschol ing. 

O 
O 
O 
O 

o 
o o 

o 

14U.00 : 
18U.00 : 
18U.05 : 
18U.3D : 
19U.08 : 
zending. 
19U.45 : 
20U.10 : 
Bae.'t, m 
Grandry. 
20U.40 : 
21U.30 : 

O 22U.10 : 
O 22u40 : 

School te levis ie. 
Fabelt jeskrant. 
Koning Arthur . 
Tienerklanken. 
Israël i t isch-godsdiensttge ult-

TV-nieuws. 
Wachtwoord. Kwis met Nand 
.m.v. Paul Noterdaeme en Eduard 

Pieter Daens. Deel 2. 
Première. 
De Liberale gedachte. 
TV-nieuws. 

De 

VRIJDAG 25 MEI 

O 14U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 : Fabelt jeskrant. -
O 18U.05 • De toverbal . Tekenf i lm. 
9 18U.20 : Een ooievaar ver te l t . . . Jeugddo-

kumentc-ire. 
0 18u40 : Op gouden veugels. Geschfede-

nis van de burgerluchtvaart in België. 
O 19u 20 : Ziet u er wat in ? 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 ; Oorlog en Vrede. 
# 20U.55 : Panorama. 
O 21U.40 : TV-nieuws. 
Cl 21u45 : De andere f i lm . Eaux d'art i f ice 

i<redieturen. en Scorpio r is ing. 

zoekertjes 
Dame zoe1<t werk als gerante in 
gereed om dragen, text ie l , ge
schenkart ikelen of iets dergeli jks 
in Brussel Vaste wedde plus kom-
missieloon Eventueel ook met per 
soneel. Bureel blad R 38 

Te koop of te huur : Wetstr . , Ant
werpen. Groot huis met tuin en 
werkhuis. Schri jv naar A. Van Ouyt 
sel , Schuttershofstr 16, 2000 Ant
werpen of bevragen Schuttershof 
str. 29, tussen 10 en 18 u 30 

— R 57 

OVERUSE : Bouwgrond te koop 
690.000 f r (VU — 10%). Tel. 02/ 
53.91.62 (na 17 u.). — R 56 

Bar-restaurant De Taveerne, Kaas
markt 157 te Wemmei vraagt kel
ner of dienster, vi j fdaqenweek 
(zondag en maandag vr i ja f l werk
uren van 16 u. tot slui t ing Zeer 
hoge verdiensten R 48 
Poetsvrouw drie uren oer daq voor 
inl ichtingen : te l . 788318 na 18 u 

R /I9 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 

te l . (Q3) 86 .71 .21 

voor A L U w bieren 

en L imonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03)36 10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

1. Jonge universi tair , l icentiaat n 
de pedagogische wetenschappen 
special isat ie : sociale pedagogiek, 
zoekt betrekking in het onderwi js 
of in hèt bedr i j fs leven 
2. Jong gehuwd man met één Kind, 
diploma A-3 electr tc i te i t thant 
werkloos, zoekt betrekking in het 
bedri i fs leven 
Kontakt via senator R. Vandezande, 
Naamsestraat 167 — 300 Leuven 
(tel 016-284 20) R 55 

Man (36 jaar) : goede talenkennis: 
Nederlands - Frans - Engels Duits 
-uime algemene ontwikkel ing, dac-
tylo begrippen publ ic i te i t en mar
ket ing, boekhandel, korrektor, re-
daktioneel zeer v lot , algemene 
bankervaring, ekonomaat (druk
werk en kantoorbenodigdheden) 
zoekt passend werk . 

• Zich wenden senator M. Coppie iers 
Meerstersstraat 161, Nieuwkerke-
Waas, tel 03-76.57.64 R 59 

Te koop te Liedekerke-centrum : 
1) Woonhuis, 5 plaatsen en garage 
2) V\/oonhuis, 8 plaatsen en garage 
Mogel i jkheid to t bij- en opbouv/en 
van appartementen of garages. 
Voor in l icht ingen zich wenden, 
Vi j fhoekstraat 110, Liedekerke R 60 

Jonge man, 25 jaar, legerdienst bi j 
na beëindigd, diploma's bouwkun
dig tekenen A 2 en bouwbedr i j f 
A 1, zoekt dr ingend werk in Lim
burg, Antwerpen of elders. 
Zich wenden : volksv. E. Raskin, 
Ursuiastraat 1, Eigenbilzen of J. 
Gabriels Siemenstraat 28, Sree. 

R 61 

Chalet te huur voor augustus. Al le 
konfort 3 sipk. Prachtige omgeving. 
Alle-sur-Semois (prov. Namen). 
Mat ige pri js voor « Wi j " - l e z e r s . 
Zich wenden : M. Amee l , Vesten-
straat 5, Zot teqem (09-70.108) R62 

Vlaamse Leeuwen voor masten, 
vensters of afdel ingsvlaggen in a l 
le grootte en model len. 
Al ler le i w impels - geborduurde ken
tekens - zelfklevers - tafe lv laggen, 
sjaals of lintje's (VI . l eeuw, Ti j l , 
Goedendag) voor feesten - geel -
zwarfe wimpels aan koorden van 
10 m. voor versiering - alle b l jbeho-
r lgheden. 

PAUL SUYS 
Molenvesf 50 Herentals 

Tel (014)21.207 

m\^ mmmmmm 
KOELTOGEM / i f iOÜK OlEPVRieSTUNNEtft 
K0ELKAM6R3 ( nftUrni ) KAMIONKOEt-lNG 
Plö'VFllKEBd V^lffH^ WINKÈUNRlCl-mNGW» 

ao. VOOR SUPÏRMARKTEN, INDUSTRIE EN VOtDINGSNIJVERHEID 

E T N J E U R I S S E N PVBA Oe w i n t e r s t r a a t 2 4 

B o r g e r h o u t / A n t w e r p e n Tel . : i 03 ) 36.11.35- 36.59.31 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
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HORIZONTAAL 

1) Beruchte Zwitserse bergpiek. 

2) Waalse stad. 

3) Bijbelse figuur. 

4) Paardekam - Zintuig. 

5) Ingenieur - Lakverf. 

6) Rozen, tieren. 

7) Centiliter - Rivier In Liberie. 

8) Onze planeet. 

9) Mooie jongen - Koningsgek. 

10) Uitheems gerecht. 

VERTIKAAL 

1) Inwoner v.h. eiland Mauritius. 
2) Dubbele klinker • Vreemde 

munt - Hertogdom v. Holland. 
3) Nederlandse zender - Koets. 
4) Buisland - Oostindische naam 

voor Chinees - Anagram van 
DIN. 

5) Gemeente in Oost-Vlaanderen -
Afkorting van • EIGENLIJK • . 

6) Twee medeklinkers - Jongen3-
naam - Omgekeerde os. 

7) Eskimowoning. 
8) Franse romanschrijver (1840 -

1902) - Neon. 
9) Twee klinkers - Onder andere 

(omgekeerd) - Meisjesnaam. 
10) Stad in Duitsland. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
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DIRK MARTENS 
N I N O V E 

Beverstraat 24-26 

Tel. (054) 331.05 

P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30, 

Tol. 

A A L S T 

29-33, 36-38 

(053) 240.60 

KINDERARTIKELEN : p loo i - en wandelwagens - bedjes en w iegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversler ingen - was

tafels en waskussens • k inderk led ing 

SPORTARTIKELEN : al ler lei - tu rnk led i j - ru l teru l t rust lngen - p lng -
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - ro l - en tfsschaat-

sen - kampingarf ike len - turngere l . ^ 

SPEELGOED : u i tgebreide keus In merkart ikelen : autobanen -
elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - t rakteren -
poppen - poppenwagens en -wiegjes . bure len - lessenaars -
borden - fietsjes - al le gezelschapsspelen - al le soorten meka. 
nieken - schooltassan • borden - tu inmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDEIIGE PRIJZEN — 

file:///9-s-n
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Vlaamse butterfly naar lapan 
Mevrouw Erika Pauwels, eerste lirische sopraan verbonden aan het ge-

r lschap van de Koninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen, is op 29 april 
vertrokken naar Nagasaki, waar zij Vlaanderen zal vertegenwoordigen 

op een driejaarlijkse Wereldkonkours waarop de meest waarachtige 
Madame Butterfly en de meest perfiede Pinkerton zullen ontdekt worden. 
Een hele eer maar tevens een zware verantwoordelijkheid voor de uitste-
kleine kunstenares, die Erika Pauwels is. 

Kort voor haar afreis, volop in de rompslomp van de laatste voorberei
dingen, hadden we een vraaggesprek in hel schilderachtige Leiedorpje 
Deurie, waar de familie Pauwels sedert jaren gehuisvest is. 

— Bent u nu ijverig bezig om met 
kleine dribbelpasjes bloemen te 
schikken onder het uitjubelen van 
uw liefde voor Pinkerton ? 

Neen zeg, stel u voor. Ik heb 
Butterlly reeds diverse malen ver
tolkt en de rol zit er echt wel in. 
Trouwens wij treden in Japan 
slechts op met een viertal aria's, 
zonder enscenering en alleen voor 
de finale met kostumes. Wat na
tuurlijk niet verhindert, dat ik bie-
zonder hard gestudeerd heb op de 
vertolking van deze aria's. Boven
dien zijn er nog optredens gepland 
waarop ik uitsluitend Vlaams werk 
zal zingen en ook dat veigt heel 
wat voorbereiding en studie. 
— Eens te meer onttrekt men aan 
de opera zijn muziekdramatische 
eigenheid door louter het bel-canto 
element te beklemtonen... Acht u 
dit verantwoord ? 

Opera is natuurlijk spektakel. 
— Duur spektakel .. 

Het is een samengaan van tekst 
en muziek. Maar als wij bievoor-
beeld zeer mooi en juist akteren 
maar erg vals zingen, worden we 
uitgejouwd. Het is dus wel essen
tieel, dat je muzikaal, vokaal het 
genre beheerst. Trouwens er grij
pen toch ook voordrachtwedstrij
den plaats waarbij een bepaalde 
tekst uit zijn dramatische kontekst 
gedistilleerd wordt, om het mo
ment van de handeling en de emo
tie weer te geven. 
— Vindt u dat operakunstenaars, 
die wel een degelijke opleiding als 
xangerfes) ontvangen hebben ook 
goede akteurs zijn. Akteurs, zonder 
meer ? 

Wij zijn in de eerste plaats zan
gers (met een lichte aarzeling). Nu 
la, de meesten vind ik wel behoor
lijk akteren. Je moet je rol in het 
geheel van het werk aanvoelen. 
Men zou natuurlijk wel in de oplei
ding reeds beginnen met lessen in 

toneelspelen. Ikzelf heb allerlei 
kursussen gevolgd maar dat ben je 
niet verplicht. Je doet dit uit eigen 
vrije wil, uit liefde voor je vak. 

Trouwens elke rol die je speelt, 
vergt een enorme studie. Een zan
ger kan slechts akteren op de mu
ziek maar mag zich niet ritmisch 
bewegen op de maat : dit wordt 
slechts geduld voor sommige ko
mische situaties. De dramatiek ont
staat uit de muziek en er is een 
steeds weerkerende wisselwerking 
tussen die beide. Ik heb dit sei
zoen éénmaal Violetta gezongen 
uit La Traviata. Maanden heb ik 
speciale lessen gevolgd bij me
vrouw Vina Bovy, om deze partij 
onder de knie te krijgen. 
— Terug naar Butterfly Uit de mu
ziek van Puccini blijkt onomstote
lijk de grote simpatie en liefde die 
hij gevoelde voor Cio-Cio-San. Uit 
zijn briefwisseling kan men overi
gens duidelijk opmaken dat hij zich 
emotioneel één voelde met het jon
ge meisje, dat in feite een bindte-
ken is tussen twee beschavingen. 
Meent u dat deze romantische te-
matiek het publiek nog aanspreekt? 

Ja, dat geloof ik wel, zelfs het 
publiek dat niet zo regelmatig de 
opera bezoekt wordt ontioerd door 
het erg schrijnende verhaal van 
Butterfly. Hoeveel tienduizenden 
malen werd dit werk van Puccini 
niet reeds opgevoerd ? De liefde 
van Cio-Cio-San voor haar Ameri
kaanse echtgenoot, die het huwe
lijk eigenlijk als een eksotisch lol
letje had aangegaan, is zo overrom
peld, juist en mooi weergegeven 
door de komponist, dat het niet an
ders kan dan zelfs de meest onge
voelige toeschouwer te beroeren. 
— Het is bievoorbeeld niet zo, dat 
de traditionele manier waarop But
terfly steeds geregisseerd wordt, 
zoals overigens de meeste opera's, 
in zekere zin het medium naar be

neden halen ? Ik bedoel, indien het 
werk geaktualizeerd zou worden, 
kan je duidelijker aksenten leggen, 
kan je ook nauwer aansluiten aan 
de vernieuwmgstendenzen in het 
teater, die uitgerekend aan de ope
ra voorbijgaan .enkele eksperimen-
ten van Béjart buiten beschouwing 
gelaten ? 

We zitten hier op het terrein van 
een regie-konceptie, waarover ik 
me niet kan uitlaten Het zou mis
schien interessant zijn als eksperi-
ment maar uiteindelijk kan men 
niet tornen aan de bedoelingen van 
de komponist. In de Duitse Bonds
republiek heeft men trouwens een 
Vietnam-Butterfly gemonteerd, die 
weinig bijval heeft genoten. Het 
meest belangrijke lijkt me wel, dat 
we er in slagen een goede produk-

tie te brengen volgens de traditio
nele opvattingen. 
— Welk zijn uw kansen in Japan ? 

Het feit van deel te nemen bete
kent uiteraard reeds zeer veel. De 
wedstrijd zelf omvat drie schijven, 
na een schifting met kwart-finale 
(8 tot 10 deelneemsters), een halve 
finale (3 tot 5) en een finale die 
betwist wordt door 3 sopranen en 
3 tenoren. Waar mijn kansen lig
gen ? Dat zou ik echt niet durven 
zeggen. Er zouden meer dan 100 
deelneemsters zijn... Stel u voor, 
mocht ik tot kwart-finale kunnen 
doordringen dan zou dit reeds meer 
dan behoorlijk zijn. Op het ministe
rie voor de Nederlandse Kuituur die 
overigens de reisonkosten ver
goedt, rekent men wel op iets, 
maar ja... 

— Erika Pauwels, u staat zes jaar 
op de planken van de KVO. Voor
dien trad u op in de Koninklijke 
Opera van Gent. Is een « Opera 
voor Vlaanderen » te realizeren en 
zou dit volgens u, die elke dag in 
de praktijk staat, enige zin heb
ben ? 

Te verwezenlijken zou een Opera 
voor Vlaanderen alleszins zijn ; 
wat in het buitenland kan, is niet 
onmogelijk in Vlaanderen. Er zou
den zich alleszins problemen stel
len op het technische vlak maar 
mits het scheppen van uitgebalan
ceerde strukturen zouden deze 
makkelijk te ondervangen zijn. Een 
ander paar mouwen lijkt mij echter 
het publiek te zijn. Gaan zij het 
zonder meer pikken, dat « hun » 
operahuis verdwijnt... 
— Om plaats te ruimen voor iets, 
dat allicht beter zal zijn ? 

Wie zegt dat ? In Antwerpen 
grijpen alle voorstellingen plaats In 
het Nederlands. Te Gent gebeurt 
dat in de oorspronkelijke taal. Gaat 
men deze beide opvattingen kun
nen verzoenen ? Ik kijk bievoor
beeld enorm op voor het werk dat 
wij in Antwerpen presteren onder 
de leiding van direkteur Renaat 
Verbruggen. Maar als de KVO In 
Gent " Rijngoud » van Wagner 
brengt, dan heb je nauwelijks een 
halfvolle zaal. Gentenaars zijn 
chauvenisten... 

— Het valt me op, dat heel wat 
mensen, en klaarblijkelijk ook zij 
die in de praktijk werken, een Ope
ra voor Vlaanderen niet te realize
ren achten, omwille van nevenas-
pekten, zoals ondermeer «de taal». 
Figaro schreef nochtans twee jaar 
geleden reeds in 't Pallieterke, een 
blad dat toch wel onverdacht 
Vlaamsgezind is, dat voor hem het 
Nederlands helemaal niet hoeft. 

Kijk eens hier, voor ons is niet 
verhelderend te weten, welke struk
turen er uitgebouwd zullen worden. 
Wordt een Opera voor Vlaanderen 
opgericht, okee, dan hoop ik, dat 
onze Vlaamse kunstenaars hier 
kunnen aan medewerken En hard 
werken, want opera blijft, wat men 
er ook moge van beweren, een 
kunst van deze tijd 

— Erika Pauwels, we wensen u, na
mens de lezers van « Wij » en de 
vele duizenden operaliefhebbers 
biezonder veel sukses toe en we 
hopen u in de volgende jaren nog 
dikwijls te mogen zien, hetzij in de 
KVO, hetzij in de Opera voor 
Vlaanderen. 

ray de bouvre. 

ylaamse 
problemen 
historisch 
f-oegelicht-

In 1969-1970 heeft de BRT een reeks bijdragen uitgezonden over de 
historische achtergronden van de Vlaamse Beweging. Hieraan verleenden 
hun medewerking : dr. J. Craeybeckx, hoogleraar aan de Vrije Universi
teit te Brussel, dr. M. Claeys-Van Haegendoren, docente aan de Ekonoml-
sche Hogeschool te Hasselt ; dr. A. Devreker, hoogleraar aan de Rijks
universiteit te Utrecht ; dr. M. de Vroede, hoogleraar aan de Katolieke 
Universiteit te Leuven ; dr. E. Scholiers, hoogleraar aan de Vrije Univer 
siteit te Brussel ; dr. P. Vermeulen, raadsheer bij de Raad van State, 
hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Brussel ; dr. M. Van Haegendoren, 
senator, ondervoorzitter van de Kultuurraad voor de Nederlandse kuituur-
gemeenschap ; mr. R. Victor, ridder, advokaat ; dr. A.W. Willemsen, on-
derdirekteur van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage ; dr. L. Wils 
hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Leuven. 

De tekst van de uitzendingen werd nu gebundeld en onder redaktie van 
prof. dr. M. De Vroede (KUL) en prof. dr. E. Scholliers (VUB) gepubliceerd. 

Vanzelfsprekend is dit een aanbevolen lektuur voor lezers van « Wij • 
die de verschillende standpunten over de achtergronden van de Vlaamse 
Beweging nader willen kennen. 

Ziehier de onderwerpen die behandeld werden : 

— Nederland en Vlaanderen 

— Unitair of federaal België ? 

— De Vlaamse kwestie een sociale kwestie ? 

— Waarom geen arbeidersbeweging ? 

— Eén- of tweetaligheid 

— De Invloed der internationale omstandigheden 

— In het vaarwater van rechts 

— Zoals elders In Europa ? 

— Besluit 

onder redaktie van M. De Vroede en E. Scholiers. 
Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij — 1973 — 122 biz. 

Het Nationaal Doventheater uit Amerika is uniek in de gehele wereld In de vier jaar van zijn bestaan 
heeft het meer dan 450 voorstellingen gegeven in de Verenigde Staten. Azié en Europa. Het richt zich 
met zijn voorstellingen vooral tot een gewoon theaterpubliek en wil als een beroepstheater zonder 
meer beoordeeld worden. 
Het theater trad naast Brussel ook op in Gent, Brugge, Namen en Luik. Men kan het nog zien dinsdag 
22 mei om 14 u. in de Stadsschouwburg te Brugge. 

Vroeger zong Walter De Buck « van alles • blues, Engelse liedeien. Zuidameiikaanse liedjes en en
kele jaren later is hij in 't Gents begonnen, omdat hij het 'n schande vond, dat ai die prachtige 
Gentse volksliederen in de vergeetboek verzeild geraakten Bv het liedje « Wen koevoet is beter 
dan boelie •. is 'n stakerslied uit de vorige eeuw, dat toendertijd verboden was Walter De Buck en 
zijn groep vandaag om 20 u. op het podium van kktheater BMZ, Koutermansstraat te Zwevegem. 
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his country 

In Amer.ica wordt momenteel 
druk geschreven aan een nieuw 
hoofdstuk in de Cassius Cley-
story. Mohammed Ali — zoals de 
bokser zichzelf noemt — hes't ver
klaard te zuiden ijveren voor e's op
richting van een zelfstandige staat, 
In Amerika, voor kleLiriingen die de 
Islam belijden. Ver van ons een 
oordeel te willen vfellen over de 
wenselijkheid van déroslijke staat. 
Nog verder van ons met met de 
mening van Clay de vijf minuutjes 
te willen houden (zoals hier en 
daar gedaan wordt). Zoveel weten 
wij wel van de geschiedenis af dat 
het ons niet onbekend is dat nu en 
in alle tijden veel minderheden — 
wat de zwa"te Mohammedanen in 
Amerika zeker zijn — op vele 
plaatsen op aarde vreselijk hebben 
geleden. Maar of een bokser zon
der al te veel studie achter de rug 
de ideale man is om zo'n moeilijke 
dingen met gezag te kunnen ver
dedigen, dat is een heel andere 
zaak. 

gezond 

De zaak is weer gezond. Het lot 
heeft gewild dat Standard en An-
derlecht de finale van de beker van 
België spelen voegende week. En 
vermits Standard al een Europese 

kompetitie binnen schot heeft — 
de UEFA-beker — verwachten wij 
dat .^nderlecht na een bitsige strijd 
en met gering verschil dezs finale 
zal winnen. Iedereen zal dat nor-
n-":-:! vinden weiücht. msar in 
Meohelen zal men het spijtig vin
den. Hadden Racing White of Stan
dard de b3ker gewonnen, dan ''on-
dgn de Meche'aars namelijk deel-
ne:nen aan de U^FA-kotripetit'e. Het 
zal — volgens on"e pronc tiek — 
voor ?oi volgende keer zi'n. Wet de 
voorbiie 'i^ive finales betreft : 
RrïingVVhite - Standard was een 
rotniatch, i,ierse-.^nderler^ht een 
wreedaardig stuk in die zin dat de 
I.ierenaars stukken beter waren dan 
de Brusselaars, en toch de dnimen 
moesten leggen. Het lot is de gro
ten altijd wat gunstiger dan de 
'deinen. 

beter 

Wij zijn in een paar Britse kran
ten eens gaan kijken wat zij zoal 
vertellen over de bekornnale Leeds-
Sunderland, tot grote verrassing 
gewonnen door Sundeiland, zoals 
men weet een tweede-afdelings-
ploeg. Wel. veel schrijven de Brit
ten er niet over. Voor hen is sport 
iets, maar lang niet alles. En wat 
zij over het algemeen schrijven 
komt hierop neer dat zij de over
winning van Sunderland met sim-

patie begroeten. Het schijnt voor 
hen zowat de overwinnng te zijn 
van de eenvoudige, kleine, harde 
werker op de geblazeerde, rijke 
vedette. Voor de Britten is Sunder
land de meerdere van Leeds. Punt. 
Wij denken dat dergelijke ziens
wijze grondig verschilt van wat de 
Belgische sportpers zou schrijven 
als Standard of Anderlecht op een 
goeie dag zouden verslagen wor
den door Turnhout of Boom. Ge 
zoudt nogal een gebleir horen van
wege onze idolen-aanbidders. Voor 
ons is de zaak gemakkelijk ver
klaarbaar • de Britse sportpers is 
volwassen. De onze nog lang niet. 

ntfÉb 

Als je bet ons vraagt heeft deze menseketel nog weinig met sport te 
maken. Het onderstreept duidelijk een gebrek aan zwembaden, ook in 

Boedapest (foto) waar het plots een snikhete meidag werd... 

en w ! ! f 

U hebt waarschijnlijk ook de tv-
beelden gezien van de Europese 
turnkampioenschappen te Greno
ble, en, net als wij, met bewonde
ring gekeken naar wat die jongens 
en meisjes kunnen presteren op 
gebied van lenigheid, lichaamsbe-
heersing, schoonheid en behendig
heid. Wat eraan voorafgaat aan 
training, opoffering en inspanning 
om het zover te brengen, is niet 
moeilijk te raden. Wat ons voor de 
tiende maal verdriet, is dat wij er 
weer niet bij waren. Wij hebben 
met Merckx wel de ronde van 
Spanje gewonnen, en ook op gebied 
van voetbal kunnen wij een eindje 
mee als de indeling van de reeksen 
ons een beetje gunstig is. Maar 
op gebied van de betere sporten, 
zoals atletiek, zwemmen, turnen, 
kunnen wij gewonlijk niet mee, een 
uitzondering (in atletiek) af en toe 
niet te na gesproken. Wij vinden 
het spijtig. 

klein efforken, mannen ! 

Als ge 's zondags in de voormid
dag de baan opgaat, dan valt het op 
hoeveel mensen er al aan wieler-
toerisme doen. Op alle wegen ont
moet men lange rijen fietsers, uit
gedost in hun kleurige pakken, om 
het « écht » te maken dikwijls be
schilderd met reusachtige publici-
teitsteksten. Wij hebben zelf half 
Europa afgerost met de fiets, en 
moeten dus zeker niet zeggen dat 
wij supporteren voor deze vorm 
van sportbeoefening Alleen willen 
wij er even op wijzen dat er nog 
te veel van die mannen allerlei 
kunsten uithalen die moeilijk in 
overeenstemming te brengen zijn 
met de voorschriften van de weg-
kode. Een klein efforken, mannen, 
om het voorbeeld van de grote 
meerderheid te volgen, en bij de 
uitstappen strikt de regels van de 
wegkode te volgen. De uitstappen 
zullen er niet onder lijden, en de 
veiligheid — zowel voor de fiet
sers als voor de andere weggebrui
kers — zal er veel bij winnen. 

KOSTUUM naarMA AT 
ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING Mter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN. Op verzoek kom ik overal 
aan huis de maat nemen, passen en afleveren. 

Vraag zonder de minste verplichting 
stalen en prijzen. 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
pteenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83j 

Doelman Ruiter (Anderlecht) redt hier spektakulair voor Dahl, een Lierse-
aanvaller. Anderlecht hield het nipt bij een 1-0 en komt in de beker van 

België uit tegen Standard. De ' groten • zijn er bij ! 

kommissie 

Moeder voetbalbond gaat nog eens een kommissie in het leven roepen. 
Deze keer om te onderzoeken waarom onze waarde landgenoten tegen
woordig minder naar de voetbal gaan dan vroeger, en wat daaraan zou te 
doen zijn. Deze kommissie zal bestaan uit joernalisten en bondsafgevaar
digden, en zij zal serieus werk leveren bij middel van enquêtes, volksraad
plegingen en dies meer. Geen haar op ons hoofd denkt eraan het n>̂  van 
kommissies te onderschatten. Geen betere reden immers om thuis nog 
maar eens weg te geraken, om een glas te drinken, om een beetje in het 
zonnetje te staan. Het is zelfs niet helemaal uitgesloten dat genoemde 
kommissie enkele oorzaken van de ontrouw van de Belgische voetballief
hebber op het spoor komt — iederéén kan er dadelijk een dozijn opnoe
men —, maar wat voor ons totaal uitgesloten is, is dat zij de remedie zal 
vinden. Moest die er zijn, dan zou men ze kunnen gaan vragen in het bui
tenland, waar men aan gelijkaardige problemen ezelt. 

ware sport 

Zaterdag vertoonde de Vlaamse televisie een klein filmpje over de 
sportbeoefening in het klooster. In dit geval turnen, dansen, zwemmen, 
footing, enz. beoefend door kloosterzusters. Het zal wel voor niemand 
een verrassing zijn dat men ook in kloostergemeenschappen aan sport 
doet. Wie nog dacht dat men in de kloosters heeft gewacht op onze tijd 
van sportverdwazing om wat te doen aan de lichaamskonditie van de leden 
van de gemeenschap is namelijk van het goeie jaar. De kloosterlingen heb
ben dat altijd gedaan. Bracht het filmpje dus niets nieuws, tenzij voor wie 
niet « bij » is, het had de verdienste eens te laten zien wat de werkelijke 
zin en betekenis van goede sportbeoefening wel is. Namelijk een middel 
tot gezondheid, ontspanning, vreugde. Zin waarvan wij met de kommer-
ciële spektakelsport ver zijn afgeweken. En niet direkt in de beste rich
ting. 

watervoetbal 

Woensdag en donderdag kregen wij in twee schuifkens het eerste ge
deelte van de eerste finale van één der vele voetbalbekers van Europa. Op 
het veld stonden en baadden de elftallen van Liverpool en Mochenglad-
bach. De match van woensdag werd door de scheidsrechter stopgezet bi| 
0-0 stand op het ogenblik dat de eerste spelers de verdrinkingsdood nab!| 
waren, 's Anderendaags werd herbegonnen, en deze keer raakten de 
spelers tot het einde, al was het, wat de Duitsers betreft, slechts met 
zeer veel moeite. Zij verloren namelijk met 3-0. Wij kennen er natuurlijk 
niets van, maar wij begrijpen niet waarom de Duitser trainer zijn ploeg 
nu ineens defensief deed spelen, met zelfs de beste aanvaller Netzer hele
maal achteraan. Volgens ons had een aanvallend Monchengladbach nooit 
met drie doelpunten verschil verloren. Als ze nu buiten liggen, hebben ze 
het zelf gezocht. 

contra 

In Indeanapolis is nog maai 
eens een autorenner om het le
ven gekomen. Wij hadden het 
voorrecht op het TV-schermpje 
te zien hoe het allemaal ge
beurde, en miljoenen mensen in 
de wereld konden aldus genie
ten van het verrukkelijke spek
takel een mens te zien sterven 
in volle sportinspanning, toen 
zijn ' wagen >• tegen alle ver
wachtingen in plots nukken 
kreeg. Het ding reed aan een 
snelheid van om en nabij de 
driehonderd kilometer per uur... 

Wij hebben het er al dikwijls 
over gehad, maar het moet ons 
toch maar eens van het hart dat 
er met die autorensport iets 
misloopt. 

Op de omloop van Indeana
polis zijn nu al meer dan zestig 
mensen gedood. Wie zal nu 
rechtstaan en zeggen met welk 
doel en met welk nut ? 

Och, wij weten het. De auto
wedstrijden geven zogezegd be
langrijke aanwijzigingen voor 
het veiliger maken van de auto's 
waarmee simpele mensen als 
wij over de kasseien hobbelen. 
Zo gezien offeren al die opge
brande piloten hun jong leven 
voor onze veiligheid. Met per
missie gezegd, wj vinden het 
flauwe kul. Er is geen verband 
meer tussen de tuigen waarmee 
de koersen betwist worden en 
de blikken doos waarmee wij 
ons op de weg wagen. En er 
bestaan daarenboven veel be
tere middelen om de nodige 
proeven in verband met de vei
ligheid van de wagens te doen 
dan een autorace. 

Er wordt ook gezegd dat het 
voor een autorenner een geluk 
is in volle krachtsontplooiing te 
kunnen sterven. Wij vinden dat 
van die knettergekke onzin die 
niet eens een antwoord vraagt. 
Geen enkele veraste piloot is 
ons ooit komen vertellen hoe 
gelukkig hij wel was toen hij 
met gebroken ruggegraat weer
loos moest toezien hoe zijn 

doodskist vuur vatte. Wij zijn zo 
vrij te denken dat zij er wat 
graag zouden aan ontsnappen. 

Men kan dan nog beweren 
dat de piloten een groot offer 
brengen voor de ontspanning en 
dus het geluk van het « grofe 
publiek -, dat met duizenden 
naar de omlopen stroomt. Wij 
weten dat er heel wat gapers 
zijn voor wie het toppunt van 
sensatie erin bestaat een ren
ner te zien opbranden. 

Maar moet men aan de sen
satiezucht toegeven tot voorbij 
die grens van waanzin ? 

Wij zijn maar een simpele, 
werkende mens, en de konstruk-
teurs of de organisatoren ver
trouwen ons hun doelstellingen 
of geheimen niet toe. 

Wij kunnen dus alleen ver
moeden dat de enige bedoeling 
is : een spektakel verkopen dat 
genoeg sensatie — lees : on
gevallen — biedt opdat dulzerj-
den het zouden willen kopen, 
en de winst groot genoeg zou 
zijn. 

En de renner ? Och, dat Is 
voor ons gewoon de werkende 

mens, onze broeder, die gekocht 
wordt om het gevaarlijke jobke 
uit te voeren. Omdat het jobke 
gevaarlijk is, is het bibbergeld 
hoog. En omdat er veel geld bij 
te pas komt, vindt men werkne
mers. 

Nu zullen wij wel wat ouder
wets zijn natuurlijk. Maar voor 
ons komt de autorensport hier
op neer dat men met kapitalis
tische bedoelingen werkmensen 
wetens en willens de dood in
jaagt, met de steun van een 
dwaas geraasde massa en van 
finantieel geïnteresseerde mas-
sa-media. 

Wij vinden dat een hoogst 
laakbare praktijk, een moreel 
ongeoorloofde business. Wij zijn 
tegen de autorensport tot de 
konstrukteurs, organizators, op 
hol slaande joernalisten, finan
ciers en profiteurs zélf plaats 
nemen achter het stuur van de 
moordtuigen. 

Zolang zij mensen kopen voor 
veel of weinig geld, met het 
oog op wat futiele gloriol, om 
zich te laten doden, zijn wij er
tegen. 

WALTIR ROUAND 

XnuHTKAAT M, JMTjmrtN 
(Lat op tMt hutonummM' 9 

Aixi auuam 
ALLK MOKTUfUm 

Vlamingen thuis in een 

Vlaanns pension. PETRA, 

Dr i f tweg 95. Bredene 

aan Zee. 
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bev^^ingskVlJJzer 
arr. oproep 

Voor zaterdag 2 juni e.k. nodigen wij alle mandatarissen en alle afdelin-
Ben van het arr. uit, om met een sterke afvaardiging ( + afdelingsvaandel), 
deel te nemen aan de inhuldiging van het gloednieuw « VU-afdelings Ont-
haalcentrum en Sekretariaat » van afdeling Boom. 

Samenkomst te 14 u. 30 in zaal « Lux », Antwerpsestr. 13 te Boom, 
waar zal overgegaan worden tot de plechtige vaandeloverhandiging. Te 
15 u. 15 optocht in gezelschap van harmonie en drumband « Kempenland » 
ait Nijlen. Aankomst aan het « VU-Onthaalcentrum en Sekretariaat • 
(Antwerpsestr. 378) te 16 u., waar algemeen voorzitter Fr. Van der Eist de 
Inhuldigingstoespraak zal houden. Aansluitend receptie. 

Elk afdelingsbestuur neemt de nodige voorbereidingen ten einde een 
sterke afdelingsafvaardiging (met vaandel) te verzekeren. Uw aanwezigheid 
op 2 juni te Boom, zal mede de Volksunie-doorbraak in de « rode Rupel-
streek » bevestigen, en onze flink werkende « Rupel-afdeiingen » zeer wel
kom zijn. 

anf-werpen 

ANTWERPEN (Arr.) 

VVM 
Er zijn nog 2 VVM-avonden voor-

rien vóór de vakantie : dinsdag 29 
mei en donderdag 14 juni L dag 
29 mei komen wij opnieuw L',een 
In het lok Vleminc''-h"-f «^ " ' ' n e -
gem te 20 u. 30. De h. André Mon-
teyne, lid van de Brusselse Kuituur-
kommissie, zal er spreken over 
Brussel, en de kultuurkommissie : 
het is een onderwerp dat zeer ak-
tueel is. We verhopen dat onze 
mandatarissen talrijk zullen aanwe
zig zijn, en ten minste elke afde
ling één mandataris zal afvaardigen. 
BERICHT AAN DE AFDELINGEN ! 

De volgende VVM-avonden zijn 
vastgesteld op dinsdag 29 mei en 
donderdag 14 juni. De afdelingsbe
sturen willen er dus voor zorgen 
dat er geen enkele aktiviteit of bij
eenkomst deze avond in hun afde
ling gepland wordt. 
SCHELDE-DIJLEPLAN 

Een interessante samenvatting 
over de voordracht van de h. Zwae-
nepoel werd opgesteld. Exemplaren 
hiervan zijn nog te bekomen en 
worden u op het eerste verzoek 
toegestuurd. Aan te vragen bij de 
VVM-voorzitter Hugo Andries, Turn-
houtsebaan 116 te 2200 Borgerhout, 
tel. 36 59.67. 

ANTWERPEN (Stad) 
TE KOOP 

Op het sekretariaat, Wetstr. 12. 
Leeuwevlaggen, 300 fr. ; allerlei 
schildjes voor wagen of fiets ; bro
chures « Het nieuwe aktieplan », 
5 fr. en « Ze zeggen dit en ze zeg
gen dat », 10 fr. 
LEDENSLAG 

Verschillende initiatieven zijn in 
werking : de meest simpatieke leek 
wel de bijleden-slaq waar thuis een 
kaart met meiklokjes werd gebust. 
De meesten reageerden : van nog 
enkelen hoorden we niets. Even 
herinneren ! Help mee aan onze le
denslag. 
KONTAKTBLAD 

Op nieuw formaat. Werd voor de 
eerste keer aan alle leden bezorgd 
VUJO-FIETSTOCHT 

Ging door op zaterdag 12 mei. 
Had heel wat bekijks in de Metro
pool. Voortdoen jongens en meis
jes. Nog meer van dat ! 
HAVENSTAKING 

Pamfletten uitgedeeld aan de sta
kende havenarbeiders In verband 
met interpellatie Schiltz in de g*-
meenteraao üo ' e i 
de grote simpatie 
SCHIPPERSSTAKING 

Ook hiervoor werden pamfletten 
bedeeld op verschillende plaatsen 
in de stad. Onnodig te zeggen dat 
de uitdelers ook hier in de smaak 
vielen. 
NEGEN VAN LAKEN 

Weer ging een storting van 5.000 
fr. (de tweede) op de lijst. 
PETERSCHAP 

Antwerpen laat Brussel niet los. 
Onze afdeling werd er Peter van. 
We wensen de nieuwe afdeling 
Brussel alle simpatie. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretariaat, 
Wetstr. 12. Voor speciale gevallen 
liefst op maandag van 16 tot 20 u., 
dan is er steeds een volksvert. aan
wezig. 

KOO-gevallen : op tel. afspraak 
met dr. De Boel, 33.97.90 of Fr. De 
Laet, tel. 38.66.92. 

Gemeenteraadslid Bergers : bij 
hem thuis, St. Jansvliet 19, elke 
maandag van 14 tot 18 u. 

Bij alle andere gemeenteraadsle
den op afspraak. Tel. hiervoor naar 
het sekretariaat nr. 36.84.65 . 
yLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Ook kaarten op het sekretariaat. 

BALEN-OLMEN 

VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 
Voor de reis op 27 mei inschrij

ven bij onze bestuursleden. Onkos
ten : 50 fr. 
VROUWENKLUB NELE 

De jaarvergadering is geslaagd. 
Het was er gezellig. 

BERCHEM 

SOC. DIEKSTBETOON 
Mandatarissen : dr Goemans, 

39.02.30 : Jos De Roever. 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 
Zoals beloofd hier het resultaat 

van onze aktie. Een maand lang of
ferden bestuursleden alle vrije tijd 
op aan huisbezoek Resultaat van 
deze omhaling : 9.500 fr. Zonder ka
pitaalkrachtige geldschieters het 
hoogste bedrag per inwoner van 
heel Vlaanderen ? I Dank aan allen 
Deze 9.500 fr. zijn op 11 mei aan 
het solidariteitsfonds overgemaakt. 
De afdelingskas deed er nog 1.000 
fr. bij. Bovendien werd vanuit 
Boechout reeds vroeger bijna 2.000 
fr. rechtstreeks gestort. In totaal 
dus : méér dan 12.000 fr. Nogmaals 
dank. Dat kan alléén de Volksunie. 

Was u niet thuis toen bij u werd 
aangebeld ? Giften voor het solida
riteitsfonds kunnen nog altijd wor
den afgegeven op onderstaande 
adressen of rechtstreeks op de PR 
van het solidariteitsfonds worden 
gestort (zie elders In dit blad). 
KONTAKTADRESSEN 

Voor Inlichtingen, lidmaatschap, 
«Wij-abonnement, financiële steun : 
Fred Entbrouxk, Kapelleveldstr. 3 
of Flor van Praet, Provinclestwg 
363, Boechout. 

BOOM 
INHULDIGING SEKRETARIAAT 

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

BORGERHOUT 
KOLPORTAGE 

Zaterdag 26 mei te 14 u. 30 ver
zamelen wij op het Laar voor de 
kolportage met de speciale «Wij»-
uitgave « Ze zeggen dit en ze zeg
gen dat ,. We durven er OD rekene-
nen dat niet alleen de bestuursle
den maar ook verschillende leden 
en simpatisanten aan deze kolpor
tage zullen deelnemen. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Er zijn nog steeds kaarten te be
komen bij mevr. Van Geert, Lt. Lip
penslaan 22, tel. 36.68.29. 
IJZERBEDEVAART 

Fleurrijke affiches zijn te beko
men bij Hugo Andries, Turnhoutse-
baan 116, tel. 36.59.67. 

BORSBEEK 

SOC. DIENSTBETOON 
KOO-voorzltter Staf Kiebooms : 

elke maandag van 20 tot 21 u. In 
het Oud Gemeentehuis. 

BROECHEM 
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 

IJZERBEDEVAART 
Onze afdeling legt dit jaar een 

bus in. Laat uw auto eens voor één 
maal thuis en rij samen met uw 
vrienden naar deze Vlaamse herden
kingsdag. Laat u zo vlug mogelijk 
inschrijven Prijs : 140 fr. te betalen 
bij inschrijving. Er worden verschil
lende opstapplaatsen in Deurne 
voorzien. (Juiste stopplaatsen en 
uurregeling volgen later). 

Inschrijvingsadressen : De Ridder 
C, Boterlaarbaan 333, tel. 21 12.00 ; 
Hereygers G., A. Geenenlaan 14, 
tel. 24.88.06 ; Martens M , F. Van 
Dijckstr., tel. 24.50.10 ; Coolsaet 
K., De Sevillastr. 48, tel. 21.10.99 ; 
Dedrie U , Ergo de Waellaan 28, tel. 
21.31.29 ; De Knijf M., A. Schnel-
derlaan 50, tel. 24.65.48 ; Heyn-
drickx J., Muggenberglei 232, tel. 
21.75.95 ; Van Not E., Lakborslei 
137, tel. 24.15.09. 

Na de IJzerbedevaart korte gele
genheid tot gezellig samenzijn er 
gens onderweg. Wij zullen in ieaer 
geval op een redelijk uur terug zijn 
(ten laatste 20 u.). 
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 ti 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 Gonfortalei-Lakbors-
lei. Doe ook eens mee I 
DIENSTBETOON 

Gemeenteraadsleden : De Graef 
Fr., Lundenstr. 56, tel. 24.57.98 ; 
Martens Michel, Fr. Van Dijckstr. 
12, tel. 24.50.10 ; De Ridder C, Bo
terlaarbaan 333, tel. 21.12.00 ; Doe-
venspeck P., Te Couwelaarlei 134, 
tel. 24.78.25 ; Hereygers G., A. Gee
nenlaan 14, tel. 24.88.06 ; Mortel-
mans P., St. Rochusstr. 86, tel. 
21.67.10. 

KOO-leden : Coolsaet K., de Se
villastr. 48, tel. 21.10.99 ; Martens 
M., Fr. Van Dijckstr. 12, tel. 24.50.10 

DUFFEL 
VU-BAL 

Zaterdag 19 mei vanaf 20 u. 30 
in zaal Alcazar, Handelstr. 25. Or
kest : William and his Jets. 

EDEGEM 
KOLPORTAGE 

Vandaag zaterdag 19 mei om 14 
u. verzamelen wij in •• Drie Eiken » 
voor een grote kolportagetocht met 
een speciale uitgave van « Wij ». 
Wij verwachten alle propagandisten. 
BESTUUURSWIJZIGING 

Onze vriend F. Faes heeft nood
gedwongen onze afdeling verlaten 
Hij wordt opgevolgd in het bestiiui 
door K. De Grijse. Als verantwoor
delijke voor organisatie wordt hij 
vervangen door R. Dekeyser. P 
Wijns neemt zijn plaats in in de arr 
raad. Ons bestuur heeft ook twee 
Vujo-leden gekoöpteerd : Jan Pie-
ter Meyers als stemgerechtigd be
stuurslid en Koen Van Rijckegem 
als niet-stemgerechtigd bestuurs
lid. ^ 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Zaterdag 2 juni houden wij ons 
lentefeest in « Drie Eiken ». Dit
maal zullen Annemie en Albertine 
zorgen voor heerlijke saté's. In
schrijven tegen 50 fr. in ons ge
meenschapscentrum. 
FINANCIËLE MOBILISATIE 

Dat onze kastoestand niet erg 
rooskleurig is, moeten wij wel niet 
meer vertellen. Om daaraan te ver
helpen werd u een stortingsformu
lier toegestuurd. U hoeft niet an
ders te doen dan het bedrag van 
uw steun in te vullen en te onder
tekenen. U bezorgt het aan onze 
penningmeester Jef Geukens, De 
Burletlaan 173 of uw bankinstelling. 
Nog veel beter ware het Indien u 
een bestendige maandelijkse op
dracht gaf aan de bank waar u een 
bankgiro hebt. 
GEVRAAGD ! 

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 

Zaterdag 19 mei om 20 u. organi
seert « Drie Eiken » een reuze ge
zellige avond met muziek uit de 
oude doos (oude toppers en andere 
krakers uit lang vervlogen tijden). 

Renaat Dekeyser Is die avond plaat-
jesprater of DJ. Wij verwachten 
iedereen die zijn jeugd nog eens 
wil beleven. 

EKEREN 
KOLPORTAGE 

Zal plaats hebben heden zaterdag 
19 mei in de wijk Hoogboom. 
LEEUWEVLAGGEN 

Een leeuwevlag mag niet ontbre 
ken in een Vlaams huisgezin. Nean 
inlichtingen op het VU-sek,-etariait 
Geestenspoor 72, tel. 41.04 41. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Op zondag 27 mei om 14 u. 30 in 
het Sportpaleis. Inlichtingen op het 
ANZ-sekretariaat, Vrijheldstr. 30-32 
te Antwerpen, tel. 37.93.92. Propa-
gandafolders en aanplakbrleven te 
verkrijgen op het VU-sekretariaat, 
Geestenspoor 72, Ekeren, tel. : 
41,04 41. 

DIENSTBETOON 
Alfons Bollen, schepen van Fi

nanciën, Htndel en Nijverheid. Koe
koeklaan 7 (De Sterre), tel. 64.49.43. 

Maurits Van Tongerio, gemeente
raadslid, Leliënlaan 62 (Mariaburg), 
tel. 64 55 14 

Lode Van Vlimmeren, COO-lid, 
Hoogboomstwg 22 (Hoogboom), tel. 
64.41,48, 

Veerle Thyssens, COO-lid, Gees
tenspoor 72 (Centrum), tel 41,04,41. 

IJZERBEDEVAART 
Zondag 1 juli. Aanplakbrleven te 

bekomen op het Vü-sekretarlaat te 
Ekeren. 

NEGEN VAN LAKEN 
Leden en simpatisanten, die ook 

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

GEEL ~~ 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

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

Hebt u moeilijkheden met belas
tingen, pensioenen, ziekenkas, stu
diebeurzen, bouwvergunning, bouw-
premie, inlichtingen, KOO, enz. Mis
schien kunnen wij u helpen ? Gratis 
ter uwer beschikking : 
— Elke maandag van 18 tot 19 u. 30 
bij volksvert. Jo Belmans, Posson-
dries 7. 
— Elke 1st3 dinsdag bij Fr. Teuw
kens, Stelenseweg 56, van 19 tot 
21 u., tel. 58969. 
— Elke 2e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 in café Sportlokaal (Van Heuckel-
om), WInkelomheide 103 en van 
20 tot 20 u. 45 in café 't Voske. 
— Elke 3e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 in cafe bij Miei van de Smet, Em. 
Goor Veerlesestwg 1, Zammel en 
van 20 tot 20 u. 45 in café Sportlo
kaal (M. Vanuytsel), Zammelsestwg 
Oosterlo. 
Oosterlo 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 
NIEUWS 

Onze oud-sekretaris Jos Janssen 
bracht een bezoek aan zijn Vlaamse 
vrienden. Nochtans was de reden, 
waarom hij was overgevlogen van 
Kanada niet prettig voor hem. Zijn 
moeder die zwaar ziek was en in 
stervensnood verkeerde, overleed 
tijdens zijn verblijf in Herentals. 
Het bestuur en de leden, betuigen 
aan Jos en zijn familie hun '-criste-
lijke deelneming. 

Naar aanleiding van zijn interpel
latie over de elektrifikatle van de 
spoorlijn Antwerpen-Herentals-Has-
selt, had Cis Anthonis bIJ alle ge
meenteraadsleden veel gehoor. De 
gemeenteraad zou een motie rich

ten tot de verantwoordelijke d\ea-
sten. 

Het bestuur plant voor het na
jaar een grootse viering in verband 
met het 10-jarig bestaan ,/an do 
afdeling Herentals. De datum zal 
binnenkort aan alle leden en slm-
potisanten worden bekend gemaakt. 

HOBOKEN 
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. 
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 v/llegrel-
zen Antwerpen-Amsterdam, enz. In
lichtingen bij Werner Van Reusel, 
Kempenlandstr. 35, tel. 27 19.10. 

KALMTHOUT 
SMARTELIJK VERLIES 

Ten gevolge van een auto-onge
val te Loenhout tijdens de avond 
van zondag 29 april overleden de 
heer Mark Verhaert en zijn meisje, 
juffrouw Godelieve Deckers. Mark, 
zoon van ons prov. raadslid en oud-
gemeenteraadslld Louis Verhaert 
was een zeer trouwe propagandist 
van onze partij. Wij bieden de acht
bare families onze zeer oprechte 
deelneming bij dit smartelijk ver
lies. 

Bij ditzelfde ongeval werd de h. 
Alfons Buyens, zoon van een on
zer leden zwaar gekwetst. Wij wen
sen hem een zeer spoedig herstel. 

KONTICH 
LEDENSLAG 

Voornaamste aktlepunt voor de 
maand mei : huisbezoek en leden
werving. Elk mandataris en elk be
stuurslid heeft zijn deel in deze ak
tie. De eerste resultaten liepen in
tussen binnen op het sekretariaat. 
Het wordt beslist een sukses. Inte
ressante kontaktadressen .unt U 
telefonisch doorgeven. Tel 57 09.82. 
STREEKPERS 

Morgen, zondag 20 mei orn O u. 
30, werkvergadering voor de ledak-
tieraad op het sekretariaat 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R. Mattheys-
sens op woensdag 23 mei om 19 
u. In lok. Alcazar. Assistentie van 
ons gemeenteraadslid Je' 's 
VLAGGENAKTIE 

Zondag 27 mei .zangfeest, /vordl 
er gevlagd met de Leeuw. Vlaggen 
te bekomen op het sekretariaat, 
Kosterijstr. 6, tel. 57.09.82. 
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 bi] de be
stuursleden van d ; V.jamse Kring : 
dhr Marcel Kubis. tel. 57.26 89 dhr 
Paul Embrechts, tel. 57.08 79 dhr. 
Luk Sermeus, tel, 57,23 63 

ZOEKERTJES 

Firma te Wemmei zoekt aktieve be
diende, ong. 25 j . Kontakt via sen. 
Van Haegendoren, G. Gezellelaan 
S3, Heverlee. Met opgave referen
ties. — R 58 

1. Oud-zaakvoerder metaalkonstruk-
tie zoekt passende betrekking. 

2. Jong meisje 16 jaar zoekt be
trekking als arbeidster in be
drijf. 

3. A l laborant industriële achel-
kunde voldaan aan militaire 
dienstplicht zoekt passende De-
trekking. 

Zich wenden senator Wim Jorissen 
Louisastraat 31, 2800 Mechelen. 
Tel : 015-435.96. R 63 

23-jarlge Juffrouw uit Sint. Kwin-
tens-Lennik zoekt betrekking als 
bediende (gewoon bureauwerk). 
Tel. 02-52.45.86 of 52.46.20. R 66 

Zoek tandartskabinet over te ne
men te Brussel of omgeving : O. 
Van der Kleyn, Velligheidstraat, 43 
Koekelberg. tel. 02-25.46.42 (na 18 
uur). R 64 

Aan alleenstaande, deftige Vlaamse 
vrouw (50 è 60 jaar) wordt gele
genheid geboden haar intrek te /te
men bij VU-echtpaar op leeftijd, 
wonende In landhuis, gelegen in 
villawijk dicht bij Antwerpen. Enkel 
keuken, licht huiswerk en gezel
schap zouden haar taak zijn. Gega
digde gelieve zich schriftelijk te 
richten, met vermelding van le
vensloop en looneisen, tot Redak-
tle van WIJ, onder kenletters KBS. 

R 65 
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MERKSEM 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

De voorverkoop van kaarten voor 
het zangfest geeft ons de verzeke
r ing dat ons goede Merksem weer 
dapper zal meezingen in het Sport
paleis. Vergeet niet, wanneer g'j 
opgetogen en bl i jmoedig weer huis
waarts keert, een bezoek te bren
gen aan den Ti j l , ons Vlaams Huis 
te Merksem, om er een lekkere 
pint te komen dr inken. 
DE VROUW VAN VANDAAG 

De vrouwenafdel ing van de VU-
afdel ing Merksem, die gans zelf 
standig werk t en een groot deel 
van het sociaal werk van onze af
del ing voor haar rekening neemt, 
nodigde onze vrouwen uit op een 
gg-7r>l|iq a-'-i^J'Q Fr w p ' ' ' ""'•-"'- ' 
koff ie gedronken en dat ging des , 
te b e t e ; ui. '-;: de nia.ioei. • -
ren ui tgenodigd. Maar over het ge
presteerde werk werd geen woord
je gerept. Dat maakt de verdienste 
nog groter ! Wi j wi l len geen namen 
noemen, maar de voorzi tster van 
onze vroüwenafdel ing met haar me
dewerksters verdienen de dank van 
onze afdel ing. 
IJZERBEDEVAART 

De deelname aan de IJzerbede
vaart wordt ook dit jaar in onze ge
meente georganiseerd door VOS en 
de Vlaamse kring Groeninghe. Er 
hangt een l i jst voor inschri jv ing 
voor de reis naar Diksmuide per 
autocar in den Ti j l . De inr ichters 
vragen aan de eventuele deelne
mers, niet te wachten to t de laat
ste dagen voor de bedevaart om in 
te schr i jven, maar dit onmiddel l i ik 
te doen. 
ZWEMMEN 

Reeds verschi l lende malen werd 
ons de vraag gesteld om in ons 
zwemdok gezamenli jk met de Volks
unie te gaan zwemmen. Het initia
t ief daarvoor is in de handen van 
onze jongeren VUJO-Merksem. Wie 
met de groep wi l gaan zwemmen, 
iedere dinsdagavond bi jeenkomst 
in Tijl te 19 u. 
BELASTINGSBRIEVEN 

Indien u geen raad weet met het 
invul len van uw belast ingsbrief ! 
Te' 45.57 77 en w ' j bezorgen u een 
afspraak met een deskundige. Zo 
ook voor alle f inanciële verr icht in
gen. Vraag om raad voor dat het 
te laat is. 

MOL 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Wie graag meegaat naar Antwer 
pen op 27 mei kan van nu af in
schri jven op het VU-afdelingssekre-
tariaat. Beekstr, 22, te l . 014/32320 

MORTSEL 

VLAGGENAKTIE 
Onze Vlaamse feestdagen zijn in 

aantocht : Vlaams-nationaal Zang
feest, IJzerbedevaart, 11 jul i . Uw 
nylon leeuwevaandel, aan de pri js 
van 270 fr. (1,50 m/1,50 m) l igt 
klaar. Een berichtje of te lefoont je 
aan Wim Caessens, Pastoor Deens-
str. 19, te l . 55.39.09, en u hebt uw 
leeuwevaandel thuis. . . zoals reeds 
honderden goede Vlamingen te 
Mor tse l . 

N I E L 

AUTORALLY 
De Vü-fMiel r icht op maandag 11 

juni ( tweede Pinksterdag] een auto
rally in over een afstand van 50 km. 
We beschikken over een prijzen-
tafel van meer dan 80.000 fr. In
schri jv ing door stort ing van 225 fr. 
op PHR 543 526 van de Graef .los. 
K. Marxstr . 9 to t ui ter l i jk 6 juni . 
Meerdere inschri jvingen per wa
gen mogeli jk, mits 175 fr., even
eens vooraf te stor ten. Nadien ver
hogen beide inschri jv ingsgelden 
met 25 fr Meer inl icht ingen vol
gen. 
DIENSTBETOON 

Moei l i jkheden met administrat ie 
of belastingen ? Wendt u gerust tot 
ons sekretariaat, Antwerpsest r 186 
te N'el. waar elke vri jdagavond van 
19 u. 30 af onze vrienden Jos De 
Koek, Guido Michiels en Frans De 
fveulemeester ter beschikking zi jn. 

RANST 

VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 
27 mei . Kaarten te bestel len bij 

G De Nys, Sint Antoniusstr . 33, 
tel 8560.12. Voorbehouden plaat
sen Indien gewenst kunt u inschri j
ven voor de autobus, ingelegd van
uit Broechem ( + 30 f r . ) . 

RUKEVORSEL 

dag 27 mei kan van nu af inschri j 
ven bi j één der VU-bestuursleden. 
Er zal een autobus ingelegd worden. 

TURNHOUT (Arr.) 

LEDENSTAND 
De ledenbeweging in ons arr. is 

verre van schi t terend : van de ''200 

1330 hern ieuwd. Wel werden er in
tussen al 320 nieuwel ingen inge
schreven. Zo bl i jven we in het to
taal toch nog 800 eenheden van de 
st reefnorm voor 1973 verwi jderd . 
Laten we dus : 1. de hernieuwing 
onmiddel l i jk en vol ledig afwerken ; 
2. de werv ing van nieuwe leden 
verder opdr i jven. Er zijn nog moge-
ijkheden genoeg. 
-^M 

9e Meinachtbal op woensdag 30 
mei ip de gemeentel i jke fes ; i l , 
Stat ionstr. te Geel, met het radio-
en TV-orkest Stan Phiips. Een vraag 
aan de afdel ingen : hoever staat het 
met de voorverkoop van kaarten en 
het ophalen van pri jzen voor de 
tombola ? Het is vijf vóór twaaif ' 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Van Eisen : Eindhout, 3e 
dinsdag om 20 u. in café Binnen-
mans. 
KOLPORTAGE 

Al le kaderleden noteren de data 
van de kolportages met het bijzon
der '• Wi j "-nummer : kantonaal in 
4 groepen (Herentals. Mo l , Wester-
lo, Turnhout-Hoogstraten-Arendank) 
op 20 mei en 3 juni ; arrondisse
menteel op 17 en 24 juni te He
rentals en Turnhout. 

SCHILDE-HALLE (Kempen) 

IJZERBEDEVAART 
Getrouw aan het voornemen dat 

w i j medegedeeld hebben, na onze 
eerste bestuursvergadering, w i l het 
afdel ingsbestuur de deelname aan 
de jaarl i jkse IJzerbedevaard organi
seren. Wi j leggen een autobus in, 
naar Diksmuide en terug. Wi j ho
pen dat onze leden van deze gele
genheid gebruik zullen maken, om 
in groep, deze hulde aan onze do
den bi j te wonen. Ook vr ienden uit 
omliggende afdelingen zijn hartel i jk 
welkom. Prijs 130 fr. Inschri jv ingen 
op volgende adressen : mevr. Scha-
dick, Leeuwerikkendreef 3. te l . 
83.29 97 : J. D'Hooch Nlie.^i".^o^i<; 
lei 70, te l . 83.13.63 ; mej . Renders, 
Terputtenlcisn 37. te l . SSISnS : mej . 
Janssens, Dorp 15, Halle, t e l . 
83.20.05 ; De Muynck H., Dennen
laan 47, te l . 83.14.09. Uur en plaats 
van vert rek wordt later medege
deeld. 
SCHILDE - HOF 

Zondag 3 juni heeft onze eerste 
namiddagwandeling plaats. Wi j ver-
konnen Schilde 'ir>f en nmneving. 
Wij verwachten een ta l r i jke op
komst. Bijeenkom.st te 14 u. 30 aan 
de Kerkplaats (St. Guibertus). 
NEGEN VAN LAKEN 

Men kan nog steeds inschr i jven 
op de steunl i js ten voor de Negen 
van Laken, bij bovenvermelde be
stuursleden. 
ZE ZEGGEN DIT... ZE ZEGGEN D.AT 

Met dit speciaal nummer zal ge-
kolporteerd worden. Wie mee wi l 
werken neme kontakt op met Marie-
Claire Renders. 

VORST-KEMPEN 

DIENSTBETOON 
Sen. Van Eisen houdt voortaan 

ook zitdag te Eindhout de 3e dins
dag om 20 u. in caft Binnemans, 
Dorp. 

WIJNEGEM 

GEMEENTERAAD 
Volgende raadszitt ing volgende 

vr i jdag 25 mei omstreeks half-ne
gen. 
VRIENDENBAL 

Heden zaterdag in het Vleminck-
hof te 20 u. : 7e Vr iendenbal. Wi j 
verwachten al onze vr ienden van 
de naburige afdelingen en natuurl i jk 
al onze eigen leden en abonnenten. 
Toegang : 30 f r . Orkest : zonder 
zorgen. 

WILLEBROEK 
V L A A M f HUIS 

Wi j zoeken kontakt met sociaal
voelende, Vlaamsgezindr mensen 
welke geïnteresseerd zijn in het 
uitbaten van een herberg (ook ver
gaderingen, feest jes, enz) in onze 
gemeente. Voor verdere in l icht : 
schri jven naar : "Vil fr ied Leemans, 
Kerkstr. 10, 2660 Wi l lebroek. 

KANT. BAL 
Noteer nu reeds onze eerste in

r icht ing na de zomervakantie : VU-
bal van de kantons Turnhout en 
Hoogstraten in het Parochiecen
t rum te Rijkevorsel op zaterdag 1 
september. Dit bal moet het begin 
worden van een grootscheepse ak-
t ie in de « moei l i jke Noorderkem
pen ". 

RUMST 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Wie graag meegaat naar hef 
Sportpaleis te Antwerpen op zon-

WILRIJK 

FILMAVOND 
Wi j zijn er elk jaar zelf b i j . Dus 

dachten w i j , dat het misschien wel 
eens interessant zou zijn de prach
t ige k leurenf i lm over de 45ste IJzer
bedevaart voor leden en simpat i -
santen af te draaien. Meteen de 
gelegenheid om weer eens kon
takt met elkaar te hebben en door 
een praatje misschien een nieuwe 
idee naar voor te brengen. Zoiets 
•neeft een afdel ing nodig, voel ing 
•net haar leden. Wi j zijn toch fede
ral isten, hé I 

Kaarten voor deze f i lmavond op 
i/rijdag 25 mei in het KWB-lokaal, 
St.-Bavostr. 55, zijn vanaf nu ver
kri jgbaar bi j propagandaleider, Guy 
Eggermont, Hulststr . 18 (28.05.62) 
en bi j Leo Bellens, Valaardreef 53 
(28.06.28) of de avond zelf. aan de 
ingang van het zaaltje. Iedereen is 
van harte werkom. 

WOMMELGEM 

IJZERBEDEVAART 
Tradi t iegetrouw geeft het IJzer-

bedevaartkomitee van Broechem u 
ook di t jaar de kans t i jd ig , en zon
der verkeersmoei l i jkheden aan de
ze Vlaamse hoogdag deel te ne
men. De Wommelgemse Vlaamse 
Vriendenkr ing slui t zich bi j deze 
Broechemse organisat ie aan. Na de 
IJzerbedevaart keren w i j niet zo 
maar terug naar onze dorpen, maar 
bezoeken we het natuurreservaat 
« De Blankaart » te Woumen. Voor 
Wommelgem, alle in l icht ingen : 
Staf Van Looveren, Welkomstr . 116 
te Wommelgem, teL 53.86.58. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Wie mee wi l per autocnr, schr i j f t 
in op hetzelfde adres als boven 
Genummerde plaatsen ayn 100 fr. 
en 40 fr. Verplaatsing. 30 f- Vlug 
inschr i jven, want aantal plaatsen is 
beperkt. 

brabanf* 

VLAAMSE HARMONIE « PETER BE-

NOIT .., BRUSSEL TE GOOIK, PA-

JOTTENLAND 

Het muziekkorps van de Vlaamse 
Harmonie « Peter Benoit », Brussel 
zal optreden ter gelegenheid van 
het Mei feest dat zal gegeven wor
den op zaterdag 26 mei te 17 u. in 
het Krekelhof (bij Jaak Vervaet) te 
Gooik (in het Pajottenland). Het zou 
een oprecht genoegen zijn er ook 
Brusselse leden en simpat isanten 
te ontmoeten. 

Brussel-Halle-Vilvoorde 

ARR. SEKRETARIAAT 
Ons arr. sekretar iaat, Kongres-

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

Teksten voor de bewegingswi j 
zer moet op het arr. sekretar iaat 
binnenzijn ten laatste zaterdag. 

ALSEMBERG 

DIENSTBETOON 
Het dienstbetoon van onze afde

ling gaat in het vervolg door in de 
herberg • De Hoorn ». Pastoor Bols-
str. 16 en di t elke eerste dinsdag 
van 20 tot 21 u. In mei ui tzonderl i jk 
op dinsdag 8 mei . 

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Vlaggen zijn te bekomen, inklu-

sief v laggestok, bi j M.L. Thiebaut, 
Fazantendal 20, te Berg. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Wi j leggen een bus in. Mogen w i j 
de deelnemers vragen t i jd ig In te 
schr i jven. Kaarten zijn te bekomen 
bij M.L. Thiebaut en W. Christ iaans 
IJZERBEDEVAART 

Tijdig inschr i jven bij W. Christ i
aans, Dorpsstr . 86 te Berg. 

BERG 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
EN ZIEKENKAS BRABANTIA 

Elke dag ten huize van Mar ie 
Louise Thiebaut. gemeenteraadsl id, 
Fazantendal 20, te l . 016/654.74 en 
KOO August Van Ingelghem, ge
meenteraadsl id. Nederokkerzeel-
straat. 

BORCHT-LOMBEEK 

ZIEKENFONDS BRABANTIA 
ledere zaterdag van 17 to t 18 u. 

in lokaal « Piepa », Populierenstr. 1. 

BUIZINGEN 

GEZELLIG SAMENZIJN 
Het afdel ingsbestuur heeft nu 

eenparig besl ist al de leden uit te 
nodigen op een gezell ig samenzijn 
met een Bruegheliaans koud buffet . 
Dit gezell ig samenzijn (met eten
t je, drank en dans) wordt u al len 
graag en grat is aangeboden op vr i j 
dagavond 25 mei in de Don Bosco-
kelder te 19 u. 30. 

DILBEEK 
VUJO 

Om het Vlaams karakter van Dil-
beek nog beter te bevei l igen en 
om de wantoestanden in Brussel 
harder aan te klagen is het nodig 
dat ook de VU in Dilbeek een Vujo-
afdel ing u i tbouwt . A l le Vlaamsge-
zinde jongeren tussen 16 en 25 jaar 
worden ui tgenodigd mee te wer
ken. Er zal b innenkort een Vujo-kon-
taktvergadering plaatsvinden. Jon
geren die w i l l en meewerken kunnen 

nu reeds hun naam doorgeven aan 
de VU-bestuursleden in hun wi jk . 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Op afspraak voor gemeente l i j ke 
problemen : Grauls Oswald , t e l . 
22.72.89. Andere sociaal d ienstbe
toon : Panis Maur i t s , t e l . 65.49.97. 

HOEILAART 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

De laatste weken is het aantal 
aangeslotenen dusdanig gestegen 
zodat ook hier een maandel i jkse 
zitdag onontbeer l i jk werd . Deze 
gaat door elke derde donderdag 
der maand van 19 u. 30 to t 20 u. 30 
in de zaal St.-Clemens, H. Caronstr . 
Meteen kunnen de inwoners van 
Hoeilaart ook ter plaatse genieten 
van alle voordelen van di t Vlaams 
sociaal organisme. 
Neem kontakt met de plaatsel i jke 
afgevaardigde (53.91.62) die u 
graag alle in l icht ingen vers t rek t . 

LEUVEN (Arr.) 

KALENDER 
20 mei : Arr . kolportage. Tienen. 
25 mei : Werkgroep Oost-Bra-

bant, 15 u., bezoek Raff inaderi j Tie
nen. 

25 mei : arr. raad, zaal •• Berken
hof », Molenstede, met H. Schi l tz. 

27 mei : Vlaams Nationaal Zang
feest . Kontakt via F. Kui jpers, J. 
Lipsiusstr. 21, Leuven. 

28 mei : arr. bestuur. 
29 mei : Kanton Leuven-Noord, 

voorbereid ing st icht ing afd. Linden-
Pellenberg. 

29 mei : Kanton Leuven-Zuid, 
voorbereid ing st icht ing afd. Kor-
beek-Lo. Lok. « Timmermans », 
Tiense s twg 32, Korbeek-Lo. 

1 juni : Cent rum voor Gemeente
beleid : Verhaalbelast ing, door M. 
Van Huf fe len. 

2 juni : Kanton Tienen : gezell ig 
samenzi jn, zaal « Berg en Dal », 
Grote s teenweg. Roosbeek. 

5 juni : Leuven-Noord : kant. 
werkgroep, bij R. Geeraerts, Wi lse-
le. 

7 juni : Kanton Tienen : kant. 
werkgroep, zaal « Xaver ium ». 

15 juni : Centrum voor Gemeen
tebeleid ; Ruimtel i jke ordening in 
de gemeente, door H. Leyseele. 

17 juni : Arr . kolportage. Landen. 
22 juni : Statutaire arr. raad, zaal 

Trefpunt 81 , Leuven. 
23 en 24 juni : Weekend voor Ka

dervorming, Bremberg. 
1 jul i : IJzerbedevaart. 

KOLPORTAGE 
Twee zeer belangri jke gebieden ko
men hiervoor in aanmerking : 20 
mei in Tienen en 17 juni in Landen. 
In Tienen komen w i j samen op de 
Grote Markt (aan de kerk) om 10 u. 
In Landen is het verzamelen gebla
zen eveneens om 10 u. aan het sta
t ion . Wees op post ! 

LOT-ST PIETERSLEEUW 

SOC. DIENSTBETOON 
Sen. Bob Maes en fed . schepen 

Frans Adang houden zi tdag, elke 
vierde dinsdag van de maand. 
Lot : Fr. Walravensstr . 85, van 19 
tot 20 u., te l . 76.33.04. 

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

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

MERCHTEM 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

NEDEROKKERZEEL 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Elke dag ten huize van Pleter 

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

PEUTIE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Het sociaal d ienstbetoon zal ver
zorgd worden door dokter Anciaux 
of P. Deneve, de 2de maandag 
van iedere maand bij A. Lesage. 
51a Vi j fhoekstraat te Peutle van 
13 u 30 to t 20 u 30. 

SCHAARBEEK 

MARS OP SCHAARBEEK 
Heden zaterdag 19 mei r icht Vujo-

Schaarbeek een wande l tocht in voor 
jong en oud, door het gezonde Jo-
saphatpark. Iedereen Is w e l k o m . 
Bi jeenkomst : Weldoenersple in t « 
14 u. In l icht ingen : t e l . 02-41.04.07. 
LEDENVERGADERING 

Vri jdag 25 mei in lokaal « Het 
Castel •, hoek L. Bertrandlaan en 
osaphatstr. te 20 u. Spreker is sen . 
Lode Claes. Iedereen op post ! 

VUJO 
Jongeren die bij ons w i l len aan

s lu i ten dienen hun naam en adres 
op te geven aan Jan Vermeu len , 
Zenobe Grammelaan 87, 1030 Brus
sel , t e l . 02/41.04.07. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Agg . raadsl id Roger De Braban-
ter houdt zi tdag elke maandag van 
16 u to t 18 u 30 op zijn adres : 
Georges Eekhoudlaan, 28 t e 
Schaarbeek, o* op afspraak te l . 
15.53.96. 

SCHEPDAAL 

SOC. DIENSTBETOON 
Elke maandag van 20 to t 21 u. 

door Omer Huybens, Plankenstr. 17. 
te l . 02/52.34.40 of op afspraak. 

ST-KWINTENS-LENNIK 

DEBATAVOND 
. VLAAMS-BRABANT BEDREIGD I • 

De algemene voorz i t ter van de 
Volksunie, Frans Van der Eist, zal 
een inleidend woord u i tspreken. 
Wi l ly Kui jpers, volksvert . , zal het 
te behandelen onderwerp voor ons 
duidel i jk maken met l ich tbeelden. 
In ons lokaal « In de Verzeker ing 
tegen de grote Dorst » tegenover 
de kerk te Eizeringen. Op vr i jdag 1 
juni e.k. om 20 u. Iedereen harte l i jk 
we lkom. 

VLEZENBEEK 

NIEUWE AFDELING 

Op 26 apri l I I . ging de 13e afdel ing 
in de federat ie Halle van start , n l . 
Vlezenbeek, afdel ing met bij de 
s t icht ing reeds 65 leden. Naast een 
ta l r i jke opkomst van de plaatsel i j 
ke leden, was er ook een grote be
langstel l ing uit de peterafdel ing St . 
Pieters-Leeuw, waarean het vo l ta l 
l ig afdel ingsbestuur aanwezig was , 
en vanuit St. Kwintens-Lennik, afde
l ing die langs haar voorz i t ter zel fs 
een geboortepremie l iet overhandi
gen. Naast het federat iebestuur , 
waren ook verschi l lende arr. be
stuurs leden aanwezig. Het gelegen-
heidswoord werd gevoerd, achter
eenvolgens door federat ieschepen 
Fr. Adang, die de afdel ingsstruktuur 
toe l ich t te , en eveneens de belang
r i jkheid benadrukte van de door
st roming van gedachten, van de ba
sis van de part i j naar de top en v l -
ce-versa. Nadien door volksvert . V. 
Anciaux, die de geschiedenis van 
de Volksunie kort omschreef , en 
daarna het sociaal engagement van 
de VU in het dagl icht s te lde, sa
men met haar v is ie op federa l isme, 
en het bl i jvend belang en de nood
zakel i jkheid van het voor tbestaan 
van onze par t i j , ook wanneer het 
federal isme een fe i t zal geworden 
zi jn. 

Het afdel ingsbestuur werd op een 
vlote manier met algemeenheid van 
s temmen verkozen en als voorz i t ter 
kr i jgt deze afdel ing Pol Van Capel-
len, als sekretar is Wi l ly Woute rs . 
Na het overhandigen van geboor-
tepremies door de afdel ingen St . 
Pieters-Leeuw en St. Kwintens-Len
nik, kwamen ook nog een paar ano
nieme gi f ten ui t de zaal, via de lo
kaalhouder in de afdel ingskas te
recht. 

De voorzi t ter dankte de vergade
ring en de sprekers voor opkomst 
en moei te en legde enkele van zi jn 
plannen voor, o.m. di t : de afde
l ing start onmiddel l i jk met een af
del ingsblad, n l . . De Viezegalm • 
en zal di t om de twee maand in al
le bussen van de afdel ing laten 
verspreiden. Proficiat Vlezenbeek, 
met zoveel d inamisme en ideaal, 
moet gij een modelafdel ing worden . 

STAD AALST 

Aanleggen van een wer f reserve van 12 pol i t ieagenten. 
De kandidaturen voor deelname aan het bekwaamheidsexamen 
worden ingewacht to t u i ter l i jk 12 juni 1973 ; ze moeten bij ter 
post aangetekend schr i jven ger icht worden aan het col lege van 
burgemeester en schepenen, stadhuis, 9300 Aals t . 

De postulanten moeten : 
1. op 1.1.1973 min imum 21 en maximum 35 jaar oud zi jn ; 

(40 jaar voor de gerecht igden op pr ior i te i t ) . 
2. Houder zijn van een diploma of getu igschr i f t van lager mid

delbaar onderwi js , of van onderwi js dat h iermede word t ge
l i jkgesteld overeenkomst ig de normen geldend voor het Rijks
personeel . 

3. Slagen in een vergel i jkend examen. 
De voorwaarden kunnen op mondel inge, te lefonische of schrif
te l i jke aanvraag bekomen worden ten stadhuize, personeels
dienst. 
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oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
tESSEN DOSFELINSTITUUT 

Telkens in het lokaal « Het Gul
den Vlies », Esplanadeplein te Aalst 
organiseert het Dosfelinstituut 2 
fes-avonden : 1. Dinsdagavond 29 
«iel te 20 u. : Rechten en plichten 
van de gemeenteraadsleden. Inlei
der : mr. Verniers, advokaat, ge-
^tneenteraadslld te St. Niklaas ; 2. 
jl>insdagavond 5 Juni te 20 u. : 
llemeentelljke Jeugdraden, sportra-
<Ien, gezinsraden, kultuurraden, enz. 
Inleider : lic. Herrebaut, stafmede-

Serker Instituut voor Androgogisch 
nderzoek. 

m 

DRONGEN 
60C. DIENSTBETOON 

Prov. raadslid Kris Versyck en 
pemeenteraadslid Mare Smets In 
Dns lokaal Barloria, Thier Brau Hof 
(oprit autostrade te Drongen Baar-
le) : iedere 2de donderdag van 19 
lot 20 u. Belastingsaangiften, pen
sioenaanvragen, bouwvergunningen. 

2ITDAGEN ZIEKENFONDS 
FLANDi^lA 

Gent : sekretarlaat, Keizer Karel-
8tr. 101, alle weekdagen van 9 tot 
12 u. en de woensdagnamiddag. 

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

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

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

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

GENT-EEKLO (Arr.) 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 20 mei terkt het 
arr. bestuur op kolportagetocht. 
ledereen mag meedoen. We ont
moeten elkaar om 10 u. aan de kerk 
van Loohristi. We rekenen vooral 
op de leden van de arr. raad opdat 
zij de nieuwe brochure van de par
ti j helpen verspreiden in de bloe-
mengemeente. Laten we bij de vele 
woorden ook daden voegen. 

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. 
Gent-EekIo, Korte Kruisstr 3 te 9000 
Gent. 

volksvert. Baeri tijdens zijn toe
spraak bij de opening van het 
Ledebergs Vlaams Huis in de L. De 

Smedtsfr. 44. 

Op BERCSAFARI naar 
LECHTAL-TYROL 

Elfdaagse reis met luxe-autocar 
nog plaatsen vrij voor vertrek op 

22-6 et 8-7. 
PRIJS ALLES INBEGREPEN : 
22-6 : 6.405 — 8-7 : 6.850 

REIZEN LUX CAR 
Prinsdaal 61, Bambrugge 

Tel. (053)634.23 
Adv. De Backerstraat 61, 

Denderhoutem. Tel. (054)311.63 
VRAAG VRIJBLIJVEND 
FOLDER en REISPLAN 

Kernredaktie 
T. van Overstraeten (etnd-
red.}, P. Martens (hoofdred.). 
R. Corly (red. sekr.), M. van 
Lledekerke. 
Redaktie en publiciteit : 

Drukpersttraat 20 
1000 Brussel 
Tel. 17.97.98 

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

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

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

Brussel 1120 

Vlaamse Handelaars en Zakenlui, 
Wij Vlaams Nationaal, weekblad van de Volksunie, is voor U geen 
onbekend weekblad. 
De oplage bereikt bijna 40.000 exemplaren verspreid over de 5 
Vlaamse provincies. 
Dit moet u aanzetten een advertentie in Wij Vlaams Nationaal te 
plaatsen. 
Probeer eerst even met een advertentie „Aanbevolen huizen", ledere 
week een publiciteit van uw zaak (1 kolom breedte 3 cm. hoogte in 
kader). Het kost slechts 380,- fr. (+ BTW) per maand, of voor 1 jaar: 
4.000,- fr. 

WIJ VLAAMS NATIONAAL - Publiciteitsdlenst 
Hof Ier Schriecklaan 33 - 2600 BERCHEM-Antwerpen 

Vul nu nog onmiddellijk onderstaande bon in en stuur het 
aefrankeerdterufl aan volgend adres :onciergetekende.,. 
(naam, adres) , , 

tekent hiemnede in voor een advertentie,,aanbevolen hullen" in Wij Vlaams Nationaal, aan de 
prijs van 380,- fr. per maand (4 advertenties per maand). 
Tekst: , 

Aantal maanden (minimum 3): 
1 jaar: 4.000,- fr. 
Datum: 

B.T. W.-nummer: 
Handtekening, 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

arr. antwerpen 
ANTWERPEN : 
Maandag 21 mei : volksvert. A. De Beul en sen. De Bruyne. 
Maandag 28 mei : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Lokaal Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 20 tot 21 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 21 mei : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u. 
KONTICH : 
Woensdag 23 mei : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u. 

arr. brussei 

TERVUREN-MOORSEL : Fed. raadslid J. Depré of gemeenteraadslid G. Van-
dendriessche, eke Ie donderdag, café In de Oude Smidse, Kerkstr. S, 
Moorsel, 20 tot 21 u. 

VOSSEM-LEEFDAAL : Fed. raadslid J. Depré, elke 4e donderdag, zaal Vik-
toria, Smisstr., Vossem, 20 tot 21 u. 

KANTON HAACHT : 
BOORTMEERBEEK : R. Verreth, café Perfect, Ie en 3e maandag, 19 u. 30 

tot 20 u. 30. 
HAACHT-TREMELO : prov. raadslid E. Van Besien, Kruisstr. 29, Tremelo, 

tel. 016/618.04, na afspraak. 
ROTSELAAR : bij M. Mispeller, 1e en 3e donderdag, 19 u. 30 tot 21 u. 
WESPELAAR-TILDONK-WAKKERZEEL-KELFS : J. De Meersman, café Valve-

kens, Grote baan 16, Wespelaar, Ie en 3e donderdag, 19 u. 30 tot 21 u., 
tel. 615.56. 

KANTON GLABBEEK : 
Gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halensestr. 37, Hoeleden, tel. 016/776.61, 

aan huis elke Ie en 3e maandag en op afspraak. 

VIC ANCIAUX, volksvertegenwoordigef 
EPPEGEM : maandag 21 mei, 20 u., café Bachus. 
GRIMBERGEN : dinsdag 22 mei, 20 u., café Sport. 
VILVOORDE : maandag 21 mei, 21 u., café De Gouden Voorn. 
Op afspraak : De Klepperbaan 5, 1881 Brussegem, tel. 59.54.55. 
BOB MA ES, senator 
LOT : dinsdag 22 mei, 19 tot 20 u., bij F. Goetgebuer, F. Walravensstr. 83, 

met Fr. Adang. 
EUGENE DEFACQ, volksvertegenwoordiger 
BUIZINGEN : 29 mei, 19 tot 20 u., lok. In de Welkom. 
Afspraken kunnen gemaakt worden per tel. 09/22.64.23 of 09/25.84.91, of 
schriftelijk op adres : Domentstr. 3, te 1705 Essene. 
STAN PHILIPS, agglomeratieraadslid 
NEDER-OVER-HEEMBBEK : maandag ^1 mei, zaal Familla. 
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 158, tel. 28.34.80. 
AWS, Vooruitgangstr. 191, tel. 18.51.75, alle donderdagen van 20 tot 21 u. 
DE BRABANTER, agglomeratieraadslid 
HAREN : dinsdag 22 mei. Ons Huis, Verdunstr. 

VLAAMSE KULTURELE INSTELLING TE BRUSSEL 
zoekt : 

NEDERLANDSTALIGE STENO-DACTYLO 
Welke bereid is ook algemeen kantoorwerk te verrichten. 

KONTAKT MET OPGAVE CURR. VITAE AAN 
REDAKTIE BLAD ONDER NR W.A.1 

arr. leuven 
KANTON DIEST : Volksvert. Willy KuIJpers, elke 3e maandag : 
DIEST : bij N. Nuyts, Robeynsl. 70, tel. 013/311.17, 19 u. 30 tot 20 u. 30. 
MOLENSTEDE : bij D. Van de Weyer, Langenberg 17, tel. 013/314.08, 

20 u. 45 tot 21 u. 30. 
TESTELT : bij Fr. Clerckx, Voorstr. 35. 
ZICHEM : bij W. Joris, Markt 38, tel. 013/719.18, 21 u. 45 tot 22 u.03. 
KANTON TIENEN : Volksvert. Willy Kuijpers : 
BOUTERSEM : bij Th. De Vos, Oude baan 110, elke maandag, 20 tot 21 u. 
HOEGAARDEN : bij L. Cresens, Tiensestr. 12, 2e vrijdag van de maand, 

19 tot 20 u., of na afspraak. 
KUMTICH : bij A. Verstraeten, Leuvensestr. 11, tel. 016/835.52, elke maan

dag, woensdag, donderdag en vrijdag, 20 tot 21 u. 
TIENEN : bij J. Weyne, Leuvenselaan 43, tel. 016/834.35, maandag, dinsdag 

en vrijdag, 18 tot 20 u., alsook zatervoormiddag. 
KANTON ZOUTLEEUW-LANDEN : Volksvert. Willy Kuijpers, 4e maandag : 
DRIESLINTER : café Caméo, Grote stwg, 19 u. 30 tot 20 u. 30. 
LINTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein (Neerlinter), 20 u. 30 tot 21 u. 
LEUVENSE AGGLOMERATIE : Sen. M. Van Haegendoren, G. Gezellel. 63, 

Heverlee, tel. 016/245.45, na afspraak — Sen. R. Vandezande, Naamse-
str. 167, Leuven, te. 016/284.20, elke dinsdag, 19 u. 30 tot 21 u. 30. 

HEVERLEE : Fr. Aerts, gemeenteraadsid, Kapelberg 19 ; mevr. A. Vloe-
berghs-De Roo, gemeenteraadslid, St.-Jorislaan, 12, tel. 270.37; H. 
Lorent, KOO-lid, Egenhovenweg 47/32, tel. 321.34. 

KESSEL-LO : Sen. R. Vandezande, elke Ie maandag, lok. Coosemans, Hols-
beekse stwg 139, 20 tot 22 u. 

KANTON LEUVEN-NOORD : Volksvert. W. Kuijpers, Swertmolenstr. 23, He
rent, tel. 016/296.42, na afspraak. 

VELTEM-BEISEM : schepen R. Overhoop, St. Michielstr. 12, tel. 016/482.75, 
na afspraak. 

KANTON LEUVEN-ZUID : Sen. R. Vandezande, eke 3e maandag ! 
OUD-HEVERLEE : café De Luchtbede, Statiestr. 1, vanaf 20 u. 
DUISBURG : Fed. raadsid J. Depré, 3e donderdag, bij J. Robeet, Neder-

Duisburg, 20 tot 21 u. 
HULDENBERG : bij J. D'Haene. 
NEERIJSE : bij J. De Baetselier. 

DE VERRASSING 
VAN UW LEVEN! 

Waar zoudt U van een mooiere week-end kunnen ge
nieten? Het weelderig Gruga Park met zijn wondere 
schakering van bloemen, zijn openluchtbaden, zijn speel
plaatsen; het Baldeney Meer en zijn blanke zeilers, 
zijn strand, zijn camping. Duizendjarige katedraal, kunst
schatten, Folkwangmuseum. In elk jaargetijde is Essen 
een aangename verrassing! 

BON * ^̂  
Gelieve mij gratis een documentatie over ESSEN en omgeving te 
sturen. 
Naam , . Beroep 

Straat : Gemeente 
* Terug te zenden naar de DUITSE DIENST VOOR TOERISME 

Luxemburgstraat 23 -1040 Brussel. 
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GENT 
DIENSTBETOON 

Pensioenaanvragen. belastings
aangif ten en andere sociale proble
men ledere dinsdag en iedere 
vr i jdag van 19 to t 20 uur in Vlaams 
Huls Roeland. Provincieraadslid 
Kris Versyck. (ook thuis na tel af
spraak : 09.254804). 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Inschrj jvingen bij mevr. Lataer-
Delnoy, Hooistr. 1 te Heusden, te l . 
52 73 88. Laatste dag voor inschri j 
ving ; maandag 21 mei . Prijs 135 fr. 
(z i t^ 'a^ts vsn vs fr. inbegrepen). 
IJZERBEDEVAART 

Er ver t rekt een bus te Heusden 
en '•e Destelbergen naar Diksmuide. 

worden later meegedeeld. In de 
namiddag is een uitstap voorzien. 
U kunt nu' reeds inschr i jven. A f f i 
ches van de IJzerbedevaart zijn te 
bekomen op volgende adressen : 
voor Heusden : mevr. Lataer-Delnoy 
Hooistr 1 ; voor Destelbergen : Da
niel De Bock, Kasteeldreef. 
BESTUURSVERGADERING 

De afdeling Heusden-Destelber-
gen vergadert in het gewoon lokaal 
op donderdag 24 mei te 20 u. 

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 mogeli jk samen te werken met 
het kantonnaal bestuur. 

Voor het zangfeest op 27 mei be
draagt de kostpr i js 200 f r . Al les in
begrepen. Het uur van vertrek 
wordt langs de afdelingen later me
degedeeld 

OOSTAKKER 
SOC DIENSTBETOON 

Met al uw problemen o.a. voor 
bouwlust igen (rooi l i jnen, bouwver
gunningen) ; voor het personeel 
van overheids- en parastatale dien
sten (regularisat ie van wedden) ; 
voor iedereen (pensioenen, be
zwaarschri f ten) kunt u terecht op 
de maandeli jkse zitdag van voks-
vert . Frans Baert. Het dienstbetoon 
is s t r ik t ver t rouwel i jk en gratis 
voor iedereen. Te Oostakker op z jn -
dag 6 mei van 11 tot 12 u. in St. 
Bavo. 
ANZ 

Toegangskaarten te verkr i jgen op 
hot sekretariaat. Voorraad beperkt 
Ti jdig bestel len. 

west-ylaanderen 

VU-VROUWEN 
De doorbraak van de VU heeft 

o.a. geleid tot de oprichting zowat 
overal in Vlaanderen van vrouwen
verenigingen. De wenselijkheid van 
onderling kontakt is geleidelijk ge
groeid en mevr. Neily Maes werd 
verzocht een helpende hand toe te 
steken via de vrouwenorganisaties, 
q p de VU als partij verder te kun
nen uitbouwen. Samen met de be
sturen of de werkgroep der VU-
vrouwenverenigingen worden ze op 
initiatief van de Vlaamse Vrouwen
vereniging leper, Acacialaan 66 te 
leper, tel. 057/23378 vriendelijk uit
genodigd op een eerste provinciale 
kontaktavond op 5 september om 
20 u. in « De Beiaard », Grote 
Markt 21 te Roeselare. Iedereen 
zal er hartelijk welkom zijn. 

BLANKENBERGE 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

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

BRUGGE-KERN 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 20 mei . Verzame
ling om 9 u. 45 bij de h. De Roo, 
Gen. Lemanstr. 72, Brugge. Al le 
leden en simpatisanten op post ! 

\ 
DE PANNE 
NEGEN VAN LAKEN 

De leden en lezers worden ver
zocht een bijdrage over te schri jven 
op de PR 1094.83 van D. Gesquiere, 
Zeelaan 122/12, De Panne, met 
vermelding •• de Negen van Laken », 
ofwel ze hem persoonli jk te over
handigen. Hij gelast zich in elk ge
val met de verdere overschri jv ing 
De VU-afdeling zal ook een bijdrage 
stor ten, waarvan het bedrag door 
het bestuur zal bepaald worden. 
Al le hens aan dek ! 

EERNEGEM 
DANKWOORD 

We danken alle personen die 
meeaewerkt hebben aan het wel
slagen van ons eerste bal vorige 
week Gaarne zouden we allen die 
die nog niet-verkochte toegangs-
kaarteff en /o f geld bezitten wi l len 
vragen deze zo spoedig mogeli jk 
te wi l len vereffenen bij de penning
meester Antoon Schil lemans, West-
kerkestr 62, Eernegem. 

HEÜLE 
IJZERBEDEVAART 

Dit jaar gaat de IJzerbedevaart 
door op zondag 1 jul i om 11 u. Wie 
vensteraf f iches ver langt kan deze 
(grat is) bekomen bij de h. Pieter 
Van Oosthuyze, Vredelaan 53 of bij 
André Goudsmedt-Vanhuyse, Emiel 
Hul lebroecklaan 24 (Tinnekeswi jk) . 
Indien er genoeg inschri jv ingen zi jn 
wordt er weer een bus inger icht . 
Belangstel lenden of geïnteresseer
den gel ieven nu reeds hun naam 
op te geven bij de h. Andre Goud-
smedt ( l iefst zo rap mogel i jk) . 
SOC. DIENSTBETOON 

ledere zaterdag ten huize van 
Frans Vansteenkiste. Kortr i jksestr . 
34, van 10 u. 30 to t 11 u. 45. 

lEPER 

VUJO 
Op 19 mei te 15 u. r ichten de 

Volksuniejongeren (arr. leper) een 
arr. vormingsdag in. Deze vindt 
plaats in « 't Bel fort », D'Hondstr. 
9 te leper. Sprekers : Michel Cap-
poen over •• Mi l ieuproblemat iek » ; 
Raf Gr i l le t over « F=ederalisme nu » 
en Kris Casier over •• Rol van de 
jongeren in de vergadering ». 
SOC DIENSTBETOON 

Sen. Fr. Blanquaert houdt zitdag 
in ons lokaal, café « Het Belfort », 
iedere I e en 3e zaterdag, vanaf 11u. 

Men kan zich ook wenden to t ge
meenteraadsl id Jan Carpentier, Gil-
denstr. 6 ( te l . 209.16'' en t o . KOO-
lid Pieter Lerooij , Haiglaan 95 ( te l . 
219.36). 

IZEGEM 
SRINGTIJ 

Ons jaarl i jks bal werd een suk-
ses. leder aanwezige danken we 
graag voor hun medewerk ing. Even
eens een pluimpje naar alle wer
kers achter de schermen : kaarten-
verkopers en het bestuur. Zeggen 
we maar : « to t volgend jaar ? ». 
DEELNEMING 

We betuigen onze deelneming 
aan de fami l ie Windels en ons 
raadslid Jef Pattyn, bij het overl i j 
den van de heer Gerard Windels. 

JABBEKE 
DRINGEND 

Na 20 mei a.s. worden de in
schr i jv ingen voor de autobus afge
sloten, diegenen die nog wensen 
in te schr i jven, dienen zich vlug bij 
een van onze bestuursleden op te 
geven, zij die wensen een plakbrief 
van het Zangfeest voor hun venster 
te hangen, kunnen deze verkr i jgen 
bij de geweste l . verantw. (enkele 
nog in voorraad) Julien Bultynck, 
Staatsbaan 90, Zerkegem. Voor ver
dere inl icht ingen na 20 mei zich in 
verbinding stel len met het te lefoon
nummer 050/815.52. 

KOKSIJDE 
OVERLIJDEN 

Alh ier werd ten grave gedragen 
een van onze eerste leden uit Kok-
si jde, nl. de h. Alexis Calcoen. Wi j 
bieden de naastbestaanden onze in 
nige deelneming aan. 
DANKWOORD 

Aan de nieuwe abonnees op «Wij» 
onze beste dank. Zo helpt u mede 
aan de verspreiding van de VU-ge-
dachte. Na lezing, post uw blad bij 
uw gebuur. Een klein maar nutt ig 
werk je. Onze afdel ing overschreed 
het hoge st reefgeta l . 
LEDENSLAG 

U kunt meewerken aan de op
bouw van onze afdel ing. Iedereen 
kent wel een gebuur of vr iend, die 
de VU genegen is. Deel ons zijn 
naam mede, l iefst aan een der vol
gende bestuursleden : mevr. Van 
Eecke, Jef Carroen of Jef Deman. 

MENEN 
SOC DIENSTBETOON 

Elke vri jdag om 20 u 30 door dr 
Wi l f r ied Vanholme en Joel Tahon 
in lokaal De Beiaard. Kortr i jksestr 
3, te l . 528.99. 

KOO-lid Stefaan Taccoen ; elke 
maandagavond op afspraak, Kort
r i jksestr 338. tel 53606. 

OOSTENDE-VEURiME-DIKSMUIDE 
Arr.) 
ARR. RAAD 

De vergadering van onze arr. 
raad, zoals voorzien op morgen zon
dag 20 mei , word t u i tgeste ld, daar 
er velen afwezig zijn omwi l le van 
fami l iefeesten (plecht ige kommu-
nies, enz.) Bericht volgt . 
DE WEST 

Het feit dat de VU zich plaatst 
achter De West, neemt niets weg 
van het neutrale krakter van dit 
fonds. Immers alle neutrale zieken
kassen zijn gegroepeerd in de 
Landsbond van de Neutrale Kassen. 
Onder de nsutrale kassen bevinden 
7ich ook andp-e o'nnnïc-^'Mi Nnc' '-
thans, aangezien een ziekenfonds 
'•een winst .nnat! maken, v loei t langs 
' 'e landsbonden van kristelijke, so-
'••5>M<;t'sche 1'he'ale fondsen veel 
geld, onder meer het onze, naar de 
CVP, BSP en PVV. Dit kan niet ge
beuren, uiteraard langs neutrale 
landsbonden. Daarom : maak De 
West sterk en aarzel niet aan te 
sluiten. Alle afdelingsbesturen heb

ben hierover voldoende Informatie. 
Of wend u tot : W. Devriendt, Re-
koilettenstr. 66, Nieuwpoort of ook 
tot T. Vansijnghel, Witte-Nonnenstr. 
5, Oostende. Met dank voor uw me
dewerking. 
LEDENSLAG 

No gniet alle afdel ingen hebben 
het peil bereikt van vor ig jaar, ter
w i j l vele anderen d i t peil vér over
schreden hebben : aan de slag 
vr ienden : nog 2 weken ! 

OOSTENDE 

ZITDAGEN 
EM. VANSTEENKISTE 

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

3de zaterdag van elke maand : 
9 uur : Zeelaan 29 te De Panne ; 
10 u. : Middelkerke, Were Dl ; 11 u. 
Roksem, bij schepen L. V iers t raete ; 
12 u. : Eernegem, Riva-Venus, Aart-
r i jkestr . : 13 u. : De Haan, Georgy's 
Club, Kon plein 6 ; 13 u. 30 : Bre-
dene, bi j "K. Haeck, Dr i f tweg 59. 

Oostende : op te lefonische af
spraak : 79548. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 

BANKREKENING 
We maken onze leden en weldoe

ners bekend dat onze afdel ing thans 
ook een bankrekening heeft geo
pend bij de Kredietbank, en we l 
met 't volgende nr : 476-1212841-45, 
niet op naam VU, doch op naam 
« Demoen-Vanhees ». Liefhebbers 
voor een milde gi f t kunnen d i t al
vast noteren. 

OOSTENDESTENE 

GEBOORTE 
Bij Roland Vandepi t te en Moni

que Serru werd het gezin vergroot 
op 7 mei met een dochter t je Veer-
le. Broer W im heeft nu ook een 
zus. Harte l i jkste gelukwensen. 

POPERINGE 

GEBOORTE 
Bi' het bestuursl id np^-roie R.°>-t 

mocht men op 12 apri l 73 een 2de 
zoon Door verwelkomen. Onze har
te l i jke gelukwensen. 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

Rik Sohier . Werf 104, te l . 057/ 
341.36. 

Steeds t o . 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 to t 11 u. 

ROESELARE-TIÊLT 

VUJO 
Met Vujo^naar het Vlaams-Natio-

naal-Zangfee'st op 27 mei a.s. U 
kunt nu reeds inschr i jven voor de 
bus bij : Rik Hoornaert, Beveren-
s twg 50, Roeselare, t e l . 263.17 ; 
Mare Seynave, Kortri jksesl:r. 117, 
Izegem, te l . 320.78 en Lieve Rubens, 
Hulstplein 3, Tielt , t e l . 421.12. 

Prijs voor de reis : 85 fr. De toe
gangskaarten te verkr i jgen op de 
bus aan de pri js van 75 fr. 

TIEGEM-VICHTE 

DIENSTBETOON 
ledere woensdag van 20 tot 22 u. 

te.T huize van Walter Vanmaercke, 
gemeentemandatar is, Kapel lestr. 55 
Tiegem en bij ErÜc Waelkens, Kaan. 
dries 4 Tiegem. 

VEURNE (Kanton) 

KOLPORTAGE 
Onze eerstvolgende kolportage 

gaat door in Veurne-Stad op zondag 
3 jun i . Verzamelen aan de Beurs om 
9 u. 30. 

WAREGEM-ST. ELOOISVIJVE 
lEE-DANSANT 

De Volksunie van Waregem wi l 
werkel i jk tot iedereen doordr ingen. 
Dat de Volksunie wind in de zeilen 
heeft bewi js t wel de aangroei van 
haai- akt ieve leden 

Heden 19 mei geeft de Volks
unie een Tee-Dansant-avond in het 
Parkhotel Groenhove, Stormestr . te 
Waregem met DJ Studio Mar t in 
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 Werv ikse VU-bestuursle-
den. Zij zullen al het mogel i jke 
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.) ( l ie fs t 's voor-
middags) 
VUJO 

Jongelui dia wensen l o te wor
den van de plaatsel i jke VU-jongeren 
^unnen zich wenden tot Hervé f^aes 
Laagweg 12 of tot een der be
stuursleden die dan zal overmaken 
aan vr iend Hervé. 

sociaal dienstbetoon 

arr. gent 
KOO-lid Elisabeth Van Campenhout, Apostelhuizenlaan 24, te l . 52.56.77 > 

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 o. 
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 zaterdagn» 

middag thuis, bij voorkeur na telefonische afspraak. 

Kamerlid Frans Baert, Koningin Astridlaan 123, te l . 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 : ieder» 
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 . 23.87.73 : 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, te l . 23.92.55 : leder» 

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, t e l . 

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, te l : 09/79J5.07. 

WETTEREN : 14 tot 16 u., in de Klokke, Vlaams Huis. 
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : 16 tot 18 u., in Palinghul». 

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 : 
GROOT-DENDERMONDE : 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-WICHELEN-SCHELLEBELLE : 14 tot 16 u., café Mikeno, 

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

arr, brugge-torhout 
BRUGGE : iedere zaterdag, 11 tot 12 u., in het Breydelhof. 
TORHOUT : zaterdag 19 mei, 10 tot 11 u., R. 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 K , J. Fryns, café Gemeentehuls. 
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. Mallet, Uega 

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 11u. door Walter Vandevyvere ffiskaliteit) — 
ten huize van L. Van Landuyt-Comeyne, prov. raadslid, elke 1ste maan
dag van 17 tot 19u. — ten huize van Roger Vandewattyne, prov. raads
lid, elke woensdag vanaf 20u. 

DEERLIJK : lok. De Keizer, 2e maandag van 19 tot 19u.30, R. Vandewattyne, 

TIEGEM : lok. Park, 2e zondag, IOu.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, elke vrijdag, 21 tot 22 u., door dr W. Vanholme, 
prov. raadslid en J. Tahon, gemeenteraadslid — ten huize van J. Ta
hon, elke woensdag, 19 tot 20u. 

WEVELGEM : ten huize van L. Vansteenkiste, elke maandag, 20 tot 22u. 

lok. De Handboog, t e maandag, 11u.30 tot 13u., L. Vansteen-LENDELEDE 
kiste. 

BISSEGEM : 

INGOOIGEM 

GULLEGEM 

lok. Leopold, I e 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 : lok. Sportwereld, I e 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 zaterdags' 17u.30 tot 18u.30. L. Vansteen
kiste. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 
VAKANTIE ! 

ONTSPANNING ! 
Hotel-Pension « Haus Waldeck » 
M i l Stromberg (unterwesterwald) 

Telf. 9149/26249415 
(12 km van Koblenz) 

W.-Duitsland 
Aan de rand van heerlijke bossen 
bn een heerlijk verkwikkingsgebied. 
Kamers k. en w. water - bad - cv . 

Pension : vanaf 22,5 DM 
Prospektus op aanvraag 

Inlichtingen : Engelen 0 3 / 5 7 11.51 

Kwekeri jen - Tuinaanleg 
J.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

Bezoek CAFE - RESTAURANT 
LINDENHOVE 

Uitbaters : 
Walter De Bisschop - Rita Lauwereys 

Koud en warm buffet 
Gezellige Vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 • HEKELGEM 

Tel. (053)687.40 

Blijft- 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 
VLAAIVISE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw LAURENT • DELEU 
Kortrljksestraat 3 - MENEN 

HUIS MEYNTJENS OKTAAF 
Dorpstraat 47 - TEL. 52.89.38 

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

folderdeuren, louverdrape, 
luxaflex, schilderwerken. 

VU-leden en < Wi j «-lezers 1 0 % 
vermindering. 

STANDTNC 
2 X kopen 1 x betal«n 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder- en kunstlederwaren 
Klein- en Groothandel 

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

Toekomststr. 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 S3 • Moelingen 

VOOR HET BETERE WERK 

Houtwerken J. VERHULST 
Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W. 

Tel. (03)75.97.00 

ZAKENKAN'fOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

Vlamingen, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WI jNCAERD 
te bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

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

Rodestraat 5, St-Katharina-Lombeek 

Boekbinder!) 

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 
ZWEVEZELE 051/612.84 

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

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

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILEGEMS pvba 
Wouter Haecklaan 4 DEURNE 

Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN 

DEBERLANGER Groothandel 
Steenweg op Brussel 108, 

1790 Hekelgem 
ALLE BESLAG VOOR 

HOUT - ALUM. - PUC. - RAMEN 
Exclusieve invoerder WINKHAUS 

MACHINES en TUINARTIKELEN 
TEL. (053)670.08 - 693.57 

CARROSSERIE 

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

MIELE . AEG - LINDE 

CORTHALS 
« U W KOFFIEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

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

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan senefabricatie, 

en zelfs beter l 
Prijsbestek en studie zijn gratis. 
Keukenbedrijf R. ROSSEY 

Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 
Tel. (058) 235.81 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

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

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

ZEEVISGROOTHANDEL 
Prijslijst op aanvraag — 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.42 

Vlamingen, 

1 ^ 1 vraag GRATIS ADVIES 

1 J * l voor uw hypotheek-
^ • ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

k a n U o p ieder o g e n b l i k v a n de d a g v a n h e t jaar 

m i d d a g - en a v o n d m a l e n aanb ieden 

I N T E R E S S A N T 

A v o n d m a a l op v r i j d a g , z a t e r d a g o f z o n d a g a v o n d 
i n een geze l l i ge s feer . 

N a d i e n k r i j g t U g ra t i s g e d u r e n d e 5 u u r 
een der bes te O b e r b a y e m - o r k e s t e n 

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 - Krachtvleesschotet 

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 : Tiensesteenewg 128, Korbeek-Lo. 

«WIJ»-lezers hebben 

een boon voor 

«WIJ «-adverteerders 

HOUTW ORM ? 
Behandeling van dakwertien tegen alle hout-
insekten. TWINTKI JAAR WAARBORQ. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gens het 
tand. P.V3A. INDUSTRADE Vanderzljpenatr. 
12, Wommel (BI) - Tel 02/78.2aoa 

V E R G U N N I N G ! 1185 K A T . A 

TURKIJE 
A) ISTANBOEL EN DE KUSTEN V A N KLEIN AZIË 
(15 dagen) IT3SN2VLAO 

Vertrekdata : 9 juni, 7 en 21 j u l i { , ) , 4 augustus en 8 september. 
Reisduur : 15 dagen. 

I e dag. Te 13.40, uit Zaventem met een jetvliegtuig van de Tur
kish Airlines naar Istanboel, waar aankomst te 19u. 
Overbrenging naar het hotel. 

2e dag Bezoek aan Istanboel (volle dag). 

3e dag. Per autocar langs de zee van Marmara naar Canakkale. 

4e dag Bezoek aan Troje. 's Namiddags, bezoek aan Pergamon 
en dan verder naar Izmir. 
5e dag. 's Morgens naar Efese (bezoek), 's Namiddags, bezoek 
aan Panaya Kapoeloe en daarna naar Koesadasi. 
6e tot 11e dag. Verblijf aan zee, met alle bad- en strandgenoe-

gens. Fakultatieve uitstapmogelijkheden naar Priëne, Miletos, Di-
dyma, Hiërapolis en naar de versteende watervallen van Pa-
moekkale. 

12e dag. 's Namiddags, per autocar terug naar Izmir. 

13e dag. Door het binnenland van Balikesir naar Boersa. 

14e dag. Bezoek aan Boersa. In de namiddag, via Oeskoedar en 
over de Bosporus naar Istanboel. 

15e dag. Te 9u05 met een jetvliegtuig van de Turkish Airlines 
terug naar Zaventem, waar aankomst te 12u50. 
Reissom : 16.490 fr. (bezoeken en toegangen inb.). Toeslag één-
persoonskamer (indien beschikbaar) ,: 2.240 fr. 
Reisdokument : identiteitskaart. 

( , ) De afreis op 21-7 is uitsluitend bestemd voor de jeugd (18 
tot 30 jaar) Reissom : 15.550 fr. 

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

fftt algemeen tioubtietinif K U N N E N 
menöen toaarop je fean ]ê0WiW€^ 
Antwerpen 
Meir 18 
03/31.78.20 

Gent 
Onderbergen 43 
09/25.19.23 

Leuven 
Brusselsestr. 33 
016/337.35 

Genk 
Winter slagstr. 22 
011/544.42 

6oo ari)eibers;... lOOl mogelijfeïjeben 

BON 
Naam : 
Ad res : 
Tel : 

Q beschik, over bouwgrond 

te 

gemeente t 
breedte : 

kennen die U mij kan en wens de voordelen 
bieden. 
[ J beschik niet over bouwgrond en verzoek U mij 

een voorstel te doen voor het bouwen van 
een rijwoning, villa of half-open bebouwing in 
volgende gemeenten : 

• houd mij ter beschikking van uw afgevaardigde 
• zal een bezoek brengen aan uw informatie

centrum te ,op te u. 

Handtekening 
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Als ik etende mensen zie, verblijf ik in gedac^ 
ten altijd bij de boeken van Maurice Roelants zalh 
ger. Het is een heerlijk verblijf daar. Ik weet wei 
dat ik voor zo'n simpatie de miskennende blik def 
modernisten in de nek krijg, want Roelants was 
me zo een ouwe literaire trekzak die alsmaar 
schreef over adel in daden, gevoelens en gebaren, 
over ontroerende eerbied voor het verleden, over 
de argeloze en levensblije kleine lieden die zich 
fier kunnen schikken in hun lot. En aldus schrif-
vende, verwaarloosde hij een groot deel van het 
woordenboek der schrijverstaal te gebruiken, zo
dat het suksesrijk vokabularium van geilheid, 
bij hem ontbreekt. 

Schrijvers hebben altijd een zwak gehad voor 
het deugdelijke der aarde. Vondel, Hooft, Huygens 
en Bredero, de grote vier uit Hollands gouden tijd, 
spraken met groot otttzag over de goede spijzen, 
Bredero hield het weliswaar niet steeds bij een 
sober genieten. Hij heeft wellicht model gestaan 
voor Hugo Claus, die nu in Amsterdam een rijke
lijk huis bij de grachten heeft gekocht en daar 
vanuit een nieuwe stijlzetel ligt te boffen dat hij 
zeer graag drinkt en nog veel liever de ongema
nierde smulpaap uithangt. Voorbeeldige gastrono
mische literatuur hebben wij van Nijhoff, van 
Greshoff, Buddingh', Cami en van Burssens die 
in moderne en scherpe verzen schreef over kreeft 
en salade die htm rondgang op de feesttafel ma
ken. Bij dit alles denk ik zo : als je geen fijnproe
ver bent, kan je er ook niet geloofwaardig over 
schrijven, men kan geen brood verkopen dat men 
zelf niet eet. 

restaurant 

^tjsie^ 

Toch namen schrijvers ook al eens de pen ter 
hand om bitter te kontesteren tegen de gastrono
mie die eeuwen lang het voorrecht der rijken was. 
En wat krijgt de arme 7 vraagt de rederijker An-
thonis zich af, brood en pap tot in de oude dagen. 

Vandaag is het uitgebreid eetmaal een bindings
teken tussen mensen geworden, mensen die in 
duizend-en-één nuances van elkaar houden en daar
om samen aan tafel gaan. Dat de ene slurpt of 
met open mond de spijzen kauwt en de andere 
een gestyleerd eter is, neemt men er dan maar bij. 
Eten waarderen is ook de mens waarderen die 
voor dat eten heeft gezorgd. En hiermee zitten 
wij weerom bij Maurice Roelants die zijn Nonkel 
Gerard aan zijn Tante Emelie laat zeggen : Deze 
stoverij is goed l Voor Emelie is dat de hoogste 
bevrediging van haar huwelijksverwachting. Waar
uit blijkt dat vele mannen en vrouwen het liefde-
leven niet oneindig ingewikkeld hoeven te maken. 

Jarenlang reeds stap ik in Gent elke dinsdag
middag een populair restaurant binnen. Ik eet 
daar altijd stoverij. Maurice Roelants is daarvan 
de oorzaak niet, stoverij is er de dagschotel op 
dinsdag. Ik wordt er om beurten bediend door 
een keine, vriendelijke kelner en door een grote 
korpulente die altijd wat nors kijkt, maar die 
buiten het restaurant zichtbaar een bovenbeste 
kerel is. 

Als ik daar zo zit, dan kruip ik wel eens in de 
kleren van die kelners. Die lui moeten alvast veel 
mensenkennis verworven hebben, zij zien jaren
lang duizenden aan tafel gaan, schuchteren, gebla-
seerden, wellustigen, eenzaten, asceten en smulpa-
pen, kerels die je tot bij de overkant van het res
taurant hoort eten en anderen die feilloos en onop
vallend de regels der wellevendheid naleven. 

Je zou dus mogen veronderstellen dat kelners 
hun gasten klasseren volgens de betoonde tafel
manieren. Toch blijkt dat onjuist te zijn. Toen ik 
de laatste dinsdag vóór Kerstmis mijn vertrouwd 
restaurant alweer verlaten had, bedacht ik plots 
dat ik de rekening niet had betaald. Het was te 
laat geworden om nog terug te keren en daarom 
besloot ik zo gauw mogelijk na nieuwjaar mijn 
schuld te gaan vereffenen. De kleine kelner zag 
me binnenkomen. Ha, zei hij, ik weet al waarom je 
hier bent. Maar je zou niet door de mazen kunnen 
glippen hoor, ik had je reeds in mijn boekje staan. 
Hoe kan dat 7 vroeg ik verbaasd, ik wist dat hij 
mijn naam niet kende, hooguit kon hij een stuk 
van mijn voornaam vernomen hebben, maar wat 
was hij daarmee gebaat ? 

Dus vreesde ik dat hij mij genoteerd zou hebben 
volgens mijn tafelmanieren. 

Hij toonde mij zijn boekje. Hier sta je, wees hij. 

Er stond : korte dikke, met baard. 

frans-jos verdoodt 


