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EEN KLUWEN 
VAN 
SIAATSPROFIIEURS 

Het RTT-schandaal heeft vele tongen losgemaakt, de persjongens zijn op 
de snuffeltoer gegaan, en dies komen er elke dag nieuwe feiten en beden
kelijke toestanden aan het licht. Het publiek begint er een idee van te 
krijgen in welke ontstellende mate er belangenbindingen bestaan tussen 
de grote financiële en zakenkringen en een aantal leidende politici. 

Zo blijkt de N.V. Ill, de geprefereerde bouwpromotor van de RTT, een 
geveltje te zijn (maatschappelijk kapitaal : 15 miljoen) waarachter heel 
wat schuil gaat. Via lll-beheerder Schuermans loopt er een draad naar de 
Bank van Parijs en de Nederlanden (waarvan de « socialist » Naessens 
de big boss is). Via lll-medestichter André Navez loopt er een stevige 
draad naar een omvangrijke immobiliëngroep (Groep I) waarin de Paribas 
(via enkele filialen] zeer veel te vertellen heeft In die " Groep I » zijn 
verder een aantal verzekeringsmaatschappijen te vinden en o m. La Pré-
voyance Sociale (de socialistische verzekeringsmaatschappij waarvan o.m. 
Leburton en Willy Claes beheerders zijn), de Volksverzekering (de ACW-
verzekeringsmaatschappij met o m. P.W. Segers, Leon Servais, Marcel 
Van de Wiele en Hupiau in de beheerraad) en de verzekeringsmaatschap
pij van de Belgische Boerenbond (met o.m. Dries Dequae in de beheer
raad). Een en ander is vanzelfsprekend van aard om een firma als III de 
nodige relaties te bezorgen die toegang geven tot de staatsruif. 

Werd er vorige week in het parlement niet verklaard dat III, met zijn 
gering kapitaal, er toch maar in slaagde In enkele jaren tijds zowat 600 
miljoen binnen te rijven ? Zonder « relaties » kan je dit niet met een 
firmaatje van die omvang .. 

Men kan zich trouwens afvragen-"of firma's zoals lil en Equimo wel iets 
meer zijn dan een dekmantel, een plaasteren gevel waarachter de grote 
smulpapen schuil gaan. Neem' nu het geval van lilliput-firmaatje Equimo 
(maatschappelijk kapitaal t 500.000 frank). Binnen de tijdspanne van enkele 
maanden slaagt die erin 'zowat het monopolie te verwerven voor de meu
bilering in de RTT-gebouwen. Een regeringslid (Abel Dubois) heeft in die 
firma via zijn vrouw en zijn zoon-student rechtstreeks belangen. Maar 
men kan ook de vraag stellen wie daar de stroman is voor de hoogste 
RTT-ambtenaar, administrateur-generaal Baudrin, (inmiddels met « vakan
tie » gestuurd) die de grote bestellingen doorspeelde. Want banden met 
bepaalde beheerders van Equimo en de familie Baudrin zijn duidelijk aan
toonbaar. Zo baatte de voornaamste aandeelhouder van Equimo (echtpaar 
Pons-Appeldoorn) vroeger een zaak uit te Brussel die inmiddels door de 
zoon Baudrin schijnt overgenomen te zijn. Het huis waarin die zaak werd 
ondergebracht is eigendom van Baudrin, en in dit huis was tot voor kort 
de fi ima... Equimo ondergebracht. Allemaal puur toeval natuurlijk. 

Men zou zo verder kunnen gaan boren in de RTT-relaties en bijvoorbeeld 
bij Bell-ITT terechtkomen (die zoveel materiaal mag leveren aan de RTT). 

Een liefdadige instelling, die nogal eens gewezen BSP-ministers en ge
wezen BSP-provinciegouverneurs die op pensioenleeftijd gekomen zijn, 
in haar top pleegt op te nemen. Men zou ook het vriendenlijstje van 
andere regeringsleden eens kunnen afneuzen, die van Paul Vanden Boey-
nants bijvoorbeeld, maar dat zou ons vandaag te ver leiden. 

Alles wijst er In elk geval op dat er tussen een aantal leidende politici 
en de grote zakenkringen bindingen bestaan, en dat die bindingen lang 
niet altijd zuiver op de graat zijn. Wanneer ze bovendien, zoals in hel 
geval van de RTT, aanleiding geven tot verspilling van gemeenschapsgel
den, dan is het hek helemaal van de dam. Als de regeringsleden waarvan 
dergelijke bindingen zijn aangetoond of die politiek verantwoordelijk zijn 
voor het geknoei dan nog weigeren ontslag te nemen, dan vraagt men 
zich af welk respekt de burger nog zou kunnen opbrengen voor de mensen 
die in zijn naam het land heten te besturen. 

Knielende dok\iveikeisviouwen smeken de glimlachen
de politieagenten om meedogen op de Antweipse 
Giote Markt Een klownesk tafereeltie, jawel, en zo 
bedoelden de vrouwen het ook wel, maar met een 
bittere achtergrond Want de staking duurt voort, en 
in menig dokwerkersgezin is er nood. Maar de vakbon
den geven geen krimp En dat alles gebeurt in 1973, 

terwiii net land geleid vjoiat aoor een socialistischa 
eerste-minister. Maar nee, de « natuurlijke verdedi
gers ' van de werkman hebben het te druk met hup 
schandalen en dus beperkt de socialistische ministei 
van Binnenlandse Zaken er zich toe de iijkswacht op 
de stakers los te laten.. De BSP-ers regeren, jawel, 
maar de arbeiders krijgen nog steeds de klappen. 

EEN SCHANDE! 
De Kamer heeft dus de eenvoudige inover-

wegmgneming verworpen van het wetsvoor-
stel-Duerinck dat beoogde amnestie te ver
lenen voor strikt politieke kollaboratie tij
dens de tweede wereldoorlog De Volksunie, 
de Vlaamse CVP en vier Vlaamse liberalen 
stemden voor, al de rest tegen . Het is een 
regelrechte schande • bijna dertig jaar na 
het einde van de tweede wereldoorlog wei
gert het Belgisch parlement zelfs maar te 
praten over amnestie voor politieke feiten, 
terwijl in al onze buurlanden en ook in de 
Sovjetunie reeds lang volledige amnestie 
werd verleend Het is de triomf van de haat, 
die kunstmatig m leven gehouden wordt door 
een stel beroepsresistentialisten onder kom-
munistische leiding 

Twee bedenkingen bij het triestige ver
toon vorige woensdag in de Kamer. 

Ten eerste de vaststelling dat een meer
derheid van de in Vlaanderen wettig verko
zen mandatarissen vandaag (eindelijk !) ge
wonnen blijkt voor een amnestiegebaar Het 
is een minderheid van Vlaamse mandataris
sen die samen met de totaliteit van de frans-
taligen verhinderd heeft dat er over dit voor
stel zelfs maar zou gesproken worden. Met 

andere woorden : woensdag werd zwart op 
wit bewezen dat Vlaanderen reeds amnestie 
heeft gegeven, maar dat het in het Belgisch 
kader vooralsnog onmogelijk is erover te 
praten 

Waren wi) Vlamingen, meester in eiqen 
huis, dan was amnestie reeds een feit 

Ten tweede is er de vaststelling dat de 
CVP eens te meer door haar bondgenoten 
feestelijk in de steek werd gelaten. De BSP-
ers, waarmee zij reeds jarenlang aanpapt en 
die zij bij voorkeur tot in de verste hoeken 
van Vlaanderen als bestuurspartner kiest, 
gaven haar nog maar eens een schot voor 
de boeg De grote meerderheid van de libe
ralen volgden hun voorbeeld. En zelfs haar 
o zo kristelijke « zusterpartij » de PSC voeg
de zich bij het kamp van de hatelijken, en 
stoorde zich niet aan enige solidariteit met 
de CVP. Men kan zich bij die gelegenheid 
de vraag stellen hoe vaak de CVP nog het 
deksel op haar neus moet krijgen eer ze 
gaat beseffen dat er nog wel andere wegen 
bestaan in de Belgische politiek, en dat het 
hoge tijd wordt die te gaan verkennen. 

Paul Martens. 

na dure elektriciteit, straks... 

duurder drinkwater 
privé-winsten 
gaan voor 
verbruikersbelangen 

Evenals de elektriciteit is het 
drinkwater in de eerste plaats een 
zaak van de verbruikers. Beide zou
den — in het belang van de ver
bruikers — moeten geleverd wor
den door zuivere gemeenschaps
diensten en tegen kostprijs. In die 
sektoren is elk winstoogmerk mis
plaatst. In tegenstelling echter met 
de landen die ons omringen is de 
produktie en de verdeling van de 
elektriciteit in België een zeer 
winstgevende zaak. Inzake rende
ment is EBES na IBM de firma met 
het grootste rendement in heel 
Europa I Onze dierbare landgeno
ten betalen hun elektriciteit dan 
ook extra duur... Op dit ogenblik 
kan men zich terecht de vraag 
stellen of het met het drinkwater 
sfraks dezelfde weg zal opgaan. 

Senator Jorissen heeft daarover 
zopas enkele dringende vragen ge
steld aan de minister van Binnen
landse Zaken en van Volksgezond
heid. 

Het blijkt namelijk dat men het 
dreigend tekort aan drinkwater wil 
gaan bestrijden met drinkwaterwin
ning door zeewaterontzilting Er 
werd daarvoor een vereniging op
gericht (INZO) door de Tussenge-
meentelijke Maatschappij voor 
Waterbedeling (TMVW) en de naam
loze vennootschap EBES ('n privé-
groep met duidelijke winstoogmer
ken). Er werd tevens in de statu
ten van de nieuwe vereniging vast
gelegd dat EBES over een veto
recht zal beschikken. Op een pers-
konferentie zei de voorzitter van de 
TMVW dat samenwerking met an
dere interkommunales voor drink
water « een vrome wens » was, 
en in de pers kon men lezen dat 
het bouwprojekt van INZO zou wor
den toevertrouwd aart een Belgi
sche (Luikse ) firma. 

Van de betrokken ministers wil 
senator Jorissen nu vernemen of 
het juist is dat de minister ' an 
Binnenlandse Zaken (de Luikenaar 
Close) de statuten van INZO reeds 
heeft goedgekeurd en of dit — in 
bevestigend geval — betekent dat 
de regering er akkoord mee gaat 
de gemeenschapsbelangen ander
maal op te offeren aan de privé-
belangen. Hij vroeg ook of deze 
ontziltingsmaatschappij onder do 
kotnrole zal vallen van de Kontrole-
kommissie voor Gas en Elektrici
teit, aangezien bij de ontzilting 
energie is gemoeid. Van de minis
ter van Volksgezondheid wil de h. 
Jorissen vernemen of INZO iet 
monopolie zal krijgen van de drink
waterwinning door zeewaterontzil
ting, voor welk procent de Staat 
tussenbeide zal komen in de bouw
kosten van dit projekt en of het 
toewijzen ervan aan een Belgisc' 3 
firma in overeenstemming is met 
de Europese overeenkomsten of d» 
wetgeving terzake. 
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1001 ZONNIGE REGENMANTELS AAN 

ALIE GROTE MWKEN ZOALS. BARTSONS - SWALL -

CICLON€ DE PARIS - ANORE BERCHER - MACOLUX, ENZ 

ZBKSR 3000 REOiNMANTELS tN VOORRAAD 

Kwaliteitskleding aan Fabrieksprijzen 
Uw reis komt er dubbel uit 1 

P A R K I N G 

SUCCES KLEDING 
MEYERS 

DE GROTE MODESPECIALIST 

CADEAU 
PRIJZEN 

1. LUXE MANTEL IN TERGAL, PRACHTAFWERKING (N VEERTIEN 
MODEKLEUREN, AAATEN VAN 38 TOT 54 AANBEVOLEN 
PRIJS: 1695 F, ONZE ESKAM CADEAUPRIJS 

1.195 F 
ï . BROOM M A N T a IN TERGAL, LUXE UITVOERING IN VEER 

TIEN MODBCIEUREN EN WEER MATEN VAN 38 TOT 54 
AANBEVOLEN PRIJS i 1795 ^ ONZE ESKAM CADEAUPRIJS 

1.400 F 
». PRACHTIGE HERENREOENJAS IN TERGAL, KAN OOK ZON

DER CEINTUUR GEDRAGEN WORDEN/ BfSTAAT IN ZES 
MOOIE KLEUREN, EN ALLE MATEN AANBtVOlBsI PRIJS. 
\99» f. ONZE E&KAA^CADEAUPRU$. 

1.500 F 
4. MODCRNfi RIDINO COAT VOOR 0 1 JEUGD. KEUS IN RUiM 

ZESTIG MODELLEN EN IBN MASSA KLEUREN. 
DE GROTE SLAGER VOOR DEZE LENTE 
AANBEVOLBvl PRIJS i 1991 R O N 2 I ISKAM-CAI>BAUPRIJt i 

1.500 F 

K DE LANGLESTRAAT 4-10 

O n N A U l WfiRKDAGfN VAN 9 TOT 10 UIW 
TATGRDAO VAN 9 TOT 18 UUR 

NIEL 

BON AF TE GEVEN AAN D! KASSA 

ZEKER VOOR U UW AANKOOP DOET I 

NAAM . .,»« 

•TRAAT 1 . ••••••••••«••••••••••••••••••••••«••»••••••••••••••• 

PLAATS I -

W*n« ml)n kwallt»ltikl»ctlnB aot) fal>rie4(»prt|s«n t« kopen! 
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knoeien 
met de indeks 

Het is er, als we de media mogen ^geloven, nogal hard aan toegegaan 

tijdens de jongste vergadering van de kommissie waar de indeks van de 

klemhandelsprijzen voor deze maand werd vastgelegd. De herrie ging 

tussen de vertegenwoordigers van de vakbonden, die weigerden het cijfer 

dat voor deze maand werd berekend te erkennen, en minister Claes. De 

vakbondsvertegenwoordigers verwijten de minister namelijk dat hij een 

indekspoUtiek voert waarmee bedoeld wordt dat hij dit cijfer tracht te 

vervalsen om zo loonaanpassingen tegen te houden. Men weet dat de 

meeste lonen en wedden stijgen met het indekscijfer. Het wordt Claes 

erg kwalijk genomen dat hij de maximumaardappelprijs heeft vastgelegd 

op 8 fr. per kg. Deze prijs blijft geldig tot het einde van volgende maand 

en tegen die tijd moeten de nieuwe aardappelen al op de markt zijn geko

men. Claes heeft zelf toegegeven dat hij door het vastleggen van de prijs 

op 8 fr. de stijging van het indekscijfer inderdaad heeft beperkt tot 0,46 

punt terwijl de stijging wellicht tot 1 punt zou opgelopen zijn indien de 

prijzen hun beloop werden gelaten. 

Op het eerste gezicht ziet de 
houding van de vakbonden er niet 
erg duidelijk uit t.a.v. de minister. 
Tenslotte zou de aardappelprijs 
veel hoger gelegen hebben indien 
geen maximumprijs werd vastge
legd. 

Hun belangrijkste argument komt 
hierop neer : het is de eerste maal 
dat In de groentensektor een 
maximumprijs wordt vastgelegd en 
dat is gebeurd omdat de aardappe
len representatief worden geacht 
voor alle groenten. Inderdaad bij 
de bepaling van het indekscijfer 
der kleinhandelsprijzen wordt niet 
van alle levensnoodzakelijke goe
deren de prijs genoteerd, om snel 
te werken houdt men het slechts 
bij enkele goederen en diensten, 
zoals bv. de aardappel. We moeten 
hier echter onmiddellijk bijvoegen 
dat de lijst van representatieve 
goederen en diensten opgesteld 
werd door de leden van de kom
missie waarin ook de vakbonden 
zitting hebben. Het is alvast merk
waardig dat ze eerst de lijst aan
vaarden en nu protesteren. De 
vakbonden nemen het de minister 
kwalijk dat hij nog nooit eerder 
voor een andere groentesoort een 
maximumprijs heeft vastgelegd. 
Dat is inderdaad nooit eerder ge
beurd doch de vertegenwoordigers 
van de vakbonden vergeten blijk
baar dat geen enkele zo levens
noodzakelijke groente als aardappe
len op zo een korte tijd in prijs is 
gestegen en daarbij dient overigens . 

nog opgemerkt dat de aardappel
prijs op dit ogenblik ^een juiste 
parameter is voor de doorsnee 
groentenprijzen. Meteen ziet .men 
in dat het zinloos is alleen met 
aardappelen rekening te houden bij 
het vaststellen van het indekscijfer. 
Waarom bv. geen drie of vier groen-
tensoorten opnemen ? 

Dat de maximumprijs niet overal 
gevolgd wordt in de kleinhandel is 
duidelijk en zelfs normaal. De vak
bonden en het ministerie moeten 
dat weten en hoeven niet verwon
derd te zijn. Indien dat wel zo is 
moeten beide partijen maar drin
gend een ervaren landbouwekono-
mist in dienst nemen. 

In gans dit probleem getuigen 
zowel vakbonden als ministerie ei
genlijk van een ongelooflijke kort
zichtigheid en van een totaal ge
brek aan kennis van zaken. Iets der
gelijks zegt men niet graag doch 
ook de waarheid heeft zijn rechten 
ook al nemen beide partijen met 
de waarheid regelmatig een loopje. 

De uitzonderlijk hoge aardappel
prijs is het gevolg van een tekort 
aan aardappelen. Het is de eerste 
maal sedert jaren dat dit gebeurt. 
Toen verleden jaar de aardappel
prijs gewoon verlieslatend was 
voor de boer, maakte niemand zich 
daar zorgen over, tenslotte kon de 
boer stikken. 

De vakbonden en het ministerie 
hebben toen niet gesproken van 
een subsidie aan de landbouwers 
net zoals ze er ook niet aan denken 

de producenten van landbouwpro-
dukten bij te springen wanneer ze 
verplicht zijn tegen verlieslatende 
prijzen te verkopen Wanneer de 
prijzen te hoog worden grijpt men 
wel in en de vakbonden verlangen 
nog meer dergelijke ingrepen, dat 
is oneerlijk en het getuigt van te 
weinig respekt voor mensen die 
met de land- of tuinbouw hun brood 
moeten verdienen. Dit laatste is 
men overigens van een socialis
tisch ministerie van Ekonomische 
Zaken én de vakbonden gewoon 
geraakt. 

Als er verleden jaar te weinig 
aardappelen uitgeplant zijn en er 
nu te weinig aardappelen op de 
markt zijn is dat het gevolg van de 
jaren aanhoudende verlieslatende 
prijken die aan de voortbrenger 
werden betaald en het is toch nor
maal dat de boeren het ook eens 
beu worden, of niet soms ? Het 
ideale zou zijn dat men er de boe
ren kon van overtuigen niet teveel 
en niet te weinig aardappelen aan 
te planten. Dat dit een moeilijke 
zaak is betwijfelt niemand, maar 
waarom zou men de landbouwers 
niet juist voorlichten in plaats van 
ze in de rug te schieten ? Er is 
geen enkele boer die om zulke 
hoge prijzen vraagt, hij zou inte
gendeel veel gelukkiger zijn met 
menselijke, dus niet-verlieslatende 
prijzen jaar in jaar uit. 

Met het nodige kabaal heeft mi
nister Claes nu ook aangekondigd 
dat hij er aan denkt de staat aard
appelen te laten aankopen en die 
op de markt te brengen wanneer 
de prijzen te hoog worden. Het is 
niet de eerste maal dat Claes fla
ters schiet en zijn voorstel verwon
dert ons niet, al moeten we erbij 
zeggen dat het niets zal uithalen 
en dat men meestal met overheids
gelden de landbouwers een mens
waardig inkomen zal onthouden. 
Het is goed de zaken duidelijk te 
stellen, een normale aardappelprijs 
voor de verbruiker is slechts moge
lijk wanneer de landbouwer een 
menswaardig inkomen krijgt voor 
zijn produkt. Zowel Ekonomische 
Zaken als de vakbonden hebben dit 
totnogtoe niet ingezien en daarmee 
bewijzen ze alleen maar hoe slecht 
ze op de hoogte zijn van het markt
en prijsbeleid in de landbouwsek-
tor en bovendien bewijzen ze, niet 
in te zien hoe de belangen van de 
verbruiker echt moeten verdedigd 
worden. 

a.m. 

eten voor onze kinderen... 

We zijn precies terug in de 19e eeuw, de tijd van de arbeidersuitbuiting 
met als sterkste wapen tegen kontesterende arbeiders : de broodroof. 
Het is eigenlijk nog niet zo lang geleden dat in de gezinnen van stakende 
arbeiders honger werd geleden, maar nu is deze tijd terug gekeerd, niet 
met een frontopstelling patroons-arbeiders doch vakbonden-arbeiders. Da 
erfgenamen van de socialistische en kristen-demokratische voorvechters 
staan nu pal tegenover hen, die ze heten te vertegenwoordigen en vei^ 
dedigen, met de zelfde wapens als vroeger : geen geld, geen eten... 

Deze verburgerlijkte sindikale leiders moeten vandaag de schande be> 
leven, dat dokwerkersvrouwen te Antwerpen moeten betogen voor sta
kingsgeld en « eten voor onze kinderen »: Deze schande illustreert tref
fend hoe groot de kloof geworden is tussen de rode, blauwe en gela 
gearriveerden en de arbeiders, zonder wie ze niets zouden zijn. 

op kamertemperatuur 
Wie er nog aan mocht twijfelen 

dat de BSP het roer in handen 
heeft, moet er maar even de ver
slagen op nalezen van wat vorige 
week zoal in de kamer is gebeurd. 
Om de haverklap heeft de heer Jos 
Van Eynde, tot nader bericht nog 
steeds geen officieel lid van de re
gering, er o namens de regering » 
verklaringen afgelegd De liberalen 
spelen stokevuurtje om zich dan — 
tegen een zware prijs — weer tot 
de orde te laten roepen De woord
voerder van de CVP komt op gere
gelde tijdstippen op de tribune ver
klaren dat het debat « sereen » en 
« op niveau » moet worden gehou
den. Om die sereniteit op niveau 

-vooral niet te verstoren, trekt de 
CVP-fraktie zich dan doorgaans in 
alle stilte terug. Bang als ze is 
voor de brullers-doordrijvers van 
-de BSP. In de Kultuurraad volgt ze 
de BSP. Ook in de BRT-onderzoeks-
kommissie liep ze hard van stapel, 
maar... Over Ibramco deed men aan 
CVP-zijde heel heftig in den begin
ne, maar wedden dat het allemaal 
zachtjes in orde komt ? Terwijl in 
de RTT de socialisten er het geld 
aan het uit pom pen en de liberalen 
er de benoemingen aan het inpom
pen zijn, vindt de CVP er niets be
ter op dan klakkeloos haar blind 
vertrouwen in de regering te be

vestigen. Zij draagt er gewillig het 
hare toe bij om afdoende kontrole 
en sanktiemogelijkheden te ontze
nuwen en zo mogelijk van de koek 
te delen. Zodoende wordt elke po
ging tot ernstig onderzoek als 
- rexistisch « gedoodverfd. Het 
hoeft dan ook geen verwondering 
dat in zulke serene atmosfeer ie
dereen plots als één man achter 
de plots ontwaakte Leburton ging 
staan toen deze er de h. Persoons 
(FDF) kon op betrappen iets ge
zegd te hebben over de h. Lebur
ton wat zowat iedereen vermoedt 
of weet, maar vooralsnog niemand 
kan of wil of durft bewijzen, nl. dat 
de uitstekende relaties tussen onze 
Belgische manitoe en de h. Moboe-
toe een weerspiegeling vinden in 
de miljardensteun in Zaïre. 

Alle geschut nu op deze ver
schrikkelijke uitlating gericht, dan 
de oppositie van rexisme beschul
digen om zo lang mogelijk de eigen 
schandalen onder een demokra-
tische dekmantel te versluieren. 
Men zegt dat het de kracht is van 
de demokiatie dat zij haar eigen 
kwalen kan genezen. Maar als ie
dereen die er iets wil aan doen als 
rexist en anarchist en wat al meer 
wordt beschuldigd ? 

jan 

^ 1 MPEL ..ZOLfKtiS-

-DE CV. P ^Lijfr 
VOLC-t ri . 

«(OK 

tAv̂  
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Wie wil nog 
onderwilier worden 

De toestand in ons lager onderwijs is de laatste jaren heel kritiek 
geworden Het is inderdaad zo dat weinigen, en om velerlei redenen 
zich nog geroepen voelen tot het beroep van onderwijzer. Heeft onze 
onderwijzer(es) het dan zo slecht ? 

belang van de lagere school 
De lagere school is de basis van ons ganse schoolsysteem het 

fundament van onze maatschappij. De lageie school is voor het kind 
de eerste stap in een wereld die totaal anders is dan zijn leefmilieu. 
Het is dan ook van het allergrootste belang dat dit kind goed wordt 
opgevangen door mensen die niet alleen bekwaam zijn maar zich 
hiervoor ook ten volle willen inzetten. Het is dan ook heel goed om 
de oude schoolcyclus voor onderwijzer te verlengen met een jaar. 

problemen 
Sedert vorig jaar loopt de studie voor onderwijzer over twee Jaar, 

dus gelijkgesteld met de studies van regent Dat de onderwijzer 
meer lesuren heeft in zijn studies dan de regent is weg te cijferen 
als hij op andere punten maar dichter bij de regent zou komen. 

En nu komen we tot de kern van de zaak ! Wat betreft prestatie 
en wedde is er een grote kloof tussen deze twee beroepen. De onder
wijzer verdient ongeveer 80 % van de wedde van een regent, dat 
maakt per jaar ongeveer 25.000 fr. minder. Bij de regenten bestaat 
zowel een minimumprestatie als een maximumprestatie. Wie boven 
deze laatste gaat wordt extra bezoldigd. Bij de onderwijzers bestaat 
er wel een minimumprestatie maar helemaal geen max , verre van 
extra bezoldiging ! 

wat werd eraan gedaan ? 

Reeds op 2 oktober 1970 was er een overeenkomst die zegt dat de 
maximumprestaties van het personeel van kleuter- en lager onder
wijs bij prioriteit ter bespreking moest worden toevertrouwd aan 
een speciale werkgroep. 

Op 10 oktober 1971, bij de eindfase van de besprekingen rond 
de revalorisatie werd overeengekomen dat de barema's zouden her
zien worden, ingevolge de verlengde studies van de onderwijzers. 

Men beloofde, van regeiingszijde, onderhandelingen na september 
'72 met betrekking tot de bezoldiging. 

Na de vorming van een nieuwe regering, op 1 maart j.l , werd door 
het Gemeenschappelijk Front gevraagd de besprekingen aan te vat
ten en wel uiterlijk op 26 maart. De regering aanvaardde dan de be
sprekingen op 28 maart '73. 

Gedurende de eerste helft van april werden besprekingen gehouden 
met verschillende vertegenwoordigers van de regering, tot op 12 mei 
deze laatsten zich terugtrokken met de verklaring •• we voelen ons 
hierover niet gemandateerd ». Zij beloofden wel onderhandelingen 
tussen 4 en 8 mei. 

Op 9 mei was er nog steeds geen bericht ! Het Gemeenschappe
lijk Front stuurde een brief aan de regering en een motie aan de 
pers. 

Eindelijk, op 14 mei wordt dan het Gemeenschappelijk Front bij 
minister Calewaert ontboden. Deze wist echter van de ganse zaak 
niets af, hij wist zelfs niet dat er onderhandelingen bezig waren... 

Op 16 mei poogt de ministerraad een nieuw komitee te vormen om 
te onderhandelen. Dezelfde dag dient het Gemeenschappelijk Front 
een stakingsaanzeg in voor,25 mei indien de onderhandelingen op 21 
mei niet hervat worden op grond van een ernstige onderhandelings
basis. 

De hoop op de regering gevestigd bleek m het zoveelste geval 
ijdel te zijn. 

staking ! 

Zowat 60.000 leerkrachten staakten dan ook op 25 mei, in deze 
staking werden ongeveer anderhalf miljoen kinderen "betrokken. 

Zij kwamen op voor rechtvaardige eisen • 
— Vastgelegde maximumprestatie op ongeveer 28u. Hierboven zou 
de staat supplementen moeten betalen. 
— Eén weddeschaal voor alle onderwijzers. 

We voegen hierbij de volgende gedachten : 
1. Er zou een relatie moeten bestaan, zoals in werk- en bedienden
wereld tussen prestatie en wedde. (Denk aan de betaalde overuren). 
2. Steeds meer taken worden op de schouders van de leerkrachten 
gelegd. De sociale rechtvaardigheid eist dat hierop een rem wordt 
gezet. 
3. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen taken die 
behoren : 
a) tot de ortderwijsfunktie 

-b) tot de begeleidingsfunktie en bewaking 
c) tot begeleiding van de vrije tijd van de leerlingen. 

Het wachten blijft voor de zoveelste maal op .. onze regering. 

Luc. 

het kan 
verkeren 

In Ket februari-nummer van 
« Het Vuurkruis », orgaan van 
de Unie der Vuurkruisers (niet 
te verwarren met de superpa-
triotische Federatie der Vuur
kruisers] verscheen een artikel 
getiteld « Bilan » waarin de 
auteur, dr. jur. F. Rousseau de 
staf breekt over de periode van 
mei 1940 tot de repressiejaren. 
Al is de Unie dan een stevige 
Belgische organisatie, toon en 
inhoud van « Bilan » zijn wer
kelijk vernietigd voor de hoog
geplaatste deserteurs van 1940, 
de mannen van Limoges, de 
f ~himregering van Londen en 
niet het minst voor de repres
sie zelf ( « De gruwelen die zich 
in september voordeden hebben 
België onteerd. Vergeten we 
nooit dat zo er een nazi-Breen-
donk heeft bestaan er eveneens 
een Belgisch Breendonk heeft 
bestaan » — we beperken ons 
tot dit ene citaat, het spreekt 
boekdelen, komend uit de pen 
van een onvervalst Belgicist). 

Dit impliciet pleidooi voor 
amnestie vanwege kringen, die 
tot nog toe afkerig stonden, is 
een teken aan de wand. Ook al 

' zal amnestie voor vele onschul
digen te laat komen, de inkeer 
is er. En blijkbaar daagt de de
finitieve kentering ook op (ook 
de CVP draait bij waarbij ze 
slechts het voetspoor drukt van 
de VU). Dat de linksen nog 
steeds amnestie weigeren is 
noch verstandig, noch humaan. 

ƒ # lafaard #/ 

Tijdens het zelfde debat (me
dedeling van premier Leburton 
over de financiën) kwam het 
tot een langdurig en bitsig de
bat . tussen de regering en de 
oppositie. Uiteindelijk ontaardde 
het getwist in een scheldpartij. 
Opvallend hierbij waren twee 
dingen : voorzitter Van Ackcr 
mengt zich aktief in het debat 
en ten tweede duldt bepaalde 
scheldwoorden, wanneer deze 
door zijn partijgenoten worden 
gebruikt terwijl hij oppositie
leden, die zich eveneens aan 
« niet-parlementaire uitdrukkin
gen » te buiten gaan, tot de 
orde roept en hen verplicht, 
het gewraakte woord in te trek
ken. 

Zo mag de BSP-co~voorzitter 
Ven Eynde FDF-FtW-kamerlid 
Persoons voor « rexist » ?n 
« lafaard >> uitschelden en mag 
hij er zelfs prat op gaan, dit 
vroord niet te zullen intrekken 
wanneer leden van de oppositie 
dit eisen. Van Acker geeft geen 
kik. 

Behalve rexist, bankier, la
faard en grondspekulant werd 
in dit viswijvenintermezzo nog 
het woord « boerenpummel » 
de zaal ingeslingerd. Een hart-
verheffend kijk- en luisterspel 
dus... Men kon goed nagaan dat 
vooral de socialisten, die de 
jongste weken van alle kanten 
geprikt worden, hun wrok en 
woede met platte scheldwoor
den afreageerden. 

" politiek 
bedrog " 

« De kredieturenwet is een 
politiek bedrog. De kredieturen 
zijn voor dit jaar een onmoge
lijke zaak. Volgens een enquête 
hebben slechts 15 % van de 
rechthebbenden kredieturen 
aangevraagd en ook gekregen, 
en dan nog niet eens volledig 
maar gemiddeld slechts 25 %. 
Samengevat kan men zeggen 

dat er van het totaal beschik
bare pakket kredieturen slechts 
4 % genomen werd... ». 

Het is het KAJ-verbond van 
Antwerpen dat deze krasse taal 
voerde op een perskonferentie 
vorige week. De Kajotters ste
ken hun ontgoocheling en woe
de niet onder stoelen of ban
ken. De « kredieturen vóór Pa
sen 1973 » werden een kluitje 
waarmee zij in het riet werden 
gestuurd. De woordvoerders 
van de VU in het parlement 
hebben het trouwens voorspeld. 
Zij waren nota bene de enigen 
die de verantwoorde eisen van 
de KAJ vanop de tribune heb
ben verdedigd, maar de KAJ 
brengt blijkbaar de fair play 
niet op dit ook in het openbaar 
te erkennen. Zij voelen zich nu 
bedot door de CVP, aan wie ze 
te vaak eksklusief vertrouwen 
schenken. 

wij worden 
rijker 

Volgens statistische gege
vens bedroeg het netto belast
baar inkomen per aangifte (in 
1970) gemiddeld 141.700 fr. in 
Vlaanderen, gemiddeld 141.700 
fr. in Wallonië en gemiddeld 
191.400 fr. in de Brusselse ag
glomeratie. Als men even de 
vergelijking maakt met dezelfde 
gegevens van 1968 dan blijkt 
dat de belastbare inkomens in 
Vlaanderen vhigger stijgen dan 
in Wallonië en Brussel. In 1970 
leverde Vlaanderen reeds 53,3 
% van het totaal der belastbare 
inkomens (in 1964 was dit 50 
% ) , Wallonië 30,6 (in 1964 nog 
32 %) en de Brusselse agglo
meratie 16,1 % (in 1964 was het 
17,8 % ) . Wij evolueren dus lang
zaam aan naar min of meer nor
male verhoudingen, hoewel het 
nog steeds zo is dat te Brussel 
veruit de hoogste inkomens ge
teld worden. De centralistische 
positie van Brussel levert me
nig bonbelge daar zeker geen 
windeieren op... 

parlement in 
het parlement 

Men heeft de regering-Lebur-
ton van meefaf een klein par
lement genoemd wegens het 
rekord-aantal ministers. Ingevol
ge het absenteïsme of wegens 
de kommissievergaderingen ge
beurt het wel eens, dat in Kamer 
of Senaat meer ministers dan 
kamerleden of senatoren aan
wezig zijn. Dat was vorige week 
andermaal zo tijdens en na de 
verklaring van premier Lebur
ton over de algemene regerings-
politiek. Toen het applaus van 
de meerderheid weggeëbt was 
zei kamerlid Gillet langs zijn 
neus weg : « Als de regering 
er niet was zou u niet veel bij
val hebben, mijnheer Leburton, 
hier zijn meer ministers Han 
parlementsleden aanwezig n... 

engels 
tweede taal 

In Nederland werd een on-
derzoek gedaan naar het ge
bruik van de taal in de versprei
ding' van wetenschappelijke in
formatie bij de sociale weten
schappen. 

Dit werd uitgevoerd door het 
hoofd van het n Sociaal-weten
schappelijk informatie- en do-
kumentatiecentrum der konink

lijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen ». 

Eén fragment van het onder
zoek is voor ons van belang. Bij 
wetenschappelijk onderzoek 
wordt veelvuldig gebruik ge
maakt van publicaties in een 
vreemde taal. Universiteitsstu
denten, zelfs eerstejaars, weten 
dit. 

Wanneer een « wetenschap
per » dan zelf een artikel 
schrijft, gebruikt hij veel voet
noten (« eksterogen van het 
wetenschappelijk apparaat «. 
schrijft Gaston Durnez) om on
der meer de geraadpleegde 
werken aan te geven. 

Deze voetnoten werden nu 
door drs. H.P. Hogeweg-de 
Haart gerangschikt naar de taal 
van het boek waarnaar ze ver
wijzen. Hij deed dit voor de 
ganse jaargang 1971 van acht 
Nederlandse sociaal-weten-
schappelijke tijdschriften. Zie
hier het resultaaat : 804 voet
noten verwezen naar Neder
landse werken, 1598 naar En
gelse, 217 naar Duitse en 
slechts 70 naar Franse. 

Er is dus een overduidelijke 
invloed van de Engelstalige li
teratuur op de Nederlandse so
ciaal-wetenschappelijke produk-
tie. 

Engels is dus de taal waarin 
de meeste wetenschappelijke 
pulbikaties verschijnen. 

Het is dus goed de jonge 
mensen nu reeds voor te be
reiden op een gemakkelijker 
studie door nu te kiezen voor 
Engels tweede taal. 

geen woorden, 
maar daden 

Ongeveer twee jaar geleden 
werden de wetten op de kultu-
rele autonomie gestemd, maar 
tot nu toe wilde regering op een 
drietal punten nog geen uitvoe
ringsmaatregelen treffen : Inza
ke de kredieten voor het aan
moedigen van vorsingswerk. In
zake de oprichting van een af
deling voor bevoegdheidskon-
flikten bij de Raad van State en 
inzake de internationale kultu-
rele samenwerking. VU-senator 
Van Haegendoren heeft nu bij 
de Nederlandse Kultuurraad drie 
voorstellen van resolutie inge
diend over deze tekortkomingen 
van de regering. Daarmee zul
len de vertegenwoordigers van 
de regeringspartijen voor hun 
verantwoordelijkheid worden 
geplaatst en zich moeten uit
spreken over deze aangelegen
heden. Woorden zijn immers 
geen oorden. 

jachtseizoen 

Tijdens de jongste provinciale 
raadszitting in Oost-Vlaanderen 
pleitte de VU-fraktie o.a. 
voor het openstellen elke zater
dag van het Provinciaal Domein 
te Wachtebeke. Volgens besten
dig afgevaardigde De Wilde Is 
er de zaterdag echter nooit veel 
bezoek.- Er zijn er echter die 
beweren dat de reden elders te 
zoeken is nl. dat het Domein 
tijdens het jachtseizoen voor het 
publiek gesloten is omdat er 
dan eksklusieve jachtgezelschap-
pen in rondzwerven, al of niet 
onder de leiding van de socia
listische gouverneur van Oost-
Vlaanderen. Maar dat is natuur
lijk louter fantasie en totaal on
denkbaar met een bestendige 
deputatie die û t zo'n goeie de-
mokraten (CVP-ers en BSP-ers) 
bestaat. Wat dacht je wel. 

I 
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Onlangs werd de drukkingsgioep « HALT • (Handel, Ambacht, Landbouw en Tuinbouw) door een Gentse recht
bank veroordeeld omdat zij zonder vergunnmg te St Demis Westrem een chalet had gebouwd. Dit gebeurde uit 
protest tegen de gigantische Super Bazar die in de zeilde gemeente zonder bouwvergunning was opgetrokken. 
Maar in België wordt blijkbaar met twee verschillende maten gemeten. 

Vandaag 2 juni, grote autokara
vaan tegen de politiek van de rege
ring i.v.m. de mijnsluitingen. Ver
trek aan Eisden-mijn om 13 u. 30. 
De tocht gaat langs Maasmeohelen, 
Eisden, As, Waterschei en Winter
slag waar de karavaan ontbonden 
wordt en een meeting wordt gehou-

limburg 

wil niet 

sterven ! 

den. Deze manifestatie is georgani
seerd door het komitee Zwartberg-
Limburg, het permanent komitee en 
het Noodkomitee Maaskant. Niet 
alleen onze Limburgse vrienden, 
maar alle Vlamingen worden drin
gend uitgenodigd op deze voor Lim
burg belangrijke manifestatie. 

de volksunie 
in de "rode rupelstreek" 

Vandaag, zaterdag 2 juni, wordt te Boom het nagelnieuwe VU-sekreta-
riaat, tevens onthaalcentrum, met de nodige luister ingehuldigd De afde
ling uit de grootste der Rupelgemeenten bekroont daarmee 10 Jaar stage 
en vruchtbare werking in een streek die vroeger doorging als een van de 
socialistische bolwerken in Vlaanderen. Maar 't kan verkeren, zei Breero. 
Sinds enkele jaren gaat de VU er zienderogen vooruit en dit is dan in de 
eerste plaats te danken aan de goede verstandhouding tussen de VU-afde-
lingen in de Rupelstreek, de doorzettingskracht van de zeer aktieve kan-
tonnaal-gevolmachtigde Luc Deheusch, en de degelijke samenwerking met 
het arrondissementsbestuur 

Op het ogenblik ziet de toestand er in de Rupelstreek inzake VU-uitbouw 
ongeveer als volgt uit, per afdeling : 

BOOM Stabiele afdeling Onge
veer 10 jaar geleden opgericht 
Heeft zich met de jaren meer geor
ganiseerd — WIJ zien hier het be
wijs bij deze inhuldiging Het hui
dig afdelingsbestuur, samen met 
de Antwerpse Rupelstreekafdelin-
gen, zetten alle krachten in om 
zowel op gemeentelij' als kanton 
naai vlak, de VU gedachte en wer
king tot hun rech te doen komen 
WIJ danken en wensen het afde
lingsbestuur Boom • voorz Ernest 
Spillemaeckers sekr Renaat Boey-
naems, penningm Enk De Bondt, 

verantw prop Petrus Claes en ve-
rantw org Emanuel Michiels als
ook hun medewerkers, van harte 
een daverende werking en groei 
in hun nieuw « afdelings-centrum ». 

NIEL Deze best georganiseerde 
en degelijk uitgebouwde Rupel-
streekafdeling vol aktiviteiten, hul
digde op 9 oktober 1971 reeds een 
eigen VU sekretariaat in (huis daar
toe in huur genomen) waar onafge
broken allerhande aktiviteiten en 
een regelmatig dienstbetoon plaats
vinden 

RUMST . Pas opgericht op 29 ja
nuari 1971. Ontving zopas nog ti j
dens de arr. kaderdag te Kontich 
een biezondere vermelding voor 
haar uitmundende werking, met 
daarbij meer dan verdubbeling van 
haar aantal leden sinds de oprich
ting 

HEMIKSEM . Gesticht op 3 febru
ari van dit jaar, nam deze afdeling 
in zeer gunstige omstandigheden, 
een volledige nieuwe start. Een de
gelijk afdelingsbestuur nam de teu
gels in handen en verwezenlijkte 
op enkele maanden schitterende 
resultaten Na verscheidene jaren 
m kantonnaal verband onder de 
hoede gestaan te hebben van en 
mede door het aktieve afdelingsbe
stuur Niel met kantonnaal gevol
machtigde Luc Deheusch, mag He-
miksem, als jongste afdeling van 
het arr Antwerpen, zich de naam 
toe eigenen van een volwaardige en 
flink werkende afdeling 
SCHELLE • Wanneer wij heden nog 
« kern » schrijven berust dit en
kel op de arr planningswerking. 
De gemeente Schelle waarvan het 
VU-leden aantal meerdere afdelin
gen zou doen watertanden, werkte 
tot op heden steeds samen met af
deling Niel Het arr bestuur, in het 
raam van de sistematische uit-
bouwwerking op arr vlak, gaf on
langs haar goedkeuring tot oprich
ting van een zelfstandige afdeling 
Schelle waarvan de stichting voor
zien wordt in het najaar 1973 

TERHAGEN In deze Antwerpse 
Rupelgemeente werd onlangs, met 
de werkkracht van onze jonge afde
ling Rumst, tot ledenwerving «met 
sukses» overgegaan Alles wijst er 
op dat het met bij de reeds behaal
de resultaten zal blijven 
Feestprogramma : 

14 u 30 Verzamelen (bijeen
komst), zaal « Lux » Anlwerpsestr. 
13, Boom 

15 u . Vaandeloveihandiging 
15u u 15 Optocht naar het se

kretariaat en onthaalcentrum 
Opgeluisterd door de harmonie 

en drumband « Kempenland » uit 
Nijlen 

16 u Inhuldigingsplechtigheid 
en toespraak door algem voorz. 
Frans Van der Eist 

Receptie 
Afdeling BOOM verwacht natuur

lijk de aanwezigheid van • vele af-
delingsafvaardigingen met vaandel». 

SOLIDARITEITSFONDS 

Deze lijst is de laatste die voorlopig in ons weekblad ver

schijnt. Wij mogen met enige fierheid vaststellen dat wij ons 

eerste objektief bereikt hebben. Het is vanzelfsprekend overdui

delijk dat nog enkele stortingen onderweg zijn en dus voor het 

ogenblik niet zullen bekend gemaakt worden. 

Er komt echter, zoals u wellicht wel bekend, nog een volgende 

schijf te betalen schadevergoeding. 

Geen enkele geleverde inspanning is derhalve onnodig ge

weest. En wij zullen op het gepaste ogenblik met een nieuwe 

steunlijst voor de pinnen moeten komen. 

Op dat ogenblik zullen de inmiddels binnengelopen stortingen 

dan ook als eersten opnieuw gepubliceerd worden. Dit houdt 

meteen in dat waar nog steunlijsten in omloop zijn. ook nu nog 

verder kan worden overgedragen. 

Nogmaals hartelijk dank aan ai diegenen die zich hebben in

gezet. Namens het komitee, senator Bob Maes. 

J D.R., Strombeek-Bever 
VU-Bornem 
Dr L.V., Oud-Turnhout 
VU-Berchem (Antwerpen) 
M.T. 
R.D.B., Drogenbos 
VU-arr. Roeselare-Tielt 
L.V.R., Buken 
Groepje leraren, O-L-V-kollege Antwerpen 
Dr L.V.B., Moorslede 
VU-Merksem (3e storting) 
R.B., Onkerzele 
P.B., Antwerpen 
J.S., Hasselt 
CD., Oostende 
VU-Ertvelde 
Naamloos, Ertvelde 
VU-Antwerpen-Stad (Steunlijst 81) 
E.V., Oostende 
Mevr. J., Antwerpen 
J.N., Leuven 
E.A., St.-Hubrechts-Lille 
W.S., BSD, 
VU-St.-Kat.-Waver (omhaling) 
F.L., Zellik 
VU-Kessel 
Een Vlaming uit Wallonië 
F.B., Grembergen 
VU-Rumst (3e storting) 
VU-Aartselaar 
J.M., Baardegem 
L.V.H., Oostakker 
Mevr. P.P., Antwerpen 
VU-St.-Martens-Bodegem 
vu-Lot 
VU-Mariakerke 
E.M., St, Niklaas 
E.N., Korbeek-Lo 
J.H., Putte 
VU-WesterIo 
3 vrienden uit Kraaïnem 
Naamloos, Dendermonde 
L.P., Brussel 1020 
P.B., Halle (Kempen) 
R.G., Ukkel 
L.D., Leuven 
G.V.D., Bassevelde 
Dr. H.V.D.L., Erondegem 
H.D.K., Asse 
G.J.D., Torhout 
J.M., Merelbeke 
J.D., Marke 
E.S., Steenokkerzeel 
VU-Oostakker 
VU-Ettelgem 
VU-Edegem (4e storting) 
VUJO-Herk-de-Stad 
J V , Mechelen 
G.M., Hofstade 
M.W., Deinze (2e storting) 
F.N., Mechelen (3e storting) 
G.V.B , Kortenberg 
F.S., Hasselt 
G V.W., Antwerpen 
VU-Kempenland, Nijlen 
3 VU-leden, Impe 
VU-Diegem 
W.VL, Mechelen 
8 VU-leden + simpatisanten, Koksijde + De Panne 
vu-Kalken 
VU-Koksijde 
JDS., Eekio 
H G , Gent 
RN., Aarschot 
VU-Teralfene 
A.V, Middelkerke 

Totaal 11e lijst 

Algemeen totaal 

200 
1.000 
1.000 

10.000 
100 
500 

5.000 
150 
650 

1.000 
2.500 

500 
500 
200 
300 

1.000 
500 

1.800 
200 
500 
200 
100 
50 

3.006 
200 
500 

1.000 
200 
220 

2.000 
500 
500 

1.000 
3.000 
500 

1.000 
500 
200 
100 
500 
220 

1.000 
1.000 

200 
100 
500 
100 

1.000 
500 
200 

1.000 
160 
300 

1.000 
500 

1.000 
500 
500 
200 
500 
100 
106 
500 

2.000 
4.000 

300 
2.206 
1.000 
1000 
1.000 

500 
200 

1.000 
100 

1.000 
100 

67.390 

1.262.058 

De bijdragen dienen gestort op postrekening 884.15 van de 

Kredietbank te Zaventem, voor rekening nr. 434-8094439-84. Vei^ 

melden : solidariteitsfonds « negen van Laken ». 

Het solidariteitsfonds wordt beheerd door een komitee van 

VU-parlementsIeden nl. de senatoren Bob Maes (voorzitter), Wim 

Jorissen, Lode Claes en Hektor De Bruyne, en de volksverte

genwoordigers Nelly Maes, Mik Babyion, Jef Olaerts, Vik An-

ciaux en Eugeen De Facq (sekretaris). Korrespondentieadres : 

Europalaan, 11, 9820 St. Denijs-Westrem. 
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de pensioenen der zelfstondigen 
Op donderdag 17 mei werden in de Senaat twee wetsvoorstellen van 

senator Jorissen besproken, die allebei fundamentele verbeteringen be
ogen in het pensioenstelsel van de zelfstandige arbeiders. Met een klem
mende argumentatie verdedigde onze senator zijn voorstellen, maar op de 
banken van de regeringspartijen CCVP, BSP, PVV) vond hij niet veel ge
hoor. Verslaggever De Rore beperkte er zich toe te verklaren dat « de 
voorstellen van de h. Jorissen financieel niet verwezenlijkbaar zijn ». Dat 
wordt dan vlakweg gezegd op een ogenblik dat België bulkt van de 
schandalen in de overheidssektor, waarbij vele miljarden te pas komen-

Vorige week woensdag werd er dan gestemd over de beide voorstel
len. Zoals verwacht werden ze verworpen door de regeringspartijen. De 
ganse oppositie (VU, FDF-RW, en Brusselse liberalen) keurde ze noch
tans goed. Het zal de heren van de regeringspartijen niet verhinderen 

tegen de waarheid in — te blijven beweren dat de VU zich slechts 
met taalkwesties inlaat... 

Ter informatie vooral van onze lezers-zelfstandigen geven wij hieronder 
het voornaamste weer uit het betoog van senator Wim Jorissen bij de 
verdediging van zijn wetsvoorstellen. 

« Het wetsvoorstel dat ik thans 
verdedig wil een verbetering bren
gen in het pensioenstelsel van de 
zelfstandigen voor degenen die 
vervroegd pensioen nemen tussen 
hun 60 en hun 65 jaar. Het beoogt 
dus een wijziging van het Konink
lijk Besluit van 10 november 1967 
en wel op tweeërlei gebied : het 
wil de 5 % die per jaar vervroegd 
pensioen afgetrokken wordt ver
minderen tot 2,5 %, en die vermin
dering laten wegvallen nadat de 
rehthebbende 70 jaar of 65 jaar is 
geworden naargelang het een man 
of een vrouw betreft. 

Het is thans Inderdaad zo dat de 
zelfstandige, die op 60 jaar met 
pensioen gaat, niet alleen 5 x 5 % 
verliest doch dat er ook bijkomend 

'] afgetrokken wordt omdat hij geen 
volledige loopbaan heeft De ver
mindering van het pensioen oe-
draagt één derde, wat te veel is. 

' Daarbij is het zo dat, in tegen-
' stelling met hetgeen men soms 

denkt, de behoeften van de gepen
sioneerden stijgen naargelang ie 
ouder worden omdat ze veel meer 
met ziekte en ongemakken aller
hande te kampen hebben. Dit is de 
reden waarom ik de vermindering 
laat wegvallen op 70 jaar voor de 
man, 65 voor de vrouw. 

Er zijn voorbeelden van minder 
dan 5 % aftrok bij vervroegd pen
sioen. 

Zo bepaalt het Koninklijk Besluit 
van 7 februari 1968 dat voor som
mige begunstigden van een statuut 
voor nationale erkentelijkheid deze 
vermindering van 5 % ofwel tot nul 
wordt herleid ofwel tot 2 %. 

Het argument dat de gewijzigde 
pensioenwet van juli 1972 een ver
betering gebracht heeft in de toe
stand door zieke zelfstandigen ver
goedingen uit te keren is juist. 
Het lost het vraagstuk dat ik naar 
voor breng gedeeltelijk op. Doch 
slechts gedeeltelijk. Er zijn altijd 
randgevallen, en daarover gaat het. 

Het argument dat deze vermin
dering niet alleen voor de zelf
standigen zou mogen spelen doch 
ook voor andere pensioengerechtig
den, zoals de arbeiders, is logisch. 
Doch h^b ik ook daarvoor een 
wetsvoorstel ingediend dat in de 
kommissie eveneens al besproken 
werd. 

Bij de verdediging van dit voor
stel voel ik me gesterkt door iet 
feit dat een van de regeringspart
ners in haar programma de zaken 
ziet zoals ik ze naar voor gebracht 
heb en wel de BSP. 

In haar program voor oktober 
1971 lees ik onder het Ve hoofd
stuk, getiteld « De socialisten wil
len een billijk aandeel voor ieder
een » eensdeels dat deze partij 
« de zelfstandigen beschouwt als 
volwaardige arbeiders » en anders
deels dat ze voor het vervroegd 
pensioen een vermindering van 2,5 
% per jaar vraagt in plaats van 5 
%. 

Ik hoop dat de BSP konsekwent 
met dit program mijn voorstel 
goedkeuren zal en dat hun rege
ringspartners solidair zullen zijn...» 

twee 

volksunie- wetsvoorstellen 

door 

de regeringspartijen 

verworpen 

senator wim jorissen 

afschaffing 
van iiet onderzoeit 
naar de bestaansmiddelen 

« Het voorstel, dat ik hierbij wil 
verdedigen, strekt ertoe het onder
zoek naar de bestaansmiddelen in 
het pensioenregime van de zelf
standigen volledig af te schaffen 
van 1 januari 1974 af. 

de toestand nu 

Noch de wet van 12 juli 1972, 
noch het regeringsontwerp over 
het pensioen van de zelfstandigen, 
hebben een aanvaardbare oplossing 
gebracht wat betreft het onderzoei< 
naar de bestaansmiddelen. 

Beide hebben wel dit gemeen 
dat ze een oplossing brengen voor 
degenen die van 1975 af met pen
sioen gaan zo ze sinds 1957 stor
tingen verricht hebben. 

Ze zullen een verbetering hebben 
gebracht voor de jongst gepensio
neerden in die zin dat het aantal 
jaren dat werd gestort vermenig
vuldigd wordt met een koëfficiënt, 
die dit jaar 1,7 bedraagt, in 1974 
2,1 zal zijn en van 1975 af 2,5 zal 

worden, zodat dan dit onderzoek 
voor hen nog slechts een gering 
effekt zal hebben. Ook al is het in 
beginsel niet aanvaardbaar. 

Voor de oudste gepensioneerden, 
degenen die thans 83 jaar zijn en 
ouder, speelt het onderzoek naar 
de bestaansmiddelen nog voor 100 
%, omdat ze de pensioenleeftijd 
bereikten vóór de verplichte stor
tingen werden ingevoerd. 

De toestand wordt minder slecht 
naargelang de gepensioneerden 
minder oud zijn. Zonder onderzoek 
naar de bestaansmiddelen krijgt 
een zelfstandig gepensioneerde, 
geboren vóór 1892 niets, geboren in 
1900 23/45e, geboren in 1905 
38/45e ; geboren in 1910 : een 
volledig pensioen. 

Nu wijzen de statistieken duide
lijk aan dat de oudste gepensioneer
den het meest hulpbehoevend zijn, 
dat ze het meest zorgen dienen te 
krijgen en dus ook het meest fi
nanciële middelen nodig hebben. 

De oudste gepensioneerden zijn 
de grootste slachtoffers van het 
huidige stelsel. En ze hebben nor 
maal, tragisch genoeg, nog de min
ste tijd om op de geleidelijke af
schaffing te wachten. 

het onderzoek 
afschaffen ! 

Het onderzoek naar de bestaans
middelen is onrechtvaardig. Omdat 
het pensioenregime van de zelf
standigen het enige pensioenregi
me is waarin het onderzoek naar 
de bestaansmiddelen bestaat. 

Het bestaat niet bij de ambtena
ren, het bestaat niet bij de be
dienden, het bestaat niet bij de ar
beiders. 

Van al deze maatschappelijke 
groepen ligt het pensioen hoger 
dan bij de zelfstandigen. 

Het is onrechtvaardig ook omdat 
het willekeurig is, en slechts die 
personen treft die hun vermogen 
in onroerende goederen geïnves
teerd hebben. Dit bezit kan niet 
worden weggemoffeld. 

De zelfstandigen die een vermo
gen in roerende goederen bezitten 
kunnen dat bezit het gemakkelijkst 
verdoezelen. Personen met een 
groter bezit genieten dus van hun 
pensioen, daar waar anderen met 
geringer inkomen er niet kunnen 
van genieten. 

Anderzijds is het zo dat de land
bouwers, waarvan het inkomen 
toch al het geringste is van alle 
maatschappelijke groepen, hierbij 
de grootste slachtoffers zijn, omdat 
hun bezit praktisch altijd uit on
roerende goederen bestaat. 

Onrechtvaardig tevens omdat het 
moreel niet opgaat dat degenen 
die wat gespaard hebben gestraft 
worden, tegenover degenen die 
niet spaarden. Dit ondermijnt de 
idee van de spaarzin, wat niet 
wenselijk is. 

Ten slotte werd door een pro
pagandistische voorstelling van de 
vorige verbetering van de faktor 
« onderzoek naar de bestaansmid
delen » door de regeringspartijen 
in ruime kring de indruk gewekt 
dat van 1975 af het onderzoek 
naar de bestaansmiddelen volledig 
zal worden afgeschaft. 

De ontgoocheling zal groot zijn, 
vooral bij de oudste bevolkingslaag, 
die de verbetering het meest no
dig heeft. 

Het onderzoek naar de bestaans 
middelen brengt de staat weinig 
op. Voor hetgeen de Staat minder 
uitkeert moet hij er enkele honder
den ambtenaren op nahouden en 
betalen, die dit onderzoek moeten 
verrichten, ter plaatse gaan kon-
troleren en ingewikkelde bereke
ningen maken. 

En dit steeds opnieuw gezien de 
zich telkens wijzigende situaties. 
Daarbij dient aangestipt dat de 
vrijgestelde bedragen die eerst 
12.500 frank en 8.000 frank waren, 
onderscheidelijk voor een gezin en 
voor een alleenstaande, thans 
sinds vele jaren onaangepast zijn 
vastgelegd onderscheidenlijk op 
21.000 fr. en 14.000 fr. 

belofte maakt 
schuld... 

Alle partijen hebben de afschaV^ 
fing van het onderzoek naar d9 
bestaansmiddelen bij vorige verkie
zingen in hun program geschreven» 

Vooreerst de BSP : 

Onder het hoofdstuk : « Stou^ 
moedig genoeg voor onze tijd » en 
na de grote titel « Een partij die 
verwezenlijkt dat zij belooft » lezen 
we « aan ieder geven wat hem 
toekomt : pensioen van 7.500 frank 
per maand » en dan de volgende 
tekst : 
« Wat de zelfstandigen aangaat, 
heeft de evolutie van opvattingen 
en feiten er ons toe gebracht te 
vragen dat o.a. een einde zou wor
den gesteld aan het onderzoek naar 
de bestaansmiddelen ». 

Daarnaast de PVV : 

In hun verkiezingsprogramma Ie-
zen we onder hoofdstuk VI : Mid
denstand, onder de rubriek « op 
sociaal vlak » de volgende tekst : 
1. Afschaffing van het onderzoek 
naar de beroepsinkomsten. 

Tenslotte vervolledigt de CVP 
het drieluik van de regeringspartij
en. Daar vinden we het onder 
hoofdstuk II, Welzijnsbeleid, ru
briek E, § Uitkeringen van Sociale 
Zekerheid — 2. Pensioenen — b. 
Zelfstandigen, de volgende tekst : 
« Afschaffing van het onderzoek 
naar de bestaansmiddelen ». 

Het is duidelijk dat op zo een 
roerende en ontroerende eensge
zindheid in de programma's van de 
3 regeringspartijen de ondertitel 
van het BSP-program dient toege
past en aangepast. 

Ze schrijven « een partij die ver
wezenlijkt wat zij belooft ». De 
aanpassing is alleen de zaak in het 
meervoud te zetten en wel « par
tijen die hun beloften houden ». 

Het is duidelijk dat de financiële 
weerslag van deze maatregel ge
ring moet zijn, als de uiterste be
kwame studiestaf van elk van deze 
drie partijen dit program vooruit
schuift. Zij zullen die weerslag be
rekend hebben, want het zijn ern
stige studiestaven, waarvan men 
geen fantasietje zou durven ver
wachten... 

J" 

bekentenis 

Op 14 december 1972 erkende 
minister Tindemans in de openba
re zitting van de Senaat dat het 
fout was in de pensioenwetgeving 
van de zelfstandigen dat het onder
zoek naar de bestaansmiddelen 
niet was afgeschaft. 

Hij sprak in dit verband van 
« schoonheidsvlekken » maar hij 
formuleerde dit begrip in het Duits 
en sprak van « die Schönheits-
fehler ». 

Ik herhaal zijn tekst aan : 
«Ik vraag u ervoor te zorgen dat één 
van de eerste daden van de volgen
de regering erin zou bestaan die 
Schönheitsfehler weg te werken 
opdat meer rechtvaardigheid zou 
heersen, ook voor die mensen. Ik 
reken erop dat ook U de amende
menten zult goedkeuren die de i-e-
gering op dat ogenblik zal indienen. 
Ik wil vandaag die afspraak met 
U graag maken (applaus rechts en 
op de socialistische banken) ». 

Geachte kollega's, ik ben op de 
afspraak I 

Ik zorg ervoor dat, zoals de h. 
Tindemans het vroeg, dat dit on
derzoek naar de bestaansmiddelen 
wordt afgeschaft. 

Ik reken er dus op dat de leden 
van de meerderheid mijn voorstel 
zullen goedkeuren... ». 
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de volksunie in Icomer en senaat 

KULTUURRAAD 
Vlaamse simbolen 

In zijn zitting van 22 mei j l . wijdde 
de Kultuurraad een debat aan het de-
kreetsvoorstel Raskin over de officië
le erkenning van een Vlaamse natio
nale vlag, een Vlaams volkslied en 
een Vlaamse feestdag. Dit onderwerp 
werd reeds op 6 juni 1962 door de 
Kultuurraad behandeld, aldus kamerlid 
Raskin, die zijn amendementen ver
dedigde, waarbij als vlag deze der 
Vlaamse Beweging zou verkozen wor
den l.p.v. wat men breedsprakerig en 
misleidend een heraldisch simbool 
noemt. Om een lange geschiedenis 
kort te maken : het ging er om een 
zwart-gele leeuwenvlag te kiezen in 
plaats van het zelfde dier maar dan 
met een vurige — lees : rode — tong 
en dito klauwen. 

De Volksunie haalde het niet tegen 
het verenigde front der konservatie-
ven, die uit zich zelf nog lang met 
het kiezen van Vlaamse simbolen zou
den gewacht hebben. Maar een leeu
wenvlag zonder rood kon er niet van 
af en dat werd nota bene met heral
dische bezwaren door de BSP verde
digd I IVIen had er zelfs de Vlaams
en wereldvreemde Raad van Adel 
voor advies bij gesleurd I 

Over twee andere simbolen (volks
lied en feestdag) was er gelukkig 
roerende eensgezindheid. Het wachten 
Is nu op een 11 juli als betaalde 
feestdag. Misschien wanneer de Wa
len hun simbolen tot de eer der alta
ren zullen verheven hebben... 

nederlandse Icultuur 
te brussel 

Kamerlid Anciaux verheugde zich 
weliswaar over de toekenning in ex
tremis van een krediet van 50 miljoen 
aan de Nederlandse Kultuurkommissie 
te Brussel doch handhaafde zijn kri
tiek op de vergetelheid en laattijdig
heid in onderhavige kwestie. Ook de 
Franse Kultuurkommissie kreeg 50 
miljoen, zonder motivering ,wat de h. 
Anciaux het faillissement van de zgn. 
federalisering noemt, terwijl de dis-
kriminatie ten opzichte van de Vlamin
gen blijft bestaan. Immers : de Frans-
taligen ontvangen niet alleen rijkssub
sidies (mede betaald door de Vlaam
se lastenbetaler) doch ook nog een 
dodatie voor hun kultuurkommissie. 
De Vlaamse verenigingen ontvangen 
bovendien geen toelagen van de Brus
selse gemeentebesturen, de Fransta
lige wel. De kultuurautonomie is ver
re van volledig en de Kultuurraad 
blijft maar onderworpen aan de voog
dij der centrale instellingen. Kamerlid 
Anciaux hield deze verhelderende tus
senkomst naar aanleiding van de arti-
kelsgewijze bespreking van de kul-
tuurbegroting 1973 waarbij hij een re
solutie namens de VU had ingediend, 
strekkende tot de toekenning van 50 
miljoen bestemd voor de ontplooiing 
van de Nederlandse kuituur in Brussel-
hoofdstad. Deze resolutie verviel daar 
de regering ze in feite had overgeno
men wat kamerlid Anciaux niet belet
te enkele harde waarheden te zeggen 
in dit verband en die trouwens nie
mand waagde, tegen te spreken. De 
bondgenoten van de vergeetachtige 
ministers zwegen integendeel be
schaamd. 

kredieturen 

Onze parlementsleden laten geen 
enkele gelegenheid voorbijgaan om 
de klemtoon te leggen op de autono
mie van de Kultuurraad. Zo merkte bij 
de bespreking van het dekreetont-
werp tot toepassing van de begroting 
Kulturele Zaken voor de Nederlandse 
Kultuurgemeenschap voor het begro
tingsjaar 1973 mevrouw Nelly Maes 
op, dat er in tegenstelling tot vorig 
jaar geen kredieten voor Tewerkstel
ling en Arbeid bij zijn. In 1972 was er 
een krediet van 254,6 miljoen voor de 
kredieturen en de sociale promotie. 

Deze materie behoort tot de bevoegd
heid van de Raad doch werd door het 
afvoeren van deze post van de be
groting op dit gebied wezenlijk ont
kracht. De handhaving van de oor
spronkelijk bedoelde autonomie van de 
Raad zou tot betere resultaten i.z. 
kredieturen hebben geleid. Mevrouw 
Maes verwees ter zake naar de Fran
se Kultuurraad en naar wat bij de 
jeugdige bevolking leeft. Ze vroeg 
derhalve de regeringsvoorstellen af te 
keuren. 

slechte regeling 

Senator Coppieters protesteerde te
gen het feit dat er senaatskommissies 
vergaderen op dezelfde dag en uur 
van de bijeenkomst van de Kultuur
raad, wat in strijd is met art. 23 van 
het Reglement. Voorzitter Vanda 
Kerckhove beloofde senaatsvoorzitter 
Struye te kontakteren om dit in het 
vervolg te voorkomen. 

Hugo Schiltz Wij beleven de sistematische afbraak van het demokratisch 
toezicbtsmechanisme ». 

volksgezondheid 

Tijdens de bespreking van de begro
ting kulturele zaken 1973 pleitte ka
merlid Van Leemputten voor de split
sing van het Nationaal Werk voor 
Kinderwelzijn daar de noden in Vlaan
deren verschillen van die in Wallonië. 
Spreker achtte de subsidies voor 
nieuwbouw i.z. jeugdherbergen onvol
doende en vroeg grotere financiële 
steun voor deze bij uitstek pluralis
tische instellingen. 

vragen 

Senator Van Haegendoren stelde 
— zijn gewoonte getrouw — enkele 
vragen aan de ministers : hoe staat 
het met de bevoegdheid van de raad 
en van het parlement i.z. monumenten 
en landschappen (vraag waarop mi
nister Chabert ondanks een omstan
dige uitleg niet nader kon ingaan) ; wel 
beantwoordde hij een andere vraag 
positief van senator Van Haegendoren 
over het nauwer betrekken van de 
kommissie bij de opdracht van de 
BRT ; er ontstond een debat tussen 
onze senator en minister De Saeger 
nopens het rijksdomein van Hofstade. 

Andere ministers beantwoordden 
zeer beknopt vragen van kamerlid 
Emiei Van Steenkiste en van senator 
Persyn. 

KAMER 
de weg naar de afgrond... 

Vorige week woensdag was er hei
bel in de Kamer tijdens het debat 
over de regeringsmededeling in zake 
de begrotingstoestand en de financië
le politiek. Premier Leburton herhaal
de feitelijk wat vice-premier De Clercq 
een paar weken voordien had gezegd. 
Er ontstond herrie toen FDF-er Per-
soons op zeker ogenblik de uitdruk
king « politiek profitariaat • in het 
halfrond slingerde. Meteen zat het spel 
op de wagen en gedurende een uur 
werd er met scheldwoorden gegoo
cheld. 

Schril stak daartegen af de tussen
komst van VU-kamerlid Hugo Schiltz : 
een zakelijke en scherpe ontleding 
« van wat we hier sinds enkele maan
den meemaken ». Hij was van mening 
dat ook Leburton geen klaarheid had 
geschapen, net zomin als De Clercq, 
over de juiste toestand van de be
groting. We beleven inmiddels de sis
tematische afbraak van het demokra-
tische toezichtsmekanisme. Gaat men 
verder op die weg dan zal men niet 
verwonderd hoeven te zijn dat men in 
dit land uitdrukkingen en slagzinnen 
gaat gebruiken die herinneren aan een 
onzalig verleden. Nu stappen we van 
de ene onnauwkeurigheid in de ande
re, van de ene vaagheid in de andere 
over. 

De vraag naar de werkelijke tekor
ten in de begroting blijft onbeant
woord. Derhalve achtte mr Schiltz het 
nodig dat de regering een nieuwe be
groting zou neerleggen, niet vaag doch 
een juiste weergave van de werke
lijkheid. Nu verlangt de regering een 
blanco-volmacht om dan einde 1973 de 
rekening te kunnen voorleggen. Met 
dergelijke praktijken kan de VU het 
niet eens zijn. 

Mr. Schiltz stelde dan vast dat heel 
de begrotingspolitiek van deze rege

ring spekuleert op de inflatie, ze re
kent op de meerwaarden, waarvoor 
uiteindelijk de belastingbetaler zal 
moeten opdraaien. Nu moet men een 
rookgordijn optrekken omdat men ge
bonden is door een regeerakkoord, 
dat er uitsluitend op gericht is, de 
macht in handen te houden van de 
traditionele partijen. Doelbewust 
stuurt men de staatstrein de mist in, 
want daardoor kan de openbare me
ning niet weten, hoe ze eigenlijk wordt 
bestuurd. 

De Vü-woorvoerder vroeg de eerste 
minister dan op de man af, op welke 
morele basis hij dit land bestuurt. Is 
het moreel te verantwoorden dat de 
bevolking nieuwe lasten opgelegd wor
den op het moment dat verpolitiekte 
administraties duistere praktijken of
wel dekken ofwel zelf organiseren. 
Mr. Schiltz verwees hierbij naar de 
Sabena, met haar kronisch tekort en 
haar wanbeheer, naar de duistere 
Ibramco-zaak, naar de onthullingen 
over de RTT, enz. 

Het slot van deze hartige tussen
komst werd op applaus doch ook op 
geroep onthaald : dit laatste van hen, 
die zich door de waarheid gestoken 
voelen. . 

vragen 

Kamerlid De Facq ondervroeg de 
staatssekretaris voor Ontwikkelings
samenwerking over een aantal privé-
organismen, die opdrachten van orga
nisatie, projektvoorbereiding, projekt 
uitvoering en dies meer in ontwikke
lingslanden krijgen al dan niet door 
bemiddeling van ABOS 

Het zelfde kamerlid ondervroeg de 
minister voor het Leefmilieu over de 
industriële stortplaats in de omgeving 
der gemeenten Zemst, Eppegem en 
Weerde. Er is zelfs sprake van de uit
bating van een stortplaats, een ver
brandingsoven en een betoninstallatie 
en dit alles in een beschermd park
landschap. De h. De Facq vroeg wel
ke maatregelen de minister zou ne
men om voortaan en definitief derge
lijke inplantingen in groene zones te 
verhinderen. 

SENAAT 
kumuleren van staats-
en privé-funkties 

Aansluitend bij de interpellatie An-
siaux (Lib.), waar deze zich afvroeg, 
of het wel opportuun was, rijksambte
naren als beheerders van ondernemin
gen te laten zetelen, die rijkssteun 
ontvangen wees VU-senator Vandezan-
de in het bijzonder op het probleem 
van de sekretarissen-generaal die uit
genodigd worden om te zetelen in een 
raad van beheer. Staatssekretaris 
van het Openbaar Ambt De Paepe ant
woordde dat hij op uitnodiging van de 
kabinetsraad een verslag zal opmaken 
over de kumuls en de onverenigbaar
heden van funkties bij ambtenaren. 

de rol van buitenlandse zaken 

Na de interpellatie Risopoulos (over 
de regelmatigheid van de internatio
nale overeenkomsten betreffende 
Ibramco) verwees VU-senator Vande-
de naar zijn vroegere vraag ,nl. of het 
ministerie van Verkeerswezen kon 
tussenbeide komen bij de Amerikaan
se regering om landingsrechten voor 
de Sabena te bekomen. Hem werd 
toen geantwoord dat dit een aangele
genheid van Buitenlandse Zaken was. 
Waarom, aldus senator Vandezande, 
heeft men zich in de zaak Ibramco 
ook niet tot Buitenlandse Zaken ge
wend ? 

geen nieuwe 
duinenverkaveling 

VU-senator Van In vroeg staatsse
kretaris Vandewiele of het in diens 
bedoeling ligt, geen enkele bouwver
gunning voor het duinengebied meer 
af te leveren. De staatssekretaris ant
woordde dat hij geen enkele nieuwe 
verkaveling meer zou toelaten en ook 
geen individuele bouwvergunning 
meer goedkeuren voor zover het om 
nieuwe initiatieven gaat, die gesitu
eerd kunnen worden in de duinen, 
waarvoor Stedebouw en Ruimtelijke 
Ordening een nauwkeurige inventaris 
heeft opgesteld en die in het voor
ontwerp van gewestplan zijn opgeno
men als totaal natuurgebied. Voor 
reeds afgeleverde bouwvergunningen 
en verkavelingsvergunningen kan op
schorting of in herzieningsstelling be
volen worden Ter zake zou de staats
sekretaris aan de regering een voor
stel doen 
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1 De jongste maanden Is een duidelijke kentering waar 
»e nemen in de aktiviteiten en doelstellingen van groen-
jen aktiekomitees leefmilieu in het Vlaame land. Naast de 
Ikontestatie blijkt de nood aan konkrete ideeën, plannen, 
brojekten en middelen ter verwezenlijking zeer groot. In 
donderden gemeenten blijven nog brokken natuursclioon 
'Over... IVIaar de vrees is gewettigd dat ook deze rustige, 
(groene ruimten zullen verdwijnen ten koste van woning-
•of wegenbouw, industrievestiging e.d. Daarom moeten de 
(promotors van groen- en aktiekomitees weten welke de 
Wgeli jkheden zijn om zulke domeinen te vrijwaren en 
«m ze doelgericht in te schakelen in het groenbeleid. 

Alle behoeften die leven in een gemeente en die ver-
ifcand houden met de natuur kunnen een plaats krijgen in 
Isulk projekt, waardoor het bestaan zelf van het groen 
wewaarborgd wordt. Komen daarvoor in aanmerking : tui-
Sieren onder en na schooltijd, werkzaamheden in kinder-
iwerderijen, natuurexploratie en exkursies in het domein, 
(demonstratielessen met levende dieren en met planten, 
« e aanleg van botanische tuinen, arboreta en landschap-
«jentuinen, het in stand houden van pluk- en speelweiden. 
Set uitzetten van natuur-, wandel-, fiets- en ruiterpaden, 
enz. 

Steden als Rotterdam, Arnhem en Den Haag hebben 
culke strukturen reeds met sukses uitgebouwd ; in deze 
laatste stad werd er reeds in 1919 mee begonnen ! 

De gemeentelijke beleidsstruktuur kan als volgt wor
den uitgebouwd : het gemeentebestuur belast een sche
pen (van leefmilieu of van onderwijs) met de opdracht 
om een dienst op te richten. Aan het hoofd van deze 
dienst staat een direkteur, die de werkzaamheden leidt 
van de schooltuinen, de kinderboerderijen, de demonstra
tiegebouwen en van de biologen De dienst zelf moet 
kunnen beschikken over tuinen, boerderijen, demonstratie
gebouwen, liefst aansluitend bi| een park of een andere 
groene zone. 

In Den Haag bevinden zich 45 schooltuinkomplexen ve»--
spreid in de stad. Hun totale oppervlakte benadert de 45 
ha. Er werken 180 mensen, aangevuld met 18 tuintechni-
sche personeelsleden. Onderwijzers begeleiden er 4.000 
kinderen na schooltijd. Zes gespecialiseerde leiders tui
nieren er met 3.000 leerlingen gedurende schooltijd en 3 
deskundige gevormde leidsters doen hetzelfde met kleu
ters. 

Den Haag telt 7 boerderijen die worden bezocht door 
volwassenen en kinderen. Er zijn ongeveer 200.000 bezoe
kers per jaar. 

De demonstratielessen bestemd voor -kleuterscholen, 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en voor pedagogi
sche akademies worden gegeven in 7 demonstratiegebou
wen. Ze worden gevolgd door ruim 100.000 leerlingen per 
jaar. 

De dienst leidt exkursies die worden meegeleefd door 
zowat 20.000 leerlingen per jaar. De tentoonstellingen in 
verband met natuur en leefmilieu krijgen elk jaar rui.m 
25.000 bezoekers. Verder wordt er lesmateriaal verstrekt 
(dieren en planten) aan 1.950 klassen van de drie onder
wijsniveaus. 

gemeenteliik 
groenbeleid 

op nieuwe paden ? 

De foto : echte kindertuinen voor de stadsjeugd, weldra 
niet alleen te Den Haag, maar ook te Gent en Antwerpen? 

Elk jaar volgen 190 onderwijzers en studenten bijschi^i 
lingskursussen. De natuurpaden worden jaarhjks bewaik 
deld door 50.000 volwassenen en jongeren. Het tijdschriw 
van de dienst telt een oplage van ISO.QOO eksemplaren 
per jaar. De gezamenlijke struktuur wordt geleid door i J 
schoolbiologen. 

Deze lente werd in het domein Pianckendael te MulzeiJ 
bij Mechelen een gelijkaardig initiatief genomen, ondel' 
impuls van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde 
van Antwerpen. Moge onze gemeentebesturen uit da 
privé-initiatief de nodige inspiratie putten i 

Het centrum omvat een tentoonstellingsruimte, een les» 
lokaal, een laboratorium voor het verzorgen van gewonde 
en verontreinigde vogels en natuurpaden. 

Er wordt informatie verstrekt over planten en dieren, 
natuurbehoud en milieubeheer. Groepen kunnen lessen 
bijwonen over de seizoenen in Pianckendael, bedreigde 
dieren, e.d., waarna zinvolle wandelingen volgen door het 
domein, geleid door natuurgidsen. 

Het domein Pianckendael te Muizen bij Mechelen Is 
sinds 1956 het kweekstation geworden voor bedreigde 
diersoorten van de Antwerpse Zoo. Dit prachtig landgoedl 
van 40 ha met zijn rijke plantengroei, zijn vele vijvers en 
zijn waardevolle inheemse planten en dieren herbergt nU 
ook talrijke bedreigde soorten, o.m. de apenarend, de 
Hawaïgans en de struisvogel, de chimpasee, de wolf, evei*-
als talrijke hoefdieren. De kweekresultaten met de onage^ 
het steppepaard en de wisent zijn een betekenisvolle bi> 
drage tot het behoud van deze soorten. 

In het verzorgingscentrum genieten gewonde vogels 
van de beste zorgen, zodat ze meestal na een korte tijd 
herstellen en kunnen worden vrijgelaten. Het Coördinatie 
Comité voor de Bescherming van de Vogels (CCBV) spoort 
alle natuurvrienden aan om gebruik te maken van dit can» 
trum, met zijn vele mogelijkheden. Zelfs stookolieslachtof-
fers worden er behandeld. 

Natuurpaden hebben een grote edukatieve waarde, ook 
te Pianckendael. Met behulp van begeleidende brochures 
worden ook hier allerlei boeiende kernmerken van planten 
en dieren voorgesteld. Bovendien sporen ze aan tot waar
nemen en onderzoeken. Momenteel zijn twee brochures 
verkrijgbaar, die elk verwijzen naar een specifiek natuur
pad. Het eerste beschrijft in hoofdzaak de plantengroei 
en de vrij levende vogels, het tweede vraagt aandadit 
voor bedreigde dieren. 

Waarop wachten sterk geïndustrialiseerde steden zoals 
Gent en Antwerpen om met gelijkaardige Initiatieven het 
gemeentelijk groenbeleid een nieuwe dimensie te geven ? 
En goed georganiseerde vereniging als Kindervreugd zou 
bijvoorbeeld te Antwerpen een eerste stap in de goede 
richting kunnen zetten, met de steun van het plaatselijk 
gemeentebestuur. 

dirk buyensj 

• • 

engij 
jeugd inl ichten ! 

Het zal ieder Vlaams-Nationalist 
wellicht bekend zijn, dat er enkele 
weken geleden een reeks artikelen 
verscheen in het weekblad «HumO'-
over de repressie, het zogenaam
de - Dossier Repressie •. Alhoe
wel ik ook reeds elk artikel uitvoe
rig gelezen heb, vind ik het toch 
ergens bedroevend dat zo een ge
wichtig en ernstig probleem in zulk 
een kommercieel blad verschijnt. 
Trouwens, de kommunistische in
vloed doet zich gelden ' 

De jeugd dient inderdaad inge
licht te worden over het gruwelijk 
tijdperk van de kollaboratie en de 
repressie, want dat is zij nog 
steeds niet. De Belgische cen-
suurstrap werkt uitstekend. M.i. is 
het de taak van de Volksunie de 
jeugd te informeren over dit onder
werp, dat voor velen verward of 
onbekend is Het is een begrip dat 
nauwelijks of niet aan bod komt in 
de geschiedenislessen en het Bel
gisch establishment zou niet liever 
hebben dat de repressie doodge
zwegen wordt. 

M.B.. Ruisbroek 

w i m maes herdenking 

Op zondag 30 september zal de 
laarliikse Wim Maes-herdenkmg 
plaatsgrijpen. 

Onze werkgroep, die de figuur 
van Wim Maes niet in vergetelheid 
wil laten verdwijnen, dacht er goed 
aan te doen de herdenking op to
taal nieuwe leest te schoeien. In 
dit opzet worden wij volledig ge
steund door mevr wed. W. Maes. 

De bedoeling is een jeugdnamid-
dag te organiseren in het Bras-
schaats gemeentepark. waarop 
sportaktiviteiten. volksdans e.d. 
zouden kunnen beoefend worden 
door alle jongeren. Tegelijkertijd 
zal een doorlopende hulde mogelijk 
zijn op de begraafplaats te Bras-
schaat. Om dit opzet te kunnen ver
wezenlijken is het allereerst nood
zakelijk dat wij de adressen kennen 
van de jeugdbewegingsverantwoor-

delijken, om met hen samen een 
geslaagde <• Wim Maes-dag » te 
kunnen inrichten. 

Mogen wij u verzoeken ons te 
willen helpen, door een oproep te 
plaatsen, opdat alle personen die 
met hun jeugdbeweging, jeugdklub 
of sportvereniging willen deelne
men aan deze dag, zich zouden ken
baar maken aan ons sekretariaat. 
Alle verdere inlichtingen worden 
hen dan toegezonden. 

Wim Maes-Werkgroep 
Berchemlei, 33 

2200 Borgerhout. 
Tel. 03/36.5285. 

i t redieturen 
of uurkredieten ? 

In een van uw vorige nummers 
werd een (zwakke) lans gebroken 
om het woord « kriedieturen » te 
vervangen door '•> uurkredieten ». 
Als reden werd opgegeven dat kre
dieturen een letterlijke vertaling 
zou zijn van « credits d'heures ». 
Wat fout is. ' Credits d'heures • 
kan alleen maar als uurkredieten 
vjorden vertaald. 

In dit geval, zoals meestal trou
wens, is het uitgangspunt ver
keerd. Wij hoeven geen vertalers 
te zijn. Wij moeten voor nieuwe 
begrippen, eigen nieuwe Neder
landse woorden zoeken. Maar dan 
woorden die inderdaad « begrips-
verwoordend » zijn. Een sugges
tie ? Waarom kredieturen, of zo u 
wil, uurkredieten niet vervangen 
door <• werktijdverlof ». Verlof dan 
in de deugdelijk Nederlandse bete
kenis van ' vrijstelling van 
Voluit kan het dan in de wet wel 
heten : « werktijdverlof met be
houd van loon ten behoeve van 
studerende werknemers », maar 
in het dagelijkse spraakgebruik is 
werkiijdverlof voldoende. 

Laten wij ermee ophouden voor 
vertalers te spelen, zeker dan wan
neer het te vertalen woord in de 
eigen taal al een misbaksel is. 
Want het Belgisch-Frans • credits 
d'heures » is even nietszeggend als 
de aanduiding kredieturen of uur

kredieten. Taalarmoede aan beide 
zijden van de taalgrens. Een typisch 
Belgische ziekte I 

M.S., Mechelen. 

godfried van bonen 

In verband met de mededeling in 
de kranten over een Waals-Luxem
burgse Ruitertocht van Bouillon 
naar Jeruzalem, betonen de Bel
gische kranten weer eens het Waal
se karakter van Godfried van 
' Bouillon ', die in werkelijkheid 
Godfried van Bonen (na de annexa
tie bij Frankrijk door Lodewijk XI, 
Boulogne) ; hij werd geboren te 
Bonen in 1060, als zoon van Graaf 
Eustaas van Bonen, leenman van de 
graaf van Vlaanderen. De Belgische 
geschiedschrijvers verwarren (op
zettelijk of onwetend) Bonen (Bou
logne) met het in de middeleeuwen 
totaal onbeduidende dorpje Bouil
lon (eertijds Boullo) ; immers Wal
lonië moest toch ook één krijgs
held tellen, die men kon plaatsen 
tegenover de Vlaming Boudewijn 
van Konstantinopel. De Zuid-Vla
ming Godfried werd Markgraaf van 
Antwerpen, generaal van de Duitse 
keizer Hendrik IV, die hem verhief 
tot hertog van Lotharingen. Onder 
zijn leiding trokken de Lotharingse 
legers vanuit verscheidene grens
steden als Werden flater Verdun) 
en Metz, beide toen nog Duits-Lo-
tharings, door Duitsland, Honga
rije. Griekenland, naar Palestina. 
Robrecht van Vlaanderen rukte 
door Frankrijk naar Italië en zeilde 
verder naar Konstantinopel en van
daar naar het Heilig Land 

dr. C. 

di r igent claes 

Wie op 1 mei het TV-programma 
heeft gezien ter gelegenheid van 
- Het Feest van de Arbeid • zal 
zeker hebben kunnen vaststellen, 
dat er mooie stemmen bij waren. 
Een tweede vaststelling is ontegen
sprekelijk geweest, dat het bedoel
de feest slechts geldt voor socialis
tische arbeiders. Een derde en weh 
de voornaamste vaststelling is, dat 
de BSP op een vulgaire wijze mis
bruik heeft gemaakt van het me
dium TV. De Heren van de Socialis
tische partij zijn niet beschaamd 
geweest om hun minister (Ibramco) 
W. Claes op een speciale wijze in 
het politieke daglicht te plaatsen. 

De cameraman heeft (onder druk 
van wie ?) alle moeite van de we
reld gedaan om die man zoveel mo
gelijk op het scherm te tonen. Het 
grootste bewijs van het misbruik 
was tenslotte het feit, dat de ge
achte minister de dirigeerstok in 
handen kreeg om de « Internationa
le ' te leiden. Als dat geen poli
tieke propaganda is, dan weet ik er 
niets meer van. 

Sommige Socialisten gaan te 
keer als een duivel in een wijwa-
tervat, wanneer tijdens voetbalwed
strijden even de naam van een fir
ma wordt getoond, maar deinzen 
er niet voor terug om hun eigen 
propaganda te verzorgen tijdens 
uitzendingen, waarin dit helemaal 
niet verdedigbaar is. Net zoals de 
andere partijen hebben zij hun ei
gen uitzending en daar hoeven zij 
het bij te houden. Wat zouden die 
rode rakkers wel zeggen, wanneer 
tijdens Rerum-Novarum of 11-juli-
uitzendingen, respektievelijk de 
CVP en de VU het imago van partij 
of dat van hun mandatarissen spe
ciaal verzorgden ? 

Als betalend TV-kijker kan men 
zulke onbeschaamde streken niet 
aanvaarden en ik meen dat ook, dat 
men nu massaal zou moeten reage
ren. Ikzelf heb reeds een brief ge
schreven aan de Direkteur-Generaal 
van de BRT en heb duidelijk ge
zegd het recht te hebben een dui
delijk en juist antwoord van hem 
te willen ontvangen. Waarom zou 
ook in het parlement deze zaak niet 
ter sprake kunnen komen door mid
del van een interpellatie ? 

In ieder geval werd weer eens 
duidelijk aangetoond, hoe wij in 
dit land voor de aap worden ge
houden door lieden, die voor niets, 
maar dan ook niets beschaamd 

dit is mijn mening 
v^ederoproeping 

zijn. 
W.S., Molenstede. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylei 73 

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

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

Na een uitstel van één jaar, hath 
ben er op 14 mei II. weer 'n aart-
tal mannen, ónder wie vele huls
vaders, aan hun wederoproepings-
bevel moeten gehoor verlenen } 
anderen werden reeds op 7 mei 
voor drie weken gekazerneerd. 

Ik zeg wel « moeten », want be
vel is bevel ; zo gaat dat in oma 
demokratie. Deze onmacht stemt 
me erg wrevelig. 

Ik ga nu niet uitwijden over 
't morele aspekt van deze affaire, 
maar wel over de financiële kant 
ervan. Het is per slot van rekening 
deze slag die 't paard doet recht
staan. En nu spreek ik in naam van 
vele huismoeders. 

Inderdaad, geachte lezer, als 
werknemer in de privé-nijyerheld 
krijg je tijdens je dienstplicht nul 
frank en nul centiem (de werkge
ver is niet verplicht niet-gepres-
teerd werk te vergoeden) ; als 
werknemer van 't Rrijk, dus als 
staatsambtenaar, wordt je loon ver
der uitbetaald (en terecht I). 

Voor de zoveelste maal zijn wij 
tweederangsburgers : wij krijgen 
minder kinderbijslag, onze echtge
noten genieten minder vakantie., 
enzomeer. 

Mogen wij niet « leven » gedu
rende veertien dagen, zelfs drie we
ken ? Moeten wij geen huishuur 
betalen of een lening aflossen f 
Wat gebeurt er met de doktersre
kening ? Waarvan kopen we eten 
en kleding ? 

Voor gezinnen met een behoor
lijk inkomen is 't verlies groot t 
voor gezinnen met een klein loon 
Is 't gemis zoveel te nijpender, 
zelfs dramatisch I 

Wat zullen we beginnen met de 
militievergoeding, die belachelijk 
is : 95 a 158 fr. per dag, verhoogd 
met 30 % voor 't eerste kind, 15 % 
voor het tweede en 10 % voor 
't derde en volgenden. 

Wat een aalmoes, wat een barm
hartigheid III 

Moest U twee of drie weken van 
uw maandloon missen, wat zou U 
ervan zeggen mijnheer Vandenboey-
nants, minister van Landsverdedi
ging ? 

mevr. B., te Kermt. 

De redaktie draagt geen verant 
woordelijkheid voor de Inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersbrie
ven wordt geen briefwisseling ge
voerd. 
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een 
nieuwe stap 

naar de 
irerfransing 

van 
de voerstreek 

Enkele dagen geleden publiceerde het Staatsblad een Koninklijk Besluit betref
fende de taal van het kleuter- en tageronderwijs in de Voerstreek. 

Dit Koninkliik Besluit, aangekondigd in de jongste regeringsverklaring, is zonder 
enige twijfel strijdig met de grondwet en met de wet. 

ongrondwettelijk 

Artikel 4 van de wet van 29 mei 1959, de zogenaamde schoolpaktwet, voorziet 
een uitzonderingsregeling met het oog op het eerbiedigen van de vrijheid van 
schoolkeuze op Ideologisch gebied. Zo een voldoend aantal ouders al te ver af-
woont van een school naar hun keuze, dan dienen de gewone bevolkingsnormen 
niet te worden gerespekteerd of dan moet er een nieuwe instelling worden opge
richt. 

De slotpassus van artikel 4 luidt als volgt : « De koning bepaalt hoeveel ouders 
e" nodig zijn, opdat de Staat de in dit artikel bepaalde verplichting op zich dient 
te nemen. Hij bepaalt eveneens wat onder « redelijke afstand » moet worden 
ve. staan ». 

In uitvoering van deze slotpassus werd op 14 maart 1960 een Koninklijk Besluit 
uitgevaardigd, dat in artikel 3 volgende minima vermeldt : 4 km afstand en 16 
ouders, zovie. voor het kleuter- als voor het lageronderwijs. 

De wet van 30 juli 1963, houdende taalregeling in hst onderwijs, verwijst in artikel 
6 naar hetzelfde artikel 4 van de wet van 29 mei 1959 — en dus ook naar 
artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 14 maart 1960 — daar namelijk waar voor 
de gen-eenten met een speciale taairegeling onderwijs in een andere landstaal 
mopelijk wordi gemaakt. Dit betekent dat, zo 16 ouders er om verzoeken en zo 
er binnen de 4 km géén school voorhanden Ts, die onderwijs verstrekt in de andere 
landstaal, hetzelfde uitzonderingsregime geldt als inzake de vrijheid van keuze op 
ideologisch gebied. 

Het Koninklijk Besluit, dat zo pas werd uitgevaardigd, voert op dit vlak een wij
ziging i I, nl. door in het Koninklijk Besluit van 14 maart 1960 een artikel 3 bis in ta 
voegen, dat bepaalt, dat van de zojuist vermelde minima kan worden afgeweken, zo 
dit nodig mocht zijn, in de gemeenten Moelingen, Remersdaal, 's Gravenvoeren, 
Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Teuven, Komen, Houtem, Neerwaastdn, 
Vi/c>astcn, Ploegsteert, Moeskroen, Lowingen, Herseeuw en Dottenijs. 

Dit betekent dat het voortaan mogelijk is Franse scholen in de Voerstreek en 
Vlaamse scholen in Komen-Moeskroen op te richten, zonder dat 16 ouders hierom 
moeten verzoeken en zonder dat een school van hetzelfde taalstelsel op méér 
dan 4 km afstand moet gelegen zijn. 

Zoals ik zo juist reeds heb gezegd, meen ik tiat dit Koninklijk Besluit ongrondwet
telijk is. 

Artikel 6 van de Belgische grondwet zegt immers in alinea 2 dat alle Belgen 
gelijk zijn voor de wet. Dit betekent dat iedereen, die in dezelfde omstandigheden 
verkeert, aanspraak kan maken op een gelijke behandeling m.a.w. dat er niet mag 
worden gediskrrimineerd. 

Het is duidelijk dat er hier sprake is van diskriminatie 
1. omdat t.o.v. de andere staatsburgers een regeling wordt uitgevoerd, die inzake 
vrijheid van schoolkeuze op ideologisch gebied een bevoorrechte behandeling ga-
landeert. 
2. omdat t.o.v. de andere taalgrensgemeenten en t.o.v. de overige in artikel 3 van 
de wet van 30 juli 1963 vermelde gemeenten een regeling wordt ingevoerd, die in-
zakj de vrijheid van schoolkeuze op taalgebied eveneens een bevoorrechte behan
deling waarborgt. 

onwettelijk 

Hei Koninklijk Besluit betreffende de taal van het kleuter- en lageronderwijs in 
de Voerstreek is niet alleen ongrondwettelijk. Het is ook strijdig met de wet en dit 
om drie redenen. 
1. De bedoeling van artikel 4 van de wet van 29 mei 1959 is, zoals reeds werd 
gezegd, de vrijheid van schoolkeuze verzekeren voor ouders, waarvan de kinderen 
op een al te grote afstand wonen van een bestaande school. De bedoeling van ar
tikel 6 van de wet van 30 juli 1963 is identiek dezelfde. Essentieel hierbij is 
telkens : een afstand, die groter is dan de gewone afstand, waarop een school is 
gelegen, en een redelijk aantal ouders die in dit geval verkeren Welnu, ik vraag 
mij af wat van deze principes in hoofde van de Voerstreek en van Komen-Moeskroan 
overblijft, zo men de mogelijkheid, die door artikel 3 van het nieuwe Koninklijk Be
sluit wordt geboden, zal gebruiken. 

2. Indien artikel 6 van de wet van 30 juli 1963 toelaat dat onder bepaalde voor
waarden scholen kunnen worden opgericht van het andere taalstelsel, dan betekent 
dit dat volgens de wetgever het onderwijs in de betrokken gemeenten in principe 
taalkundig homogeen moet zijn. Uiteraard is dit niet meer het geval, zo men de 
oprichting van anderstalige scholen dermate vergemakkelijkt dat men in de praktijk 
een tweetalig stelsel heeft. Men kan zich terecht afvragen of het parlement in 1963 
zou hebben aanvaard, dat hier — ik bedoel in artikel 6 — naar de schoölpaktw,9t-
gevinc- wordt verwezen, zo het had geweten dat deze wetgeving zou worden ge-
bru'kï om een principe van de toen tot stand gekomen taalwetgeving volledig te 
ontkrachten. 
3. Attikel 6 van de wet van 30 juli 1963, 1ste alinea, luidt als volgt : « In de gemeen-
tCT opgesomd m artikel 3, mag het kleuter- en lageronderwijs aan de kinderen 
verstrekt worden in een andere landstaal enz.». 

Welnu in dit artikel 3 worden niet alleen de gemeenten van de Voerstreek en 
von Komen-Moeskroen vermeld doch ook : Mesen, Spiere, Helkijn, Ronse, Vloes-
berg, Bever, Mark, Edingen, Lettelingen en Herstappe ; De gemeenten uit net 
Duitse taalgebied ; De gemeenten uit het Malmedyse, en de gemeenten uit de 
Platdietse streek. 

Het toekennen van een speciaal regime aan de Voerstreek en aan Komen-Moes
kroen is aldus volledig in strijd met de wet van 30 juli 1963, die al de in artikel 3 
vermelde gemeenten met eenzelfde regeling begiftigt. 

Tenslotte nog enkele politieke beschouwingen. 

Hel is algemeen bekend dat de vorige regering o.m. gevallen is over het statuut 
van de zes Voergemeenten. De CVP was nl. niet bereid het statuut-Dehousse te 
aanvaarden, zogenaamd omdat de Voerstreek Nederlandstalig is en dit ook moet 
blijven. 

Doch wat zien wij nu ? 

Sedert méér dan 8 maanden leeft het schepenkollege van Moelingen in de on
wettelijkheid en laat minister van Binnenlandse Zaken dit alles toe, of erger zelfs, 
h.t verklaart in de Kamer géén sankties te Willen treffen. Anderzijds dreigt do 
minister van Nationale Opvoeding met een maatregel, die het einde van het Neder
landstalig onderwijs te Moelingen kan betekenen. Hier komt bij dat men de uit
vaardiging van een Koninklijk Besluit heeft aanvaard, waardoor in alle Voergemeen
ten Franstalig onderwijs zal komen, hetgeen de verfransing uiteraard zal stimule
ren. 

Natuurlijk weet ik wel dat bedoeld Koninklijk Besluit ook de oprichting van 
^ederlandstalig onderwijs in Komen-Moeskroen mogelijk maakt. Doch ik weet 
eveneens — en iedereen, die eerlijk is, zal het met mij eens zijn — dat hiervan 
i'i dp praktijk niet in huis zal komen. 

Slotsom. De Voerstreek, die ons in 1962-63 werd gegeven als kompensatie o.m. 
voor de afstand van Komen-Moeskroen, zal binnen enkele jaren geheel en al verlo
ren zijn. 

e. raskin, kamerlid. 

T 
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devvereld 

«en portret 

karl carstens en de cdu 

L 

(rgos) Nadat Rainer Barzel ontslag 
had genomen als voorzitter van de 
CDU en als fraktleleider van de CDU-
CSU is over zijn opvolging al heel wat 
Inkt gevloeid in de bondsrepublikeinse 
pers. Terwijl het voorzitterschap van 
de partij tot vandaag toe vakant is ge
bleven (vermoedelijk wordt het Helmut 
Koch) werd al op 17 mei j l . voorzien in 
de vervanging van de afgetreden frak
tleleider. Voortaan zal Karl Carstens 
in de Bondsdag de kristelijke oppozl-
tie aanvoeren. 

Blijkbaar hebben de parlementariërs 
van de CDU-CSU hun gading niet ge
vonden in de oude garde weshalve ze 
dan maar gekozen hebben voor een 
kandidaat uit de « lagere regionen » 
— wat meteen het licht op groen zette 
voor de 59-jarige Carstens, wiens eer
ste toespraak In de Bondsdag bij de 
konservatieve vleugel van de pattij 
gunstige weerklank had gevonden. De 
harde uitval van Carstens [tegen het 
beleid van Brandt) tijdens het debat 
over het interduits basisverdrag had 
onmiddellijk de goedkeuring wegge
dragen van de Beierse CSU die zich 
dan op 17 mei in meerderheid achter 
de nieuwe kandidaat zou opstellen. 
Sindsdien heeft Carstens zijn onver
zoenlijke houding ten opzichte van de 
regering Brandt enigszins genuanceerd. 
Samen met uittredend voorzitter Bar
zel pleitte hij al voor de opneming 
van de Bondsrepubliek in de VN en... 
voor een nieuwe buitenlandse politiek 
die meer « van realistische vaststellin
gen dan van ijdele verwachtingen » 
zou vertrekken — hetgeen al scham
pere aanmerkingen van F.J. Strauss 
(CSU) heeft uitgelokt. Strauss zelf 
heeft trouwens niet- voor Carstens 
gestemd, zodat de nieuwe fraktlelei
der op scherpe kontrole en waakzaam
heid uit die hoek mag rekenen. 

Het sukses van Carstens wordt het 
best verklaard door zijn politieke kleur
loosheid binnen de diverse strekkingen 
In de oppositie. . waar de te volgen 
sociale politiek al vanouds aanleiding 
tot felle kontroversen was. Door zijn 
vaagheid haalde Carstens al in de 
eerste stemronde 131 stemmen ter
wijl Richard von Weizsacker, zijn ge
vaarlijkste rivaal, genoegen moest ne
men met 58 en Gerhard Schroeder 
met 28 stemmen, kompleet uit de 
toon viel. Dit rezultaat plaatst wel de
gelijk een eindpunt achter de politieke 
karrière van een man als Schroeder 
die vele jaren lang het paradepaard 
van de kristen-demokraten is geweest. 

Toen Rainer Barzel zijn twee funkties 
in de steek liet had hij voorzeker ge
hoopt in de schoot van de CDU een 
stroming tegen de rechtse trend op 
gang te brengen. De berekening mis
lukte echter omdat de oppozitie van 
oordeel was dat een breuk tussen CDU 

en CSU nog rampspoediger zou zijn 
dan de som van alle programmatische 
tegenstellingen. Ook had de doorgaans 
zeer gladde Barzel al te voortvarend 
gesteld dat de partij niet langer voe
ling heeft met de eigentijdse bewogen
heid in oost en west. Terwijl hij bik
kelharde slotsommen trok uit de jong
ste verkiezingsnederlaag had hij tege
lijk gepleit voor een meer vooruitstre
vende sociale politiek. De partij, zo 
meende Barzel, moest zich nu maar 
optrekken aan sociale revendikaties 
om de verloren simpatie (bij de jonge
ren, inzonderheid bij de arbeiders
jeugd) te herwinnen. Maar zijn « to
verformule » had een averechtse uit
werking. De « rechtse » rivalen rea
geerden met de konkluzie dat de partij 
al drie jaar op een verkeerd spoor zit 
en dat bijgevolg alleen Barzel himself 
voor die noodlottige gang van zaken 
verantwoordelijk is daar hij toch voor
zitter was. Van dit ogenblik af had de 
al te handige Barzel zijn eigen schepen 
verbrand... en het blijft onzeker of hij 
nog vleugelslag overhoudt om opnieuw 
in koers te geraken. 

Het parlementair mandaat van Car
stens Is nauwelijks een half jaar oud, 
maar inmiddels fungeert « de eeuwige 
tweede » als scheidsrechter in een 
fraktie die na het ontslag van Barzel 
diep verdeeld achterbleef. Voor de 
eerste keer in de geschiedenis van de 
CDU moesten de verantwoordelijken 
kiezen tussen drie protestantse kan
didaten. De « godsdienstige » beteke
nis van de verkiezing werd evenwel 
gevoelig afgezwakt door de omstan
digheid dat Schroeder, die terecht 
doorgaat voor de meest protestantse 
van de drie, het deksel op de neus 
kreeg. Het stokpaard(je) van Schroe
der was toch juist het duurzaam sa
mengaan van alle Westduitse kriste-
nen, « evangelische » en katolieke, in 
een onverbreekbaar partijverband. Na 
de ietwat beschamende nederlaag van 
Schroeder zal men bezwaarlijk kunnen 
zeggen dat de « pacifikatie-formule » 
gelukkig uit de konfrontatie is geko
men. Hoe dan ook de verkiezing van 
Carstens is niet een gevolg van lou
ter toevallige omstandigheden zoals 
sommige waarnemers ten onrechte 
hebben gemeend. Van een kandidaat 
als Carstens kan men immers niet 
zeggen dat hij politieke ervaring mist 
omdat hij pas in 1972 lid van de Bonds
dag is geworden. Dit zou impliceren 
dat politieke vorming alleen via het 
parlement kan verworven worden — 
wat alleszins een onjuiste vooropstel
ling is. 

Carstens werd 14 dec. 1914 te Bre
men geboren als zoon van een hoog
geleerde Doctor Professor Ordinarius 
— een akademisch detail dat boven 
de Rijn nog altijd adoratie wekt. Met 

zijn rijzige, zwierige verschijning is hij 
als het ware het type van de hansea-
tische gentleman zoals we die al ken
den uit het oeuvre van Thomas Mann. 

Carstens is bevriend met Hans 
Günther Winkler en deelt diens be
langstelling voor de edele ruitersport. 
Hij is een ruiter van de oude school, 
ietwat stijf en hoog in het zadel, mis
noegd en zuur neerkijkend op de nie
tige voetganger die zijn wegen kruist. 
Toch wist hij zich vrij te maken voor 
de in Duitsland vrij moeilijke rechts-
studie. Naar nationaal gebruik zwierf 
hij zelfs uit over een drietal Duitse 
universiteiten : Frankfurt, Hamburg, 
Berlijn, studeerde ook te Dijon (Car
stens spreekt vlot Frans, wat in Duits
land een soort olimpisch maximum 
waard is !) en wipte na de 2e wereld
oorlog over naar Yale (VSA) waar hij 
zijn opleiding afrondde. Na zijn terug
keer uit de States lag de weg naar het 
hoger onderwijs open. Carstens werd 
direkteur van het Instituut voor Euro
pees Recht aan de universiteit te Keu
len. Dit was zijn eerste stap in de 
openbaarheid. Echter niet zijn laatste : 
in 1954-'55 zal Carstens te Straats
burg de Bondsrepubliek vertegenwoor
digen. Later benoemt Schroeder hem 
tot staatssekretaris voor Buitenlandse 
Zaken en in het begin van de zestiger 
jaren komt hij weeral via Schroeder op 
Defensie terecht. Met ingang van 1 
januari '68 wordt Cafstens dan ook 
nog de naaste medewerker van kan
selier Georg Kiesinger, waarbij hij de 
hele kanselarij onder zijn teoretische 
bevoegdheid krijgt. Tot hij in 1969 alle 
staatsdiensten naast zich neerlegt om 
zich in stilte op de parlementsverkie
zingen van 1972 voor te bereiden. 

Nog vóór zijn intrede in de politieke 
arena had Carstens al een indrukwek
kende reeks diplomatieke opdrachten 
afgewerkt. Zij die hem van nabij ken
nen leggen nadruk op zijn zelfbeheer
sing, zijn bescheidenhed en zin voor 
maat. Als de tekenen niet bedriegen 
zal Carstens de uitgeholde unie ook 
nieuwe inhoudelijke impulsen probe
ren mee te geven. Voorzeker zal hij 
de progressisten niet bepaald vrolijk 
stemmen maar hij kan alvast bij de 
konsefvatieve vleugel een ontwikke
ling naar meer realistische en sociale 
benadering loswoelen. Het lijkt wel 
utgesloten dat hij zijn partij hierbij' in 
verlegenheid zal brengen want met 
haar ondubbelzinnige voorkeur voor 
Karl Carstens heeft de CDU toch een 
man willen promoveren die inwerkt op 
rechtse en linkse kristen-demokraten 
tegelijk en die ook op het scherm meer 
vertiouwen inboezetpt dan de koele, 
aalgladde Barzel. Ten slotte is Car
stens nog niet zo oud en kan hij ook 
bij de verklezngen van 1976 een meer 
dan bescheiden rol gaan spelen. 

# Na herstel van een zogenaamde zonnekap 
aan Skylab daalt de temperetuur in het vlie
gend labo. De astronauten Conrad, Kervin en 
Weitz hebben de voorziene reparaties begon
nen, na hun geslaagde vlucht aarde-Skylab. 
Na het uitpakken en regelen van de instru
menten in het labo kwam alles klaar voor 
een regelmatige aktiviteit. De astronauten 
nemen korte rustpauzen en werken dan voort. 
Al deze inspanningen en de risiko's die men 
loopt worden verklaard door de prijs van 
deze ruimte-onderneming : 100 miljard bfr. 
en het feit dat Skylab I ten slotte het begin 
is van de opbouw van ruimtestations rond 
de aarde. 

9 Kommandant Nicolas Pappas van de Griek
se torpedojager « Velos », zes officieren en 
24 bemanningsleden vragen en verkrijgen 
politiek aziel in Italië, nadat het schip voor
tijdig Nato-maneuvers had verlaten. Nadat 
de muiters aan wal zijn gebracht zet de <• Ve
los » opnieuw koers naar de Natovloot en 
neemt er zijn aangewezen plaats weer in, 
Athene eist uitlevering van ds muiters. De 
in vrijwillige ballingschap te Rome wonende 
Griekse koning Konstantijn beweert geen 
kontakt met de muiters te hebben gehad. 
Volgens een regeringsblad is de kans dat 
de koning ooit nog uit ballingschap terugkeert 
zeer gering. Vermoedelijk houdt de muiterij 
op de « Velos » wel verband met het mis
lukt komplot in de Griekse marinebasis Sa-
lamis. 

9 IJslandse kanonneerboot vuurt op Britse 
treiler, die binnen de 50 mijlenzone aan het 
vissen was. Londen protesteert intussen hef
tig tegen de zware beschadiging der Britse 
ambassadegebouwen te Reykjavik tijdens de 
anti-Britse betogingen. IJsland verlegde een
zijdig de grens van zijn territoriale wateren 
van 12 naar 50 mijl uit de kust. Engeland 
noch West-Duitsland erkent deze nieuwe 
grens. Sindsdien gaan kleine Britse vissers-
vloten vissen binnen de 50 mijlgrens, terwijl 
Britse bewakingsschepen In de nabijheid pa
trouilleren. 

# Na het ontslag van de ministers lord 
Jellicoe en lord Lambton blijkt nog een derde 
kabinetsminister in het seks-schandaal te 
zijn betrokken. De verklaring van premier 
Heath in het Lagerhuis over dït geval werd 
fair verwerkt door meerderheid en oppositie. 
Behalve Londen zouden zich ook te Parijs 
bordelen voor hooggeplaatsten bevinden, 
uitgerust met mini-mikro's voor het afluiste
ren van gesprekken. Tot nog toe is niet ge
bleken dat er werkelijk spionage in het spel 

deze week 
in de wereld 

# Roemeense staats- en partijleider Ceau-
cescu door Paulus VI in audiëntie ontvangen, 
Na afloop werd een mededeling gepubliceerd 
waarin de nadruk wordt gelegd op samenwer
king en wederzijds respekt, ook voor de 
kleine staten. 

# Said Riffai, 33, en verbeten tegenstander 
van de Palestijnse verzetsorganisaties, wordt 
de nieuwe premier van Jordanië. 

# Terwijl zijn minister van Buitenlandse Za
ken Zayyat te Moskou tweedaagse besprekin
gen voert vaart de Egyptische president Sa-
dat heftig uit tegen de Sovjet-Unie in een 
vraaggesprek met het Zuidslavische dagblad 
« Vjesnik » : de Sovjets besteden volgens 
Sadat veel meer aandacht aan hun betrekkin
gen met de Verenigde Staten dan aan het 
Midden Oosten. 

# Generaal Gowon, president van Nigeria 
en overwinnaar van Biafra, verkozen tot OAE-
voorzitter (Organisatie Afrikaanse Eenheid) 
als opvolger van Hassan van Marokko. Hij is 
tevens voorzitter van de konferentie der 
Afrikaanse staten, die te Addis Abeba bij
eenkwam en gekenmerkt werd door heftige 
uitvallen van Somalia en Libië tegen het gast
land Ethopië. Somalia beschuldigt Ethopië 
ervan een oorlog tegen Somalia voor te be
reiden terwijl Libië er Ethopië van beschul
digt, steun te verlenen aan blanke minder
heidsregimes in Afrika en aan Israël. De Li
bische woordvoerder eiste de verplaatsing 
van het OAE-hoofdkwartier uit Addis Abeba 
en zette de leden-landen aan, hun diplomatie
ke betrekkingen met Israël te verbreken. 
Voorts beschuldigt Libië Ethiopië ervan, 
Amerikaanse basisen op zijn grondgebied te 
dulden, die waardevolle inlichtingen doorge
ven aan Zuid-Afrika, Rhodesië en Portugal. 

# Strijd laait weer op in Vietnam, evenals 
in Karnbodga. De Vietkong zou willen een 
eigen hoofdstad bouwen op 120 km. ten 
noord-Westen van Saigon en dicht bij de 
Kambodgaanse grens. 

# President Campora van Argentinië oefent 
kritiek uit op de afgetreden president Lanus-
se en hel leger. Van hun verblijf in de Ar
gentijnse hoofdstad als gasten voor de in
stallatie van de nieuwe president, maken 
president Allende van Chili en de Amerikaan
se staatssekretaris William Rogers gebruik 
voor een langdurig gesprek over de koper

kwestie. 
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Zes Afrikaanse landen, Mali, Mauretanie, Niger, Senegal, Tsjaad en Opper-
Volta, hebben ernstig te Uiden gehad onder de droogte, waardoor zes 

milioen mensen in nood verkeren. 

chinese puzzels 

Al zijn ze dan vijandige broeders geworden, de Chinese gepiogenheden 
In partij, staat en leger hebben veel gemeens met die van de Sovjet-Unie. 
Westerse waarnemers in beide landen trainen zich In het verzamelen van 
op het eerste gezicht minder belangrijke gegevens om te kunnen nagaan, 
hoe de machtsverhoudingen binnen partij, leger en staat evolueren. Zo 
heeft het zijn belang, na te gaan hoeveel keren een leidende figuur in het 
openbaar verschijnt of niet verschijnt, welke plaats hij in de hiërarchie 
Inneemt, welke opdrachten hem worden toevertrouwd of ontnomen , enz. 
De enige vaste waarde, waarover de westerse waarnemers zich het hoofd 
Biet hoeven te breken is premier Tsou En Lai (die de voornaamste bewer
ker van Lin Piao's val zou geweest zijn en op wiens bevel de dochter van 
<}e ten val gebrachte « kroonprins », waarvan de naam Lin Tou-Tou een 
frivole klank heeft, een verplichte verblijfplaats te Peking toegewezen 
kreeg. 

Aan de hand van deze waarnemingen en « rekensommetjes » heeft 
men nu uitgemaakt dat heel wat tijdens de kulturele revolutis uitgeran
geerde partijfunktionarissen hun plaats terug ingenomen hebben Sommi
gen hebben zelfs een rekord aantal ontvangsten n.a.v. 1 mei bijgewoond. 
Uiteraard was er geen enkel volgeling van Lin Piao te bespeuren Mao Tse 
Toeng trouwens evenmin ( en dat is dan de uitzondering op de regel). Wat 
voor hen een schok moet geweest zijn is de herverschijning van Teng 
Hsioao Pinh, voormalig algemeen partijsekretaris, die nu in zijn funkties 
Is hersteld en die voor een gematigd man doorgaat. Heel wat andere ge
matigde leiders hebben in partij en leger weer hun plaatsen ingenomen. 

Dit verklaart mede de toenaderingspolitiek van Peking tot het Westen 
en het einde van de na-oorlogse Chinese afzondering. Het belang van één 
mei werd ook onderstreept door de grote opkomst van de leden van het 
centraal comitee van de partij, niettegenstaande de gebruikelijke 1 mei-
artikels in « Volksdagblad », « De Rode Vlag » en het •• Blad van het 
Volksbevrijdingsleger » dit jaar achterwege bleven, zonder opgave van re
den. 

Of de uiterst linkse vleugel in de partij nog een kans zal krijgen wordt 
betwijfeld. De voornaamste betekenis van de jongste 1 mei in de Chinese 
Volksrepubliek blijkt wel de bekroning te zijn van de op 12 april jl door 
Tsou En Lai gelanceerde eerherstelkampagne. 

vierde partij in duitsland ? 

Een recente opiniepeiling in West-Duitsland heeft uitgewezen dat de 
koalitie SPD-FDP moesten er nu verkiezingen zijn, de meerderheid in de 
Bondsdag zou verliezen. Terwijl de SPD begin van dit jaar nog 46 % der 
stemmen zou behalen, was dit cijfer enkele weken geleden op 38 % 
gezakt. De kristen-demokraten daarentegen wonnen 2 % bij (van 34 naar 
36 %) terwijl de liberalen hun 8 % behielden. Er is dus een i luite •• van 
6 % ; die zijn echter gegaan naar een vierde kategorie de " anderen » 
die thans in totaal 17 % der stemmen zouden behalen, na de vorige keer 
11 % behaald te hebben. 

Uit de stijging van het aantal stemmen voor « de anderen •> konkluderen 
politieke kringen te Bonn, dat de tijd zou rijp zijn voor een vierde partij 
(welke rol geruime tijd gespeeld werd door de partij van von Thadden, 
die intussen van het toneel is verdwenen, in tegenstelling met de neo
fascisten in Italië, waarmee de von Thadden-partij de ideologie gemeen 
had). 

De idee van een vierde partij in de Bondsrepubliek is niet nieuw, zelfs 
Franz-Josef Strauss houdt er rekening mee als alternatief bij een verdere 
verzwakking van de CDU (die na Barzels ontslag een beroep deed op 
ex-kanselier Kiesinger, om hef interregnum waar te nemen tot een nieuwe 
partijvoorzitter is gekozen). Men verwijst ook naar de twee jaar geleden 
door bondsdaglid Zogimann opgerichte " Deutsche Union », als nieuwe 
partij, die tot nog toe niet van de grond kwam. Men verwijt trouwens de 
CDU-leiding geen samenwerking met de « Deutsche Union •> gezocht te 
hebben, wat voor de kristen-demokraten een pluspunt zou betekend heb
ben. 

Hoe dan ook, het is een feit dat Brandts kiesoverwinning en zijn Ost-
politik de rechtse krachten in West-Duitsland in verwarring hebben ge
bracht en ook in de CDU een krisis heeft uitgelokt. Indien deze CDU-
malaise niet opgelost geraakt dan zou inderdaad het uur van een vierde 
partij kunnen slaan. Voorlopig is het niet zover en wordt het politieke 
beeld van de Bondsrepubliek beheerst door een zelfzekere Brandt en een 
onzekere CDU. Konrad Adenauer heeft zich stellig al in zijn graf omge
draaid... 

wij in nederiand 

de nieuwe regering is er een 

van het " kiezersbedrog #/ 

(jeeveedee) Met de regeringsverklaring door de socialist Joop 
den Uyl, in het parlement is op de kop een half jaar verstreken 
sinds de kamerverkiezingen. In die zes maanden werden, zoals 
bekend, alle nationale rekords inzake de lengte van een formatie
periode geklopt met als resultaat de rooms-rode regering die wij 
al begin december achter de verre horizon hadden vermoed. 

Méér opvallend dan het feit dat er eindelijk een ploeg is gefor
meerd die het konfessioneel-liberale kabinet-Biesheuvel opvolgt, 
zijn de wrange gevoelens en ontevreden gedachten, die na de mara-
ton-formatie blijven leven bij de partijen die nu toch feitelijk de 
dienst Jn het land gaan uitmaken. Noch bij de socalisten en de met 
hen samenwerkende radikalen (PPR) en Demokraten '66, noch bij 
de twee kristelijke regeringspartijen (KVP en Anti-Revolutionaiien] 
zegt men opgelucht : " Hè, hè, blij dat we een regeringsploeg heb
ben, nu kunnen we aan de slag « Integendeel, want ondanks een 
hoop goede wil en beste voornemens zijn de tegenstellingen tus
sen de partijen blijven bestaan, is de verdeeldheid binnen een aan
tal partijen vergroot en kan men bepaald met spreken van een 
stevig vertrouwen in het kabinet-Den Uyl Daarvoor zijn er het 
laatste half jaar té veel dingen gebeurd, die de onrust en het onbe
hagen in de Nederlandse politiek hebben aangewakkerd en ver
sterkt 

« politiek verval » 

Het grote verwijt dat men — 
maakt aan het adres van de 
nieuwe bewindvoerders, is dat 
terecht — zowel in partijpolitie
ke kringen als bij de bevolking 
zij de beloften en voornemens 
uit de verkiezingstijd hebben 
verloochend. Het woord « kie
zersbedrog » heeft men in dit 
land altijd wel horen uitspreken 
als er nieuwe regeringen wer
den gevormd en het spel van 
kompromissen en koncessies 
een aanvang nam Maar ditmaal 
is de verontwaardiging over dat 
zogeheten « bedrog » heviger 
dan ze ooit is geweest Wan
neer het nationale katholieke 
dagblad « De Tijd » bloklettert : 
« Tal van verkiezingsbeloften 
niet nagekomen - Kabinetsfor
matie een symptoom van poli
tiek verval ». moet er sinds de 
verkiezingen van eind novem
ber wel een verschrikkelijk 
dieptepunt in het Nederlandse 
politieke gedrag zijn bereikt 

Bij een analyse van de ge
beurtenissen tijdens de forma
tie en van de verkiezingsweken 
die daaraan vooraf gingen, komt 
men onvermijdelijk terecht bij 
twee beslissingen die het poli
tieke klimaat in Nederland gedu
rende enkele jaren sterk hebben 
beïnvloed : 1 De resolutie van 
de Partij van de Arbeid in 1968 
die gericht was tegen elke 
vorm van samenwerking met de 
Katholieke Volks-Partij in de 
toekomst ; 2 Het besluit van de 
« Progressieve Concentratie » 
(socialisten plus Radikalen en 
Demokraten '66) om in géén ge
val na de verkiezingen samen te 
werken met partijen die zich 
vóór die verkiezingen niet voor 
samenwerking hadden uitgespro

ken Deze twee beslissingen 
hebben in de verkiezingsstrijd 
een hoofdrol gespeeld Honder
den keren hebben de « Progres
sieven » herhaald dat zij er niet 
aan zouden denken om na de 
verkiezingen in de slag te gaan 
met de konfessionelen, die im
mers weigerden zich vóór de 
verkiezingen over samenwerking 
met de « progressieven » uit te 
spreken En even zoveel keren 
wezen socialistische propagan
disten de KVP af als toekomsti
ge regeringspartner. 

toch rooms-rood 

Wat kregen we echter te zien 
zodra de formatiemolen begon 
te draaien ? Nauwelijks stond 
vast dat een nieuwe regering 
met de liberalen niet te verwe
zenlijken zou zijn, of de (socia
listische) formateur Jaap Bur
ger wendde de steven in de 
richting van de konfessionelen. 
Het werden moeizame gesprek
ken, eindeloos zich voortsle
pend en voortdurend tot im
passes leidend, maar uiteinde
lijk tóch tot een verbond van 
progressieven en konfessione
len voerend Er kwamen proce
dures aan te pas waarvan geen 
enkele buitenstaander nog iets 
begreep, en er gingen weken 
verloren met het zoeken naar 
de formule waaronder het nieu
we kabinet zou gaan regeren 
(extra - parlementair kabinet, 
rood kabinet met een wit rand
je, minderheidskabinet aange
vuld met konfessionelen, enz 
enz), maar intussen was het 
voor iedereen duidelijk dat een 
rooms-rood kabinet, in welke 
vorm dan ook, geformeerd zou 

worden Na het - overlopen » 
van de Anti-Revolutionairen 
Boersma en De Gaay Fortman 
naar het progressieve kamp 
(eind februari) kon men feite
lijk al geen andere kant meer 
uit 

Was daarmee van de verkie
zingsbeloften der progressieven 
mets meer overgebleven, ook 
aan de kant van de konfessio
nelen werden de sterkste voor
nemens verloochend Neder
lands drie grote kristelijke par
tijen (KVP. Anti-Revolutionairen 
en Christelijk-Historischen) had
den zich bij de kiezers aange
diend als hét hechte en onver
brekelijke kristelijke blok. Ze 
hadden zelfs een gezamenlijk 
verkiezingsprogram en beloof
den het kiezersvolk alle heil op 
basis van de kristen-demokra-
tische samenwerkingsgedachte. 
En ook van deze belofte is niets 
in huis gekomen. Al direkt na 
de verkiezingen scheidden zich 
de wegen van de kristelijke 
drie, en tenslotte viel de Chris-
telijk-Historische Unie zelfs he
lemaal uit de boot. In de nieuwe 
regering zitten wél katholieke 
en Anti-Revolutionaire ministers 
en staatssekretarissen, maar 
géén leden van « de Unie ». 

liberale oppositie 

BIJ dit grove •< kiezersbedrog » 
moet men dan nog de feiten 
voegen dat Den Uyl zwaar moet 
oproeien tegen de meer linkse 
krachten binnen de PvdA en dat 
de kristelijke regeringspartijen 
in het parlement verdeeld tegen
over het nieuwe kabinet staan. 
Dit beseffend kan men slechts 
konkluderen dat Den Uyl en zijn 
ploeg het zwaar te verduren 
zullen krijgen zodra er wezen
lijke punten van het uitgestip
pelde beleid aan de orde komen. 
Hoewel zowel de progressieven 
als de konfessionelen ontkennen 
dat ze koncessies hebben ge
daan, begrijpt het kleinste kind 
dat dit wél is gebeurd. In de 
kamer zal weldra blijken op wel
ke punten al te grote toegevin
gen zijn gedaan En het is niet 
te verwachten dat de frakties 
der regeringspartijen daar zo 
gemakkeliik overheen zullen 
stappen Zeker niet nu de libe
rale leider Hans Wiegel met 
wie de kristelijken het tot voor 
kort nog zo goed konden vin
den, besloten heeft een onver
biddelijke oppositie te gaan 
voeren. 

Over de levensduur van de 
nieuwe regering kan men daar
om niet erg optimistisch zijn 
Zeker nu de sociaal-ekono-
mische toestand met zijn sta
kingen, inflatie en werkloosheid 
zoveel spanningen biedt dat een 
krachtig beleid noodzakelijk is 
Voorlopig moeten we er maar 
rekening mee houden dat Den 
Uyl de allergrootste moeite zal 
hebben om als premier nieuw
jaar 1974 te halen ! 

Franse pacifisten — die betogen tegen de Franse kernproeven in de 
doch kregen het aan de stok met de Franse politie. 

Stille Oceaan — wilden België binneiv 
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avlaondc»feii-oiis-vod 
Rekords zijn er om gebroken te worden Het 36e Vlaanns-

Nationaal Zangfeest van verleden zondag was een nieuw rekord 
Niet alleen om het ci|fer aanwezigen maar vooral om het Vlaamse 
entoesiasme Twintig duizend Vlamingen verenigd rond het 
Vlaamse lied Haast te mooi om waar te zijn En toch was het 
mogelijk ! 

Was « Federalisme nu ' » de noodkreet van verleden jaar, dit 
jaar lag de klemtoon op « Vlaanderen, ons vaderland » Deze 
klemtoon legde ANZ-voorzitter Valeer Portier ongetwijfeld zeer 
sterk toen hij onomwonden een tweeledige federalistische politie
ke struktuur eiste voor België Hij noemde dat land een zieke 
boom waarvan Brussel met de hoofdstad maar de hoofdwrat is 
Verder riep ANZ-voorzitter Portier alle Vlaamse intellektuelen op 

om zich te scharen aan de kant van hen die de ontvoogdingsstrijd 
van Vlaanderen voeren Het woord Amnestie, dat reeds zo vaak 
klonk op Vlaams-nationale zangfeesten kreeg een diepe dimensie 
toen gezegd werd : « Als Vlaanderen ons vaderland was, dan zou 
amnestie reeds lang werkelijkheid zijn Omdat het unitaire Bel
gië aan de Vlamingen geen amnestie heeft wil len geven, kunnen 
wi j als Vlamingen aan dit land ook geen amnestie geven ! ». Na 
nog heelwat voor Vlaanderen belangrijke punten te hebben aan
gesneden had Valeer Portier het over « de natie Vlaanderen die 
in het Europa der naties haar man zal staan ». De hartstochtelijk 
toegejuichte slotwoorden a h w tot elk van ons uitgesproken 
zullen ongetwijfeld nog lang blijven naklinken : « De Vlamingen 
in de Vlaamse Beweging mogen geen gemakkelijke mensen zijn. 

i 
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Zii moeten er zich van bewust zijn dat zij slechts als komoromis-
loze Vlaams-nationalisten en volksnationalisten het pleit zullen 
winnen... ». 

Oude vertrouwde gezichten, maar ook veel jeugd, nieuwko
mers, enorm veel jeugd. Mooie Vlaamse jeugd die zingen kan, 
eigen liederen Dirigenten, de vertrouwde groep Vlaamse diri
genten, stuk voor stuk figuren met persoonlijkheid, van Armand 
Preud'homme tot Willem De Meyer, van Fernand van Durme tol 
Lode Dieltiens Een spirituele Louis Verbeeck, die tussendoor ach
ter de koelissen een grap vertelt, meegebracht vanuit Zaïre. Lea 
Cousin en Marcel Hendrix die Verbeeck's teksten eer aan doen. 
TAK-klanners die de aandacht en simpatie trekken, de duizenden 
briefjes van Were Di die uit de koepel dwarrelen, de imposante 
spandoek « België ; barst ! ». 

De gehandikapten wa
ren er ook terug, liefde" 
vol werden ze aan- en 
weggereden door hun 
verzorgers. Ze zijn de 
steeds weerkerende sim-
patieke groep die men 
zeer graag de eerste 
plaatsen geeft. Al de 
kwaliteiten van de ster
ren nog eens roemen zou 
te veel zijn, nog graag 
een groetje aan Peggy 
en Donald en hun bassisC 
die de gedag van boven 
de Grote Wateren brachr 
ten. Er waren ook de ver
re Vlaamse groeten uit 
Zaïre, woorden van lief
de, en dat deed de aan
wezigen enorm veel 
deugd. Als dank aart de 
hele bent die het zang
feest bracht een groeps
foto tijdens de « dave
rende ». Vlaamse Leeuw; 
Achter de spots, tevre" 
den omdat het vlot ver
lopen was Remi van 
Duyn (De Innerlijke stil
te na de storm). Tot vol
gend jaar, in hoop dat in 
1974 Vlaanderen nog 
wat meer ons vaderland 
zal zijn I 
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ons feuilleton (18) 

1IIMHDEREN 
«RGUT 

door JOZEF SIMONS 

De droom van Florimond gaat in vervulling. Hij mag naar het front vertrekken. Eerst 
ontmoet hij nog lieelu/at rumoerige Vlaamse koppen maar ook « zwijgzame figuren 
die alles over zich lieten gaan ». Vanuit De Panne, waar de soldaten op rust komen, 
zal Florimond op de dag van de patrones van de goede daad vertrekken. , 

derde hoofdstuk 

trage seizoenen 

Er was ook een Waal bijgekomen, een 
operettezanger, kladschilder tevens, 
die desnoods toneelschermen kon bor
stelen en hier nu met zijn kleuren, tak
ken en twijgen en dorre bladeren na
bootsend, de kanons ,,kamoufleerde" 
al zingend : 

Dans mes voyages, 
que de rivages, 
que de naufrages, 
mais en retour... 

En al de mannen die fluiten konden, 
floten niee dat het een aard had ! 
Hier, in deze batterij, geen geest van 
verzet. De officieren, die ze overigens 
zeer zelden zagen, waren Vlamingen, 
spraken ook Vlaams met de jongens ; 
de tucht was niet nodeloos streng : 
als het werk maar behoorlijk gedaan 
geraakte, werd iedereen met rust ge
laten. In zulk midden tiert geen op
standigheid. 

De brancardier, een Westvlaams onder
wijzer, kwam vernemen wie een boek 
uit de biblioteek wenste. ,, Zijn er 
nisuwe Vlaamse ? " werd hem ge
vraagd. Van de honderd boeken, die in 
het koffer van de batterij zaten, waren 
er zevenennegentig Franse. De drie 
Vlaamse waren door al de leeslustige 
jongens lang verslonden, zodat de 
brancardier, een flamingant — dat 
hoorde Florimond aanstonds — alleen 
nog de enkele Walen aan lektuur kon 
helpen. 

,,Willen we zelf wat geld bijeenleggen, 
mannen, voor nieuwe Vlaamse boeken? 
leder geeft wat hij wil I " . 
,. Laten we proberen hoeveel we hier 
bijeenkrijgen I ". 

De brancardier ging met een beursje 
rond en toen hij telde, vond hij ; voor 
zes frank en centimes klein geld en 
— een briefje van vijftig frank ! 
Florimond had zich uit de voeten ge
maakt, maar de mannen gisten wei 
vanwaar het briefje kwam en hij ving 
's avonds meerdere gesprekken op 
over de ,, nieuwe schacht, die nobil-
jon ", die zo goed Vlaams kende en 
geen fiere manieren had We zullen 
ar nog een goeie van maken ! ". 

aan 'f front-

vierde hoofdstuk 

Op Sint-Barbaradag — Sint-Barbara, 
patronesse van de goede dood, patro-
nesse van de kanonniers — trokken 
ze naar 't front. Vier Kelly-traktors, 
traktor en vrachtwagen tegelijk, pik
ten de vier kanonnen aan en schoven 
op rij langs de baan. Toen kwamen de 
mannen aandraven met ransel en pak, 
smeten al hun gerief in de vrachtwa
gens en kropen er zelf op, de motors 
ronkten en de grote reis naar 't front 
begon. 

Het sneeuwde. 
Door de dansende en tuimelende vlok
ken heen, vielen soms dikke kladden, 
loodrecht en geruisloos, naar beneden. 
Heel de voormiddag had de grijze 
lucht somber het hemellicht afgeslo
ten, nu steeg een witte, starre winter-
klaarte uit de dikbesneeuwde velden 
op, met verblindende kristallen tinte
lingen. 

> 

De mannen lagen lul op hun zakken, 
rokend en pratend, soms uitkijkende 
om, met speurend oog, in een voorbij
trekkende troep soldaten een vriend, 
een kameraad te ontmoeten en hem 
goed heil ! toe te roepen. 
De tocht vorderde langzaam over Buls-
kamp. Nieuwe Herberg, Hoogstade. 
Aan de Gapaard sloegen ze 't steen-
wegje op naar Lo en, even omgekeerd, 
bij 't uitwijken voor een ammunitielor-
rle, bleef de voorste Kelly steken in 't 
slijk. Een lang zeel werd uitgehaald 
en al de mannen spanden er zich voor. 
Boerjan, een Oostvaams kanonnier met 
een halve knevel — de ratten hadden 
's nachts de andere helf afgeknaagd — 
nam het bevel op zich, gebaren ma
kend met hoofd en handen, op de maat 
van een liedje dat hij geleerd had in 
een Engels kantonnement, waar Boer
jan tot groot profijt van zijn beurs, 
anker-en-zon had gespeeld : 

Mademoiselle de Poperinghe, 
parlez-vó ? 

Dit „ parlez-vó " kwam na elk zinnetje 
weer en dan moesten ze allen mee 
invallen en trekken, 't Ging vanzelf, en 
aan het laatste „ Hinkepinke, parlez-
vó ! " was alles klaar. Terwijl ze al 
zingend aan 't werk waren, stapten 
daar voorbij, met moede tred, belast 
en beladen als muilezels, lange rijen 
vermoeide piotten, die van 't front te
rugkeerden. Die kanonniers moesten 
ook zingen ! ,, Ze zijn er nog geren 
bij, die bazaar-kannonnierkes ! Oor
log voeren is plezant, he mannen ? ". 
,, Kust mijn kL.eren ! " riep Boerjan 
weer. 
,, Braaf zijn, kanonnierkes ! Komt lie
ver eens ruzie maken ais we uitgesla
pen zijn ! ". 
De traktors zetten weer aan, op het 
kleine steenwegje ging 't nu nog lang
zamer vooruit ; een eindje voor Lo
brug werd er gepleisterd voor een 
hoeve waar de échelon van de batte
rij reeds daags tevoren ingepikt was. 
„Val t het mee, mannen ? ". 
,, Ja, alles in de klink ! ". 
Toen het nu helemaal donker werd, 
reden ze in één trek door tot Nieuwka-
pelle. De sneeuw viel niet zo dik meer; 
soms hield zij helemaal op en kwam er 
even een klare ster piepen tussen de 
resten van het verschuivende wolken
floers, 't Zou weer gaan vriezen. 
Voor de puinen der kerk van Nieuw-
kapelle kruisten ze de afgeloste batte
rij, waarvan de bemanning moelijk haar 
vreugde kon intomen. Ze gingen op 
rust ! Een korte tijd stonden beide ka
ravanen stil en wederzijds werd om in
lichtingen gevraagd betreffende de 
stelling hier en het rustkanton in De 
Panne 
Even voorbij de kerk sloegen ze een 
hobbelige aardeweg in en de auto's 
trokken zolang de toestand van de 
weg het toeliet. Waar hij versmalde, 
stond een gespan van zes paarden 
gereed om de kanonnen verder te trek
ken tot op hun steling, naast de pui
nen der hofstede van Boer Huyghe — 
in militaire taal „Ferme Hugues". Een 
gemakkelijke stelling om over te ne

men I alles hl goeds staat. Voor een 
elzenkant, tegen een k(elna beek met 
irtromend water — schoon water om 
Klch te wassen I — stonden de vier 
beddingen voor de kanons, In versge-
nagelde dikke planken, om zo te zeg
gen naast elkaar, borstwering en raffia 
onaangeschoten. Van de grote baan 
liep een kleine decauville tot voor de 
brug over 't beekje bij de stelling : ge
makkelijk om ammunitie bij te halen. 
Twee wagentjes lagen omgekanteld bij 
de brug. 

Toen de paarden de kanonnen een 
voor een aanbrachten, moesten da 
mannen een laatste duw geven aan 
de wielen, daarna het stuk nagenoeg 
In ,,position de t ir" zetten, waarna ze 
uiteenstoven om slaapgelegenheid te 
zoeken. 

Florimond vond die in een soort over
dekte groeve, die de boer moest ge
diend hebben om in de winter rapen 
of aardappelen te legeren. De mannen 
van de vorige batterij hadden die groe
ve uitgegraven, het kapotgeschoten ge
welf met kepers hersteld, een houten 
waarin een echte glazen ruit I — een 
wand aangebracht met een venster — 
er een kacheltje in geplaatst met ka-
chelpijp en kolenemmer... Het kachel
tje brandde nog ! Drie ,,trams", d.i. 
„bedden" van ijzerdraad op houten 
kepers, stonden te wachten met stro
zakken erop, twee boven elkaar en 
een in de hoek waar het gewelf te 
laag was om er een tweede bovenop te 
timmeren. Met z'n drieën namen ze 
bezit van die huisvesting. Rik Stijman. 
een trapmaker uit Turnhout, Kamiel 
Verdickt, een Kempische stroper, en 
Florimond — terwijl de anderen elders 
een soortgelijk, het ene al beter, het 
andere al slechter, onderdak overna
men. De kapitein en de luitenant be
trokken de kelder van de hoeve, waar
voor en waarboven een berg van ste
nen, ,,vaderlanderkes" en graszoden, 
was aangebracht. Er welfden ook meer
dere betonnen hokjes. Een grote note
boom stond nog ongedeerd met a jn 
knoestige takken geëtst tegen het dof
fe licht van de rode maansikkel, in de 
kille vrieslucht. 

Terwijl Rik en Florimond hun zaken 
schikten op hun „tram", was Kamiel 
uitgegaan om hout. 
„ De maan staat er chagrijnig in " , 
zei Kamiel, toen hij met een armvol 
planken aansleuren kwam. „ 't zal vrie
zen en misschien komt Frits dan wel 
een kijken per vliegmachine I ". 
Het vuurtje brandde gezellig, ze roos
terden brood op de platte buis en 
lieten er het vet intrekken, toen eens
klaps sissend een zware granaat over
vloog en met een krakende knal ont
plofte. 

, , 1 5 0 ! " zei Kamiel lakoniek, „ twee 
kilometer weg, ergens aan de Haze-
wind bij de Kruisbaan ; kan geen 
kwaad, laat ze maar doortrekken ". 
En ze trokken door, aan de overkant, 
een half uur lang, waarschijnlijk om 
op een bepaald punt het bevoorraden 
in ammunitie te beletten. Daar ronkte 
nog een motor, en acht bommen uit 
een vliegmachine vielen ergens rond 
Oudekapelle." 
Toen werd het sti l . 

Te halfnegen kwam plots het bevel 
dat ze moesten tegenschieten. Het ge
bulder van de vier eigen kanonnen 
maakte Florimond, die op zijn schouder 
granaten aandroeg vanuit het provisie
hokje naar de stelling, zenuwachtiger 
dan het ontploffen daareven van de 
vijandelijke granaten. 
Na drie kwartier schieten mochten ze 
ter ruste gaan en brachten ze verder 
een ongestoorde nacht door. 
't Viel Florimond niet moeilijk aan het 
frontleven te wennen in deze batterij 
van oud-gedienden, die aan elkaar hin
gen als een bijenzwerm, waar niet ge
daan werd aan hol patriottisme, ophit-
serij of Vlamingenjacht. Alle bevelen 
werden stipt uitgevoerd, maar verder 
werd elk met rust gelaten. 

(vervolgt) 
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berichten 
uil de samenleving 
seks-eksperiment 

Vijf mannen en zes vrouwen 
vertrokken onlangs met een klein 
vlot uit Las Palmas voor een over
tocht van de Atlantische Oceaan. 
De overtocht zal drie maanden du
ren. Waarnemers noemen het een 
eeks-eksperiment. 

Voor de overvaarders is dus het 
grote avontuur begonnen. Maar 
eerst moesten zij met 13 zijn. In 
hoeverre het bijgeloof een rol 
speelde is niet geweten, maar een 
feit is dat de Meksikaanse antro
poloog Santiago Genoves — die de 
reis inricht — geen Brit vinden 
kon om de overtocht mee te na
ken. 

Genoves wil namelijk een onge
wone proefneming doen : de kapi
tein van het vlot is een vrouw, Er 
«ijn meer vrouwen dan mannen. 
Alle deelnemers zijn gehuwd, maac 
moesten hun partner aan wal la
ten. Er zijn mensen van alle natio
naliteiten en rassen aan boord. Zo
wel het menselijk gedrag van ('e 
bemanningsleden als dat van de 
thuisblijvende partners zal worden 
bestudeerd door antropologen eii 
psychologen. Bij hun aankomst te 
Mexiko zullen de deelnemers een 
reeks testen moeten ondergaan om 
uit te maken in hoeverre de reis 
invloed heeft gehad op hun per
soonlijkheid. Prof. Genoves denkt 
ontdekkingen te kunnen doen wan
neer de gedwongen omgang, tus
sen mensen die elkaar niet ken
nen, tot losbarstingen zal leiden. 
Men vraagt zich af hoe de gezellen 
zullen reageren nu een vrouw de 
touwtjes in handen heeft. Wij zijn 
eveneens zeer benieuwd voor de 
afloop en zouden dit nog méér ge
weest zijn, indien ook het gedrag 
van een • Belg » had bestudeerd 
geweest... 

onderschat 

Ook de Amerikanen zijn tot de 
ontdekking gekomen dat huisvrou
wen schromelijk onderschat wor
den. Aan de Cornell Universiteit 
hebben geleerden immers uitgere
kend, dat huisvrouwen 400,000 fr. 
per jaar zouden moeten verdienen 
voor het vele gepresteerde werk. 
Dit bedrag is natuurlijk volgens 
Amerikaanse maatstaven. De inko
mens liggen merkelijk hoger dan 
de onze, maar toch stemt het tot 
nadenken. De onderzoekers kwa
men aan dit bedrag door de we.'k-
uren te rekenen die koks, dienst
meisjes, afwassers en ander huis
houdelijk personeel tegen de gel
dende prijzen zouden maken. 

Alle werk wordt in onze samen
leving betaald, zeggen de geleer
den van de Cornell Universiteit, 
behalve het werk van een huls
vrouw. 

om nooit te vergeten 

« Voor mij zijn vrouwen een tijd
verdrijf, een hobby en niemand Le-
steedt teveel tijd aan een hobby » 
aldus Henry Kissinger. Kommen-
taar overbodig ! 

euromarkt en de vrouw 

Ook bij de diensten van de Eu
romarkt hebben de vrouwen geen 
reden tot juichen. Van de 1.525 
ambten aan de top bezetten zij er 
nauwelijks 99, dit is nog geen 6 "o. 
Onder de 32 direkteurs-generaal is 

er zelfs geen enkele vrouw. Op de 
112 direkteurs is er welgeteld één 
vrouw erin gelukt deze top te be
reiken en op de 299 afdelingshoof
den vinden wij er drie. 

In de lagere rangen gaat het do 
vrouw — vanzelfsprekend — veel 
beter voor de wind. In de klassse 
C, die de werksters en chauffeurs 
omvat, zijn zij met 82 % in c!e 
meerderheid. Had iemand het soms 
anders verwacht ? 

De kommissie vindt die toestand 
wel onbevredigend, maar vergoe
lijkt haar beleid door op te "ner-
ken, dat de aanwerving van ambte
naren nu eenmaal moet geschiedin 
door een vergelijkend eksamen 

Dat de benoeiViingen aan de too 
in de praktijk geschieden zonder 
eksamen wordt natuurlijk met /e ' 
meld. 

niet erg opwekkend 

In een zopas openbaar gemaakt 
verslag stelt de wereldgezondheids
organisatie vast dat bijna de helft 
van de jonge mensen, die tussen 
15 en 24 jaar sterven, overlijden 
als slachtoffer van het verkeer en 
niet tengevolge van een of andere 
ziekte. 
De organisatie maakt daarin ook de 
sombere voorspelling, dat het niet 
lang meer zal duren eer het weg
verkeer in de wereld jaarlijks 250 
duizend mensen het leven zal kos
ten. Jaarlijks zullen ook 10 miljoen 
mensen bij verkeersongevallen ye-
wond geraken. 

raad van beheer 

Voor de eerste maal hebben 
twee vrouwen zitting in de Raad 
van Beheer van de BRT. De Neder
landse Kultuurraad is in openbare 
zitting overgegaan tot de vernieu
wing van de Raad van Beheer van 
de Nederlandstalige radio en tele
visie. Aangezien er niet meer kan
didaten waren dan te begeven 
plaatsen, zijn er normaal geen 
moeilijkheden gerezen. De verde
ling van de mandaten per partij 
ziet eruit als volgt : twee voor de 
PVV, zes voor de CVP, 
drie voor de BSP en twee 
voor de VU. De twee dames zijn 
Clara Schmidt voor de CVP en S. 
Vervake voor de BSP. 

Alweer een bank vooruit ! 

rode vermageringskuur 

Het is een feit dat vele vrouwen 
het moeilijk hebben om hun slan
ke lijn te behouden of te herwin
nen. In een Brabantse gemeente 
heeft men er iets op gevonden, n'. 
het inrichten van een wekelijkse 
praktische kursus. Met rezultaat, 
naar verluidt. Ook voor de partij
kas van de BSP — schrijft de 
« Gazet van Antwerpen » — want 
om die kursus te mogen volgen 
moet men een lidkaart van » de 
partij » bezitten. En dan mag men 
nog eens 150 fr. per les betalen, 
want socialisten zijn inderdaad 
geen proleten meer. De dame die 
les geeft evenmin, want met een 
gemiddelde van 10 deelneemsters 
is haar dag goed betaald. En zo 
stijgt het aantal « leden >• van de 
BSP, de partij van de vermagerde 
dames, voegt de « Gazet van Ant
werpen » er ironisch aan toe. 

hilda uytterhoevén. 

VERBRUIK 

Onlangs werd in deze rubriek uiteengezet dat de EEG-voor-
stellen die uitgewerkt werden in verband met de kosmetika. 
vanuit 't verbruikersstandpunt ontoereikend zijn omdat ze de ver
bruiker te weinig beschermen. De Europese Kommissie heeft 
gevraagd aan de lidstaten de voorstellen te onderschrijven en 
ze kracht van wet te geven. De regering zal dus eerlang (een 
datum Is nog niet bekend) een wetgeving op de kosmetika 
moeten opstellen en aan het parlement voorleggen. Ter voor
bereiding van deze wetgeving werd aan de Raad voor het Ve"--
bruik een advies gevraagd. Dat advies kwam voor enkele dagen 
klaar, na heel wat voorbereidende vergaderingen, en het werd 
aan de pers voorgesteld op een praktisch geheel in het Frans 
gehouden perskonferentie. Er was zelfs geen simultaanvertaling 
in het Nederlands voorzien terwijl de paar in het Nederlands 
gestelde vragen prompt in het Frans werden vertaald. We schrij
ven dit alleen om aan te tonen hoe Vlamingen in sommige in
stellingen die nauw met de overheid samenwerken nog steeds 
behandeld worden. 

Wef is weer de tijd voor een overheerlijke sctiooluitstap. Zomaar eeris het 
land in met z'n allen Nu eens niet met een lerares die sip kijkt, maar 
gewoon mee een pilsje drinkt ol het zelfs nog aanduift in een glijbaan te 
klimmen. Of zoals hier zich mee laat overroeien in Manekerke. Straks is 

het weer voorbij... 

nog de 

kosmetika 

Om tot de kosmetika zelf terug te keren. De Raad voor het 
Verbruik is een instelling die door de overheid werd opgericht 
om allerlei adviezen te geven, adviezen die door de regering 
kunnen gebruikt of niet. In de Raad zitten vertegenwoordigers 
van de meeste verbruikersverenigingen naast mensen uit het 
bedrijfsleven, een situatie die meebrengt dat er in de Raad voor 
het Verbruik wel veel wordt gepraat doch zonder dat dit praten 
veel oplevert. In de kosmetika-zaak bv. werden verschillende 
vergaderingen belegd en het resultaat is dat er een verdeeld 
advies wordt overgemaakt aan de regering. De producenten 
zijn het namelijk niet eens met de verbruikersvertegenwoordi
gers en dat zal wel niet zoveel mensen verwonderen. Het enige 
waar men het wèl over eens is geraakt is het principe dat 
kosmetika niet schadelijk mogen zijn voor de gebruikers ervan 
Dat men het over dit principe eens is zal ook weer niemand 
verwonderen want ook de producenten kunnen niet in het open
baar komen vertellen dat de gezondheid van de verbruiker hun 
niet interesseert. Wie de ingenomen standpunten van de kos-
metische industrie aandachtig bekijkt moet echter wel tot üe 
vaststelling komen dat de producenten de gezondheid van d'' 
verbruiker niet zo nauw nemen. Het enige wat de producenien 
kunnen aanvaarden is het zogenaamde stelsel van de negatieve 
lijsten. Op dergelijke lijsten zou men een aantal basisprodukten 
inschrijven .die niet mogen gebruikt worden omdat ze schade
lijk zijn. Het is ook dit stelsel dat op Europees vlak wordt 
voorgesteld. 

De verbruikersverenigingen zijn het, gelukkig, niet eens met 
dit voorstel. Zij willen vooreerst dat duidelijk wordt vastgelegd 
wat kosmetika zijn, een definitie dus. Men stelt het volgende 
voor : « Onder kosmetisch produkt wordt verstaan, elk produkt, 
stof of preparaat dat bestemd is om in aanraking te worden 
gebracht met de verschillende delen van het lichaamsoppervlak 
(huid, haar, beharing, nagels ,lippen en uitwendige geslachts
organen) of met de ogen, tanden en kiezen, de kunsttanden en 
-gebitten en de mondslijmvliezen, met uitzondering van de pro-
dukten die behoren tot de reglementering van het geneesmid
del ». Deze bepaling lijkt logisch en heeft het voordeel dat de 
bepaling van het kosmetisch produkt zich automatisch aanpast 
bij elke wijziging van de definitie van het geneesmiddel. 

Verder stellen de verbruikers voor het stelsel van de posi
tieve lijsten in te voeren. In deze lijsten worden alléén tte 
produkten opgenomen die toegelaten zijn en konkreet betekent 
het dat de positieve lijsten veel minder produkten toelaten dan 
de negatieve lijsten. Overigens worden produkten tot de posi
tieve lijsten enkel toegelaten wanneer bewezen is dat ze wer
kelijk onschadelijk zijn en dit na een uitgebreid wetenschap
pelijk onderzoek. Eigenlijk gaat men met het voorstellen van de 
positieve lijsten alleen nog niet ver genoeg. Inderdaad men 
moet niet alleen de basisprodukten die gebruikt worden op hun 
onschadelijkheid onderzoeken, men moet ook nagaan of de ver
kochte zalfjes, lakken, pasta's of olieën zelf niet schadelijk 
zijn want deze produkten zijn vaak het resultaat van de menging 
van verscheidene basisprodukten die alhoewel die op zichzelf 
onschadelijk zijn toch een eindprodukt kunnen leveren dat scha
delijk is. De registratie, hèt onderzoek, van nieuwe produkten 
zou zoals de •< verbruikers » voorstellen moeten gebeuren door 
een wetenschappelijke kommissie. Dat is een dure aangelegen
heid doch vermits de fabrikanten van kosmetika flinke winst
marges nemen lijkt het mij niet onlogisch voor te stellen de 
kosten van dit onderzoek te laten dragen door de fabrikanten 
zonder de prijs aan de verbruiker op-te drijven. 

De vertegenwoordigers van de konsumenten vragen ten slotte 
nog dat op de verpakking van de produkten etiketten zouden 
aangebracht worden die de samenstelling er van zouden mee
delen. Daardoor zou het onmogelijk worden dat de verbruikers 
zelfs de verschillende handelsmerken van hetzelfde type kun
nen vergelijken. De artsen zouden, ingeval van bv. allergiedn, 
ook heel wat hebben aan dergelijke etiketten. In de VS zijn 
dergelijke etiketten trouwens verplicht en men ziet niet in 
waarom men in België iets dergelijks niet zou invoeren. 

Het advies van de verbruikersverenigingen is zinvol en wii 
de verbruiker werkelijk beschermen, dit in tegenstelling tot het 
advies van de industrie. Het Ministerie van Volksgezondheid 
heeft de keuze tussen een goed en slecht advies doch het ^iet 
er nu al naar uit dat het Ministerie eerder de producenten zal 
t/olgen, of had u iets anders verwacht ? 

a.m 
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O 19U45 TV-nieuws 
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O 19u08 De katol ieke gedachte 
O 19u45 TV nieuws 
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terdaeme en Eduard Grandy 
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tho Smit 
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O 18u05 De toverbal Tekenf i lm 
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O 22u 05 Perverse Manon Psychologische 

f i lm 
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zoekertjes 

Dame zoekt werk als gerante in 
qereed om dragen text ie l ge 
schenkart ikelen of iets derqel i iks 
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|v naar A Van Ouyt 
se! Schuttershofstr 16 2000 Ant 
werpen of bevragen Schuttershot 
str 29 tussen 10 en 18 u 30 

— R 57 

OVERUSE Bouwgrond te koop 
690 000 fr (VU — 10%) Tel 0 2 ' 
53 91 62 (na 17 u ) — R 56 

Man (36 jaar) goede talenkennis 
Nederlands Frans Engels D t i t s 
uime algemene ontwikkel ing dac 

tylo begrippen publ ic i te i t en mar 
keting boekhandel korrektor re 
daktioneel zeer v lot , algemene 
bankervaring ekonomaat (druk 
werk en kantoorbenodigdheden) 
zoekt passend werk 
Zich wenden senator M CoppietPrs 
Meei stersstraat 161 Nieuwkerke 
Waas tel 03 76 57 64 R 59 

Bar restaurant De Taveerne Kaas 
markt 157 te Wemmei vraagt kel
ner of dienster vi j fdagenweek 
(zondag en maandag vr i jaf) werk 
uren van 16 u to t s lu i t ing Zeer 
hoqe verdiensten R 48 
Poetsvrouw drie uren per dag voor 
nl icht inqen tel 788318 na 18 u 

R 49 

/ 
1 Jonge universi ta i r , l icent iaat n 
de pedagogische wetenschappen, 
special isat ie sociale pedagogiek, 
zoekt betrekking in het onderwi js 
of in het bedr i j fs leven. 
2 Jong gehuwd man met eén <ind, 
diploma A-3 e lect r ic i te i t , thans 
werk loos zoekt betrekking In het 
bedr i j fs leven 
Kontakt via senator R Vandezande, 
Naamsestraat 167 — 300 Leuven 
(tel 016 284 20) f̂  55 

Te koop te Liedekerke-centrum : 
1) Woonhuis 5 plaatsen en :|arage 
2) Woonhuis 8 plaatsen en garage 
Mogel i jkheid to t bi j- en opbouwen 
van appartementen of garages 
Voor in l icht ingen zfch wenden 
Vi j fhoekstraat 110 Liedekerke R 60 

Op BERGSAFARI naar het 
LECHTAL - TYROL 

Prachtige elfda^gse reizen met luxe Tutocar, 
regelmatige afreizen op 

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

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

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

INLICHTINGEN EN RESERVATIE 

REIZEN LUX CAR 
Prinsdaal 61 
BAM8RUGGE 

Tel 053/634 23 

Adv De Backerstraat 61 
Denderhoutem 

Tel 054/311 63 

VRAAG VRIJBLIJVEND FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN 
EN PROGRAMMA 

Firma te Wemmei zoekt akt ieve be^ 
diende ong 25 j Kontakt via sen 
Van Haegendoren, G Gezellelaan 
53 Heverlee Met opgave referen
ties —- R 58 

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 3askin 
Ursulastraat 1 Eigenbilzen of J 
Gabriels Siemenstraat 28, Bree 

R 61 

23 jarige ju f f rouw uit Sint Kwin-
tens Lennik zoekt betrekking als 
bediende (gewoon bureauwerk) 
Tel 02 52 45 86 of 52 46 20 R 66 

Afgestudeerde diploma humaniora, 
zoekt plaats als bediende Inlich
t ingen b i j Marcel De Broyer Italië-
laan 6 te 1900 Over i jse tel 0 2 / 
50 61 76 R 67 

H O U T W O R M ? 
Behandaüng vwi dakwerKen tegen alle hout-
Inaekten. TWnniQ JAAR WAARBOnO. 
Ook. op aanvmaa QnUs bastefc m a*n* hal 
land PV£AI»4IXJSTRA0E. VwKton«pm«(r. 
12. Wenunel {3U - T d 02/79,2aboa 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
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HORIZONTAAL 

1) Honderd gram - Beki jken 

2) Knoeiwerk 

3) Angram van « RIT » - Aan Paula. 

4) Op een bepaalde plaats. 

5) In de gevangenis opslu i ten 

6) Duits meer 

7) Achter - Nikkel - Gelo f te . 

8) Rivier in I tal ië - Stad in Spanje 

9) Engels bier - Eerwaarde heer. 

10) Soort bloem 

VERTIKAAL 

1) Rechthoekig. 

2) Gevangenis - Medewerker van 

. Sher i f f Cade ». 

3) Egyptische eigenaardigheid -

Pas. 

4) Fries water . 

5) Gemeente m het Waasland • 
Boom. 

6) Lengtemaat - Rooms Katol lek • 
H I J . 

7) Schoonbroer - Deel van het oor. 

8) Westv laamse stad - Nagalm. 

9) Daar - Neon - Gewaardeerde 
heer 

10) Niet klagen - Boze gemene. 

M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 

Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A 

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

>k 
KINDERARTIKELEN : p loo i - en wandelwagens - bedjes en wtegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversler ingon - was

tafels en waskussens - k inderk led ing 

SPORTARTIKELEN : al ler lei - tu rnk led i j - ru l teru l t rust ingen - p l ng -
pongtafels - badk led ing en alle toebehoorten - ro l - en Ifssehaat-

sen - kampingar t ike len - turngere l . 

SPEELGOED : u i tgebreide keus In merkart ikelen : autobanen • 
elekr. t reinen der beste merken - auto's - go-carts - t raktoran -
poppen - poppenwagens en -wtegjes . bure len • lessenaars • 
borden - fietsjes • al le gezelschapsspelen - a l le soorten meka-
nieken - schooltassen - borden - tu inmeube len - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 
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kultuurtelex 
bestsellerlijst april T973 

PROZA 
Vlaamse en Nederlandse auteurs 
G. Durnez : Kijk, paps, een Belg ! 
J. Geeraerts : Gangreen II - De goede moordenaar 
i. Mens : De kleine waarheid 
Werk in vertaling 
H. Böll : Groepsfoto met dame 
D. Brown : Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier 

L.N. Tolstoj : Oorlog en vrede 

POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
Ph. Bosmans : Menslief, ik hou van je 
M. Gray : Uit naam van al de mijnen 

M. Ruys : De Vlamingen 

JEUGDBOEKEN 
Wonderen van het jonge leven 

« het gevaar » (jos vandeloo) in het tjechisch 

Aan de lijst van internationale vertalingen van het werk van Jos Vande
loo wordt binnenkort een nieuwe uitgave toegevoegd. In Praag zal na
melijk de Tjechische vertaling verschijnen van « Het gevaar ». Het boek 
komt uit bij de uitgeverij Prace in de serie >• Romanové Novinky » (Les 
nouveaux romans of De nieuwe romans). De oplage van deze Tjechische 
editie ligt volgens onze begrippen bijzonder hoog ; niet minder dan 
dertigduizend exemplaren. Jos Vandeloo had al eerder sukses in Tjecho-
slovakije, ondermeer met de radiobewerking van zijn bekende novelle 
« Hoe laat is het, meneer ? ». Dit stuk werd reeds een tiental keren uit
gezonden door de radiozenders in Praag en Bratislava. 

De roman « Het gevaar » blijft overigens niet alleen het buitenland 
boeien. Ook in België en Nederland vindt dit boek van jaar tot jaar meer 
lezers, voornamelijk jongeren. Kortelings is reeds de twaalfde druk van 
dit werk verschenen. 

Ondertussen treft Vandeloo voorbereidmgen voor een reis naar Rus
land. Daar zijn de jongste tijd vertalingen verschenen van een aantal ver
halen, ondermeer « De croton » in het belangrijkste Russische tijdschrift 
« Novy Mir », terwijl « De grap » voor de televisie in Moskou werd op
gevoerd. Nu is een nieuwe televisie-uitzending gepland : de Russische 
bewerking van « De week der kapiteins », het stuk dat handelt over vier 
oude mannen in een bejaardentehuis. 

De vermelde werken werden uitgegeven bij Paris-Manteau. 

lentenummer « ons erfdeel » 

Het tweede nummer van « Ons Erfdeel • is zopas verschenen. Het Is 
een bundel nogal kompakte tekst en we hebben de indruk dat er deze keer 
minder illustratie dan gewoonlijk is. 

Het tweede nummer van de zestiende jaargang van het tijdschrift bevat 
bijdragen van prof. Luc Huyse (taalkwestie in Belgiè, sociologisch bena
derd, wat wel een paar nieuwe gezichtspunten biedt) ; van Luc Schepens 
(Is er meer dan één koningskwestie in België ?) ; van dr. G. Stellinga (de 
Nederlandse leraar en zijn opleiding) ; van dr. Aex Vanneste (de kom-
plekse problematiek van het hoger onderwijs in Antwerpen) ; Freek Van 
Wel (de relaties Maria Sybilla Merian met de Nederlanden). Verder de 
vaste rubrieken met kulturele en kultuurpolitieke informatie. 

Nadere inlichtingen bij hoofdredakteur Jozef Deleu, Rekkem, West-
Vlaanderen. 

't kliekske verovert holland 

(mvl) 't Kliekske, bestaat dat nog niet ? Het is inderdaad wat 
stil geworden rond deze Brabantse liekesgroep. Deemstert het 
groepje van Herman Dewit weg of wordt in alle stilte een nieu
we morgen opgezet ? 

Niets is minder waar 't Kliekske heeft het op de Hollandse 
toer gegooid Inderdaad het zwaartepunt van hun werkterrein 
ligt sinds een paar maanden boven de Moerdijk. « Alhoewel, en 
dat voegt de groepsleider er uitdrukkelijk aan toe, wij nog even 
graag voor Vlaams publiek optreden ! », 

Maandelijks worden door de NOS vijf Hollandse volksliedjes 
opgenomen. De Vlaams-Brabantse groep is wat je zou kunnen 
zeggen « in » in Nederland 

De invasie Nederlandse kleinkunstenaars in Vlaanderen is ge
luwd, men werkt nu in omgekeerde richting. Vlaanderen bezoekt 
nu Nederland en met sukses. Miei Cools bv. werkt reeds ge
ruime tijd in Nederland. De kontrakten van 't Kliekske boven de 
Moerdijk zijn enorm. Men heeft in Holland werkelijk een ont
dekking gedaan. Voor Herman Dewit en zijn bent is het onge
twijfeld een verrijking, want wat hij in Vlaanderen vaak met vee! 
moeite moest gaan opsnorren ligt in Amsterdam allemaal netjes 
— op z'n Ollands — in het volksliedarchief van Ate Doornbos. 
Reeds vijftien jaar is deze dame met behulp van zes krachten 
dit archief aan het schikken. Heelwat van deze Hollandse lied
jes, muziek en tekst, zijn varianten van de volksliedjes die wij 
kennen en het moet voor Dewit en Co. dan ook een treffer zijn 
deze met hun gekende entoesiasme aan de koele Hollander te 
brengen. Nederland vindt het best dat de Vlaamse groep ce 
liedjes brengt omdat boven de Grote Wateren geen groep 
bestaat die ze zo autentiek brengt. 

Een nieuwe LP is opgenomen en wacht op uitbreng, waar
schijnlijk tegen einde juni onder de naam Onder de groene 
linde (bij Decca). 

En dat is net voor de start van de huifkartocht van 't Kliekske 
door... Nederland. 

Voor wie het interesseert : Herman Dewit en Rosita verhuis
den naar het mooie Kester waar ze zoals het hen past een pa-
jottenlands hoeveke bewonen. (Molenstraat 23, 1685 Kester). 

kleinteaterfederatie 

De Vlaamse Kleinkunst Stichting waarvan we reeds uitvoerig 
melding gaven heeft vanaf het begin gestreefd naar een ruime 
samenwerking met iedereen die aktief betrokken is bij het 
kleinkunstgebeuren in Vlaanderen. 

Zopas werd dan ook overgegaan tot oprichting van een soort 
kleinteaterfederatie in de schoot van de Vlaamse Kleinkunst 
Stichting. (VKS) 

De bedoeling is om gezamelijk te ijveren voor subsidies 
(waarom niet ?), eventuele gezamelijke programmatic, informa
tie en weerbaarheid t.o.v. SABAM ; gezamelijke kk-produkties. 

Tot deze kleinteaterfederatie zijn reeds toegetreden : 
— Tsingt (leper) — Liedjeskafee De Beer (Oostrozebeke) — 
Kultureel Konvent K4 (Evergem) — Kern 70 (Genk) — Opskura 
vzw (Antwerpen) — Kleinkunstcentrum Harlekijn (Tielt) — Ga
lerij Kubus (Antwerpen) —• Jokonta vzw (Lier) — Elckerlict 
't Kelderke (Moen), Artepik (Lichtaart), — 't Natiepeer (Ant
werpen). 

Elk kleinteatêrtje kan aansluiten bij deze kleinteaterfederatie 
Het is evenwel dringend aan te raden onmiddellijk kontakt op te 
nemen met de VKS waar een inschrijvingsformulier kan beko
men worden. 

Kortelings wordt een eerste kontaktvergadering belegd, waar 
de konkrete plannen kunnen besproken worden. 

Adres : Vlaamse Kleinkunst Stichting, Tiensesteenweg 167, 
3200 Kessel-Lo — tel. 016/366.90. 

frons-
Vlaamse 
kuituur-
dagen 

Voor de achtste maal wordt dit jaar een Nederlandse Taaiprijsvraag 
georganiseerd voor Frans-Vlamingen, onder de auspiciën van het Comité 
flamand de France en het Komitee voor Frans-Vlaanderen, met de steun 
van het gemeentebestuur van Waregem. 

Opnieuw zijn hieraan prijzen verbonden ter waarde van 5.000 BF. 
Alleen Franse staatsburgers kunnen eraan deelnemen. 
Gevraagd wordt een Nederlands opstel te schrijven van minimum één 

bladzijde : een gedicht, een vertaling, een essay of een stukje proza naar 
keuze. 

Het bedrag zal verdeeld worden naar verhouding van het aantal deel
nemers en de waarde van de ingezonden stukken. 

De opstellen moeten ingezonden worden tegen uiterlijk 25 juli 1973 aan 
het adres van Camille Taccoen. Rue de la Gare. 107 - 59270 Bailleul (Belle). 
De prijzen worden uitgereikt op de 26e Frans-Vlaamse Kultuurdag te 
Waregem op zondag 9 september 1973. 

Alle deelnemers, die op de Kultuurdag aanwezig zijn, zullen ook een 
Nederlands boek ontvangen. 

De werken worden beoordeeld door een jury die bestaat uit : Camille 
Taccoen, voorzitter, Luc Verbeke, sekretaris. Kan. Maxime Deswarte, 
Jacques Fermaut en Cyriel Moeyaert, leden. 

vlaams feest te st.-winoksbergen 
OP ZONDAG 24 JUNI 1973 

Op zondag 24 juni organiseert de Michiel De Swaenkring (Duinkerke) 
een Vlaams bierfeest te St.-Winoksbergen (Bergues). Een Vlaamse ober-
bayerngroep werkt eraan mee. 

Het feest vangt aan om 17 uur in de zaal Vauban, Marché aux Bestiaux. 
Een koor uit Duinkerke (25 leden) zingt Vlaamse liederen. 

26ste frans-vlaamse kultuurdag te vt^aregem 
OP ZONDAG 9 SEPTEMBER 

De 28e Frans-Vlaamse Kultuurdag zal plaats hebben op zondag 9 sep
tember 1973, in het Kultuurcentrum, Zuiderlaan, 39, Stadion, te Waregem. 
Op het programma : 
Om 9 uur : Opening van de tentoonstelling : Merkwaardige dokumenten 
uit Frans-Vlaanderen. 
Om 10 uur : Sektievergaderingen : 1 - Onderwijs. 2 - Literatuur, Pers, 
Toneel. 3 - Jeugd. 4 - Heemkunde, Volkskunde, Geschiedenis. 5 - Grens-
kontakten. 6 - Familiekunde. 7 - Ekonomie. 
Om 14 uur : Akademische zitting met uitreiking van de prijzen aan de 
deelnemers van de Nederlandse Taaiprijsvraag voor Frans-Vlamingen. 

Voor het eerst wordt een uitgebreide programmabrochure samengesteld 
die U zal toegestuurd worden in de tweede helft van augustus. Daarin 
zullen alle steunbijdrage voor 1973 worden vermeld. Die kunnen overge
schreven worden op de postrekening 538041 van Luc Verbeke, Vander-
haeghenstraat 46, 8790 Warege.m. 

Xlle vlaamse kultuurdag en XVe tuinfeest te ekelsbeke 
(Esquelbecq - Frans-Vlaanderen) 
ZONDAG 8 JULI 1973 
Om 9.15 uur in het l<asteel : 

Opening van de tentoonstelling : Molens van Frans-Vlaanderen met 
medewerking van A.R. Goussey, Dokumenten van het Comité flamand de 
France, en Kunstvoorwerpen. 
Om 10.30 uur in de kerk : 

Hoogmis opgedragen door Kan. Deswarte, met homilie in het Neder
lands door Kan. M. Deswarte. - Gregoriaanse en Nederlandse liederen 
door het Fatimakoor uit Heule o.l.v. Laurent Lesage - Lezingen door P. De 
Verrewaere. 
Om 11.30 uur in het kasteel : 

Aperitief-koncert door de Ekelsbeekse muziekvereniging o.l.v. Jean 
Hauspie. Optreden van een koor uit Rozendaal (Fr. VI.). - Tijdens de mid
dagpauze : dia's over Frans-Vlaanderen door C. Moeyaert en G. van 
Ryckeghem in een der zalen van het kasteel. 
Om 13.45 uur in de zaal Van der Sluys : Kulturele bijeenkomst : 
•— In memoriam mgr. H. Dupont en Antoon Vander Plaetse door kan. M. 
Deswarte, Vice-voorzitter van het Comité flamand de France. 
— Nicolas Bourgeois (Hazebroek) : « Leven en werken van Michiel De 
Swaen ». 
— Jacques Fermaut, Vice-voorzitter van de Michiel De Swaenkring l 
• Wat willen de jongeren ? ». 
— E.H. G. Decalf en mevrouw Simone Spillmacker : • Volkswijsheid uit 
Frans-Vlaanderen ». 
— Slotwoord door senator Vanackere, Voorzitter van het Komitee voor 
Frans-Vlaanderen, met huidewoord aan kan. A. Lescroart. 
Om 15.30 uur in het kasteel : 
— Optreden van de volkskunstgroep « 't Kliekske », onder de auspicién 
van het ministerie van Nederlandse Kuituur. Dienst voor Volksontwikke
ling. 
— Muziekkoncert door de muziekvereniging - Hoger Op » uit Woumeru 
— Optreden van het koor • De Nachtegaaltjes » utt Itewodaal. 
— Dia's over Frans-Vlaanderen (vanaf 17 uur). 
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what's in a name ? 

. Den Union » zal vanaf volgend 
seizoen niet meer « Union Saint-
Gllloise » heten, maar « La Royal 
Union ». Het schijnt allemaal iets 
te maken te hebben met gemeen
tesubsidies en zo. Het is namelijk 
zo dat het terrein van Union, in het 
Dudenpark, niet gelegen is op het 
grondgebied van Sint-Gillis, maar 
op het grondgebied van Vorst. 
Toen men dus bij het gemeentebe
stuur van Sint-Gillis ging aanklop
pen voor poen, kreeg men te horen 
dat men in Vorst moest zijn. Daar 
droeg men immers ook de belas
tingen naartoe. In Vorst bleek men 
wei bereid de klub financieel te 
helpen, maar men vond het nogal 
kras geld te geven aan een vereni
ging die de naam van een andere 
gemeente draagt. De oplossing die 
gevonden werd was dan de wijzi
ging in « Royale Union ». Het is 
trouwens het enige dat verandert. 
Het is zo weinig — voorlopig — 
dat wij niet goed inzien waarom al 
die moeite gedaan werd. En, heeft 
de klub ook een Nederlandse bena
ming ? « Koninklijke Union • ? Of 
wat ? 

de betere beigen 

Verleden zondag werd de wieler
wedstrijd Bordeaux - Parijs gereden. 
Een koers die nog altijd een heel 
klein beetje tot de verbeelding 
spreekt, wegens de af te leggen 
afstand (bijna 600 km). Wij zelf 
hebben ooit verder gereden, maar 
dan niet in één dag, en niet aan 
dat tempo, wij kunnen dus begrij
pen dat het ondanks alle modern 
komfort een prestatie blijft. 600 
kilometer op een stom ding als een 
velo, ge moet het altijd doen. Mis
schien is het ook daaraan te wijten 
dat de Belgen, die alle koersen 
winnen, deze keer roemloos ge
klopt werden. Rosiers en Gode-
froot, die in koers bleven, door de 
onbekende Franse renner Enzo Mat-
tioda. De twee andere landgeno
ten Bracke en de Witte door de 
« man met de hamer », want ze 
gaven op. Gelukkig dat dezelfde dag 
onze vaderlandsliefde een steuntje 
kreeg door de overwinningen van 
Anderlecht, in de voetbalsport, 
Merckx, in de velokoerserij, en 
Ickx in de autosport. Waar zouden 
wij staan, mensen, als de « muscle 
wallon » (en Bruxellois) niet voor 
onze gloriol zorgde ? 

alles, behalve sport 

Als ge zo de literatuur over de 
ronde van Italië — laten wij het bij 
die naam houden, en de « ronde 
van de EEG of van Europa » nog 
maar wat opbergen — leest, dan 
valt het op hoeveel vertelselkens 
de joernalisten ter plaatse wel 
moeten vertellen over een heleboel 
zaken, die misschien wel charmant 
en plezierig zijn, maar die met de 
wielersport zelf niet veel te maken 
hebben. Verhalen over avonturen 
met doortrappende supporters. 

over vreselijke tochten door ste
den vol kamikaze-autovoerders, 
over verdwenen attributen, kortom, 
een hele reeks sfeerstukjes die 
soms wel prettig zijn, en waaruit 
blijkt dat er sportjoernalisten zijn 
die tot meer in staat zijn dan wat 
ZIJ gewoonlijk doen, en andere die 
in feite niet kunnen schrijven. Waar 
die overvloed aan « genrestukjes • 
in ieder geval op wijst : een koers 
als de ronde van Italié is een spek
takel waarover niet veel te vertel
len is dat de moeite waard is Maar 
dat is altijd het geval geweest. 

het een en het ander 

Wij moeten de lezers die ons de 
eer aandoen ons af en toe te lezen, 
zeker niet vertellen dat wij het 
niet zo dikwijls eens zijn met Jaak 
Lecocq, de hoofdredakteur van 
. Les Sports ». Maar met wat hij 
deze week schreef over de profes
sionele tennissport zijn wij het 
eens. Zij vormen een kliek, zegt 
hij, die de zaken kommercieel in 
eigen kring regelt, die van de sport 
een showke maakt, die door de 
macht van het geld toegang heeft 
gekregen tot de zogenaamde «open» 
tornooien, en die er veel beter was 
buitengebleven. Dat is inderdaad 
het geval. Wij begrijpen echter niet 
waarom Jaak en zijn vrienden dan 
destijds zo uitdrukkelijk hebben ge
vraagd dat men de professionele 
vedetten ook zou toelaten tot de 
grote tornooien, voorheen voorbe
houden voor amateurs. En wij vra
gen ons ten tweede af waarom die
zelfde joernalisten nu bezwaren 
hebben tegen de truteri] in de pro
fessionele tennissport, maar er 
niet de minste hebben tegen de
zelfde en misschien nog straffere 
truterij in professionele sporten als 
voetbal, koers en basketbal. Erg 
konsekwent lijkt het ons niet. 

ook een oplossing 

Het zal met sport weeral niks te 
maken hebben, maar wij hebben 
ons toch de lukse gepermitteerd in 
Vorst-Nationaal (o zo nationaal) te 
gaan kijken naar het Moseev-ballet. 
Goedkoper dan een tribuneplaatsje 
bij enige potstamperij overigens. 
Wij hebben onbewust vergeleken 
wat die fantastische dansers en 
danseressen daar presteerden met 
wat onze grrrote sportldolen door
gaans plegen te presteren. Wij 
zijn tot het besluit gekomen dat 
wij , gejachte sportliefhebbers, in 
feite ware wrakken van mensen 

,<ik^jiiiii'iii[iM^i'ii;T;n 
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 verplicfiting 
stalen en prijzen. 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35.83^ 

aanbidden. Geen enkel sportidool, 
hoe hoog zijn naam ook geprezen 
weze, kan vergeleken worden met 
deze dansers voor wat betreft uit
houdingsvermogen, lichaamsbe-
heerslng, lenigheid, kracht, behen
digheid, harmonie van bewegingen 
en sierlijkheid van lichaamsexpres-
se. Over de artistieke waarde wil
len wij het niet hebben. Dat is 
geen kritiek. Slechts een simpele 
vaststelling die toelaat de vraag 
te stellen of men via een soort bal
letopleiding voor iedereen (in het 
onderwijs) en zonder te denken aan 
het peil van het Mossev-ballet na
tuurlijk, niet méér zou bereiken 
dan door iedereen op een velo of 
achter een blaas met wind te wil
len jagen. 

het verschil 

Tijdens de rust van de voetbal
wedstrijd Monchengladbach - Li
verpool (2-0) — met de heenwed
strijd In Liverpool meegerekend — 
door de Duitsers verloren met 2-3, 
o.i dank zij de ezelstreek van hun 
trainer die in Engeland modern 
wilde zijn en zijn ploeg defensief 
liet spelen — kregen wij het voor
recht een gesprek te mogen be
luisteren tussen de nieuwe wonder-
trainer van Anderlecht, Braems, en 
een van de vele sportgenieën van 
onze BRT. Wat zij zeiden hebben 
wij niet gehoord. Wij menen alleen 
te kunnen vaststellen dat Urbain, 
toen hij nog oefen-mééster was 
ergens op de buiten (Zottegem en 
Brugge en die kanten) blijkbaar 
geen mening had, want ze werd 
hem niet gevraagd. En nu hij pas 
bij Anderlecht veel poen mag gaan 
opstrijken al goed genoeg gevon
den wordt om een kwartier lang 
het TV-scherm te teisteren. Volko
men overbodig, vermits Rik de 
Saedeleer meer dan mans genoeg 
is om te zeggen wat er te zeggen 
valt. 

proficiat 

Verleden zondag vierde de Brus
selse Leopoldklub haar tachtigste 
verjaardag. Zij is daarmee een van 
de alleroudste voetbalklubs in Bel
gië. De klub komt uit in de lagere 
afdelingen van de voetbalbond, 
maar zij heeft nog niet veel van 
haar standing verloren. Wij herin
neren ons zeer goed hoe wij , bui-
tenjongens, onder de indruk waren 
wanneer wij destijds op Leopold 
gingen spelen, ook als wij die 
mannen inmaakten met reusachtige 
cijfers. Leopoldklub is ook een ech
te amateursklub gebleven. De voet
ballers die er willen hun ontspan
ning vinden, kunnen er terecht. Ie
dereen kan wekelijks zijn partij 
spelen, in kompetitie, want er zijn 
bij Leopold meerdere « eerste • 
ploegen. Vermits het liefhebbers 
betreft, vindt men het er echter 
normaal dat zij de onkosten zelf 
betalen (uitrusting, verplaatsingen 
enz.), en dat er van enige vergoe
ding natuurlijk geen sprake kan 
zijn. Anders gezegd : hoewel uit
komend in de allerlaagste afdelin
gen, zonder enige kans op terug
keer naar de hogere regionen, Is 
en blijft Leopoldklub dè eliteklub 
van ons voetbal. En naar onze be
scheiden mening het (voorlopig 
enige voorbeeld van wat de voet
balsport In ons land moet worden. 
Taalgebruik niet in acht genomen 
natuurlijk. 

INSTITUUT 
AALST : Dirk Martensstraat 48 
KORTRIJK : Gentse Steenweg 37 
DENDERMONDE : De Bruynlaan 1-3 
ROESELARE : H. Consciencelaan 46 

GEEN ALGEMENE VAKKEN 
GEEN AANVANCSDIPLOMA 

P. VERMEIR 
tel. (053)205.16 
tel. (056)120.61 
tel. (052)215.14 

tel. (051)237.20 

• 
- BESTUURSSEKRETARIAAT 
- BOEKHOUDEN 
- INTERNATIONALE 

HANDELSBRIEFWISSELINC 

• 
KINDERBIJSLAG 
PLAATSINGSDIENST 

comme il faut 

Sorry, vrienden en vriendinnen, maar over de voetbalbeker van België 
wensen wij alleen te zeggen dat Anderlecht hem gewonnen heeft, en dus 
aan een Europese kompetitie kan deelnemen, en dat volgens ons de finale 
goed ' gespeeld » werd. Wij wensen er niet meer over te zeggen omdat 
wj denken — het is een strikt persoonlijke mening, hoor, en wij kunnen 
geen enkel bewijs aanvoeren — dat die beker van het begin af een dikke 
truterij is. Te beginnen met de loting van de wedstrijden van de eind' 
ronde — u weet wel, eerst door de onwetende hand van een of ander 
zangeresje, later door de meer deskundige hand van een of andere ex-
voetbalster — uit dat tonnetje, waarin door de middelvliedende kracht 
wat links ligt links blijft liggen, en wat rechts ligt rechts. Dan geloven 
wij verder dat bepaalde wedstrijden nogal « toffe » rezultaten opleverden. 
Tenslotte dat zo'n finale achteraf — als de andere kaarten gedeeld zijn — 
te veel mogelijkheden overlaat om een en ander te arrangeren. Niettemin 
van harte proficiat aan het adres van Anderlecht dat andermaal deze finale, 
voor de vierde keer tussen Anderlecht en Standard, won. En aan een 
aantal lezers het vriendelijk verzoek niet al te veel brieven te zenden om 
te zeggen dat wij stapelzot zijn. 

niet voor ons 
In Sport '70 (de tijd staat daar stil blijkbaar) lazen en bewonderden wij 

een uitgebreide reportage over de finale van het Belgisch kampioenschap 
damesvoetbal, door Begijnendijk met glans gewonnen van Merchtem. 

Wij lazen en zagen (Sport '70 ziet op geen fotootje) hoe één der dames 
keiharde ballen opvangt met de borsten, dat er verrukkeijke beauty's bij
liepen, en op het einde lazen wij deze volgens de schrijver van het artikel 
typisch vrouwelijke uitlating : « Ik draai hier ai drie jaar mijn kl... af. Dia 
ene komt tweemaal trainen en ze mag meespelen. Mij niet meer gezien ». 

Verbaast het u, geachte lezer en lezeres, dat wij na het lezen van dit 
artikel bij de eerste gelegenheid ijlings naar een voetbalwedstrijd voor 
dames snelden ? 

Wij gaan niet verklappen wat er allemaal te zien was. Wie het interes
seert moet zelf maar eens gaan kijken. 

Wij gaan nog minder verklappen wat wij allemaal hoorden rond het 
veld. Dat kan men lezen op andere plaatsen. Op de muren van sommiga 
toiletten bij voorbeeld. 

Dit willen wij wel zeggen : het was sedert 1944, bij de bevrijding, gele
den dat wij nog dergelijke wedstrijd zagen. Toen was het voor de lol en 
het was lomp. Nu was het omwille van de sport en voor de rest hetzelfde. 

Ja, wij weten het. Wij kregen al een paar keren onder onze door lange 
loonaarbeid en dito gezinsverantwoordelijkheid verduldig geworden voe
ten. Eén keer omdat wij niet entoeziast waren voor wielersport voor 
dames. Een tweede keer omdat wij ons zo ouderwets en afgeleefd be
toonden te wensen dat sport voor dames een beetje elegant en verfijnd 
zou zijn. In naam van de gelijkberechtiging van de vrouw werd toen 
gevraagd dat de dames die daar zin in hebben, het recht zouden hebben 
ruwe en krachtige sporten te beoefenen, zonder dat ouwe zeurpieten als 
wij zouden zitten lullen over elegantie en dies meer. 

Hewel, na onze voetbalmatch zijn wij nog ouderwetser geworden. Wij 
zijn minder dan ooit gewonnen voor damesvoetbal. 

Let wel. dat heeft niets te maken met overwegingen van morele aard. 
Minder nog met de idee dat een of andere sport om de sport zelf wèl 
geschikt zou zijn voor heren, en niet voor dames. Wat lomp Is voor dames, 
vinden wij ook lomp voor heren. Wij hebben er niet het minste bezwaar 
tegen dat de dames onder elkaar catchen, gewichtheffen, crossen, rugby 
en voetbal spelen. Wij vinden voetbal voor dames geen lompe sport omdat 
het voetbal is. Wij hebben er alleen bezwaar tegen dat deze dingen ver
kocht worden als show, als spektakel. 

Niet het feit dat die meisjes daar achter een bal aanrennen stoorde 
ons. Wel het feit dat die match voor het publiek, zowel in 1973 als in 
1944, niets anders was dan een boerse klucht, als een grof spektakel 
voor een (sorry dat wij het nogal kras uitdrukken, maar het was de Indruk 
die wij opdeden) ietwat speciaal publiek. Van hoofdzakelijk mannen van
zelfsprekend. Misschien was dit slechts uitzonderlijk het geval in de 
match die wij zagen — het ging tussen twee damesafdelingen van zg. 
stamineeploegen — en mogen wij niet veralgemenen. Als wij ooit een 
andere indruk opdoen, zullen wij het ook zeggen. 

Het verschil tussen voetbalspektakel door heren en voetbalspektakel 
door dames zit hierin dat het eerste beschouwd wordt als een serieus 
ding, om de sport of om de business, om het even, en het tweede voor 
veel gapers een stuk sensatie is, enkel omdat het dames zijn die over 
het veld rennen. Het gaat hier niet om voetbal of sport, het gaat hier om 
dames. Daar zit o.I. het verkeerde. Evenals in het feit dat delegee, bestuur, 
seigneur, arbiter, trainer en noem maar op allemaal heren waren. 

Kortom, wij hebben tegen damesvoetbal als spektakel vooral dit : dat 
de dames hier duidelijk behandeld worden als een bron van lol en sen
satie, niet omwille van de sport die ze beoefenen, maar omwille van hun 
vrouw-zijn. Wat precies één van de dingen is die door de strijders voor 
gelijkberechtiging van de vrouw terecht worden aangeklaagd. 

Wij zullen voor damescatch, dameskoers, damesvoetbal als spektakel 
alle respekt opbrengen de dag dat het publiek rijp genoeg is om daarin 
de sport te zien, en niet de vrouw. Zoals een 'gevormder publiek nu reeds, 
bij voorbeeld, in het ballet de kunst ziet, en niet de vrouw. Zoals een bal-
letkritikus van een danseres bij ons weten nooit zegt • dat zij al drie jaar 
haar kl .. afdraait •. Als u begrijpt wat wij bedoelen. 
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bewegï 
arr. oproep 

Heden zaterdag 2 jun! nodigen wij alle mandatarissen en alle afdelin
gen van het arr. uit, om met een sterke afvaardiging C+ afdetingsvaandel], 
deel te nemen aan de inhuldiging van het gloednieuw « VU-afdelings Ont-
iiaalcentrum 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 
i s u. 15 optocht in gezelschap van harmonie en drumband « Kempenland > 
eit Nijlen. Aankomst aan het « VU-Onthaalcentrum en Sekretariaat » 
[Antwerpsestr. 378) te 16 u., waar algemeen voorzitter Fr. Van der Eist de 
bihuldigingstoespraak 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-afdelingen » zeer wel
kom zijn. 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
WM-AVOND 

Op dondei-dag 14 juni te 20 u. 30 
In het gemeenschapscentrum «Drie 
Eiken», Drie Eikenstr. 128, Edegem. 
Agenda : gemeenteraadszitting in 
woord en beeld, met medewerking 
van alle aanwezige mandatarissen. 
(Dit is de laatste VVM-avond voor 
het zomerverlof). 
ARR. RAAD 

Vrijdag 8 juni te 20 u. 30. Lokaal 
• Nieuwe Carnot », Carnotstr. 60, 
Antwerpen. 

ANTWERPEN (Stad) 
LEDENSLAG 

Verschillende initiatieven brach
ten onze iedenstand een stuk de 
hoogte in. We verwachten er nog 
meer. Hebt u reeds gereageerd op 
ons verzoek ook uw echtgenote of 
een ander gezinslid aan te sluiten 
als bijlld ? Nee ? Oh I dan bent u 
één van die eeuwige achterblijvers. 
LEDENVERGADERING 

Op onze laatste ledenvergaderng, 
waar mr. Hugo SchÜtz als spreker 
optrad, hadden we een behoorlijk 
aantal aanwezigen. Toch zeker niet 

in verhouding met de grote schaar 
ingeschreven leden. En maar zagen 
en zeveren in de loop van het jaar 
dat we niet meer ledenvergaderin
gen houden. Het bestuur van uw af
deling vraagt Iets meer belangstel
ling bij dergelijke manifestaties. 
TE KOOP 

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

BERCHEM 
IJZERBEDEVAART 

Wie op 1 juli niet met eigen wa
gen naar de IJzerbedevaart kan, ge
lieve zich te wenden tot onze se-
kretaris Ludo Dox, Kemmelbergstr. 

GEMEENTE MOL 
Bericht van aanbesteding 

Ten overstaan van de heer Voorzitter zal er op 14 juni 1973 
ten gemeentehuize van Mol om 11 u overgegaan worden tot het 
openen der biedingen ingekomen tot herstellen van voetpaden 
in verschillende straten te IVfol. 

De stukken liggen ter inzage op het kantoor der Aanbeste
dingen, Luxemburgstraat 49 Brussel, en bureel van de gemeen
telijke technische dienst. Markt 22 Mol, alwaar zij op laatst ver
meld adres te bekomen zijn mits betaling der som van 25 fr 
of door storting van zelfde bedrag op PR nr 9161 van het Ge
meentebestuur van Mol. 

Op vrijdag 15 juni 1973 te 11 uur op het gemeentehuis van Mot : 
Algemene offerte-aanvraag onder de vorm van een wedstrijd 
voor het bouwen van een Gemeentelijke Sporthal te Mol, Rode 
Kruisiaan. 

Erkenning : 

— kategorie D, klasse 5. 
— onderkategorie : centrale verwarming : Dl 7, klasse 2. 
— onderkategorie : elektriciteit : 1.5 of P. 

Raming : 15.000.000 frank + BTW 

De biedingen kunnen ter zitting afgegeven worden of dienen 
vooraf aangetekend verzonden te worden aan de Heer Burge
meester van de gemeente Mol. 

De dokumentén kunnen geraadpleegd worden op : 

1. het gemeentehuis van Mol. 
2. het Verkoopkantoor van Aanbestedingsdokumenten, 

Luxemburgstraat 49, te 1040 Brussel. 
3. het bureel van de ingenieur : 

J. Van der Voort, Gasstraat 56, te 2400 Mol. 

De aanbestedingsdokumenten zijn te koop tegen de prijs van 
1.175 fr. 

1. op het aanbestedingskantoor, Luxemburgstraat 49, te 1040 
Brussel. 

2. bij ir. J. Van der Voort, Gasstraat 56 te 2400 Mol, 
tel. 014/34.162 ; P.R. 9228.06. 

Bericht van aanbesteding 

Ten overstaan van de heer Voorzitter zal er op 20 juni 1973 
ten gemeentehuize' van Mol om 11 u overgegaan worden tot 
het openen der biedingen ingekomen tot herbestrijken wegen. 

De stukken liggen ter inzage op het Kantoor der Aanbeste
dingen, Luxemburgstraat 49 Brussel en bureel van de gemeen
telijke technische dienst, Markt 22 Mol, alwaar zij op laatst 
vermeld adres te bekomen zijn mits betaling der som van 50 fr 
of door storting van zelfde bedrag op PR nr 9161 van het ge
meentebestuur van Mol. 

37. Bi] voTdoende belangsteHing leg
gen wij een bus fn. 
OP 2 JUNI NAAR BOOM 

Een sterke afvaardiging van onze 
afdeling — met vlag — gaat op 2 
juni met de VU van de Rupelstreek 
meevieren. Afspraak om 14 u. 30 
In zaal Lux, Antwerpsestr., Boom. 
SOC. DIENSTBETOON 

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

0 0 0 : Vital Peeters, 21.46.24 ; 
Robert Geukens, 39.18.27. 

BOECHOUT-VREMDE 
DIENSTBETOON 

Moeilijkheden ? Misschien kun
nen wij u voorthelpen. Richt u tot 
Fred Entbroxk, Kapelleveldstr. 3 of 
Flor Van Praet, Provlnciestwg 363, 
Boechout. 
NEGEN VAN LAKEN 

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, Provlnciestwg 
363, Boechout. 

BOOM 
INHULDIGING SEKRETARIAAT 

Afdeling Boom heet alle afdelin
gen en deelnemers aan de inhuldi
ging van het nieuw afdelingssekre-
tariaat, voorafgegaan door een kor
te optocht door onze gemeente, van 
harte welkom 1 

Wij nodigen alle deelnemers uit, 
stipt te 14 u. 30 aanwezig te willen 
zijn aan zaal Lux, Antwerpsestr. 13 
te Boom, heden namiddag, zaterdag 
2 juni. Meerdere gegevens : zie 
bovenaan bij arr. berichtgeving 
a.u.b. 

BORGERHOUT 
IJZERBEDEVAART 

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

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

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

BROECHEM 
IJZERBEDEVAART 

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

DEURNE 
IJZERBEDEVAART 

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 Sevlllastr. 48, tel. 21.10.99 ; 
Dedrie U., Ergo de Waellaan 28, tel. 
21.31.29 ; De Knijf M., A. Schnei-
derlaan 50, tel. 24.65.48 ; Heyn-
drlckx 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 ieoer 
geval op een redelijk uur terug zijn 
(ten laatste 20 u.). 
DIENSTBETOON 

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

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

EDEGEM 
NAAR BOOM 

Heden namiddag verwachten wij 
tal van onze Edegemse leden in 
Boom, te 14 u. 30, bij de VU-optocht 
en VU-lokaalInhuldIging. 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Heden zaterdag 2 juni om 20 u. 
besluiten wij het werkjaar met een 
lentefeest op zijn Indisch, nl. met 
saté's en een rijsttafel. Nadien ge
zellig samenzijn, waarop natuurlijk 
Iedereen uitgenodigd is. Wij ver
wachten veel volk in ons gemeen
schapscentrum. 
FINANCIËLE MOBILISATIE 

Wij herhalen onze oproep tot 
steun aan onze afdelingskas. Geef 
uw bankinstelling een voortduren
de opdracht. 
GEVRAAGD I 

Ons gemeenschapscentrum «Drie 
Eiken» zoekt dringend iemand (man, 
vrouw of echtpaar) die ons lokaal 
wil uitbaten. Kontakt opnemen met 

R. Dekeyser, Graaf de Renneslaan 
47, tel. 49.64.89. 

EKEREN 
DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, schepen van Finan
ciën, Handel, Nijverheid, Koekoek
laan 7 (De Sterre). Tel. : 64.49.43. 

Maurits Van Tongerloo, gemeen
teraadslid, Lellënlaan 62 (Maria-
burg). Tel. : 64.55.14. 

Lode Van Vllmmeren, KOO-lld, 
Hoogboomstwg 22 (Hoogboom). Tel. 
64.41.48. 

Veerie Thyssens, KOO-lid, Gees-
tenspoor 72 (Centrum). Tel. 41.04.41. 
IJZERBEDEVAART 

Op zondag 1 juli. Aanplakbrleven 
te bekomen op het VU-sekretariaat, 
Geestenspoor 2, tel. 41.04.41. 
NEGEN VAN LAKEN 

Steunlijsten kunnen nog steeds 
ingevuld worden op het VU-sekre-
larlaat, ten voordele van de « Negen 
van Laken » Hartelijk dank. 
LEEUWEVLAGGEN 

Een leeuwevlag mag niet ontbre 
ken in een Vlaams hulsgezm. Neem 
inlichtingen op het VU-sek,-etariait 
Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. 

GEEL 
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 Iste 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 
Oosterio en van 21 tot 21 u. 45 bij 
Vleugels Alfons, Stelen. 
— Elke 4e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 in café Bij de Koster (Van Do-
ninck), Geel-Pun: ; van 20 tot 20 u. 
45 in zaal Victorie (Verbeven) La-
rem-centrum ; van 21 tot 21 u. 45 
in café Sporting (Juul Goossens), 
Vaartstr., Ten Aart. 
— Voor inlichtingen in verband met 
KOO, ziekenhuis of rusthuis : 
wend u tot onze afgevaardigde In 
de KOO : Jan de Graaf, Nieuwstr. 
21, Geel, tel. 59011. 

HEMIKSEM 
IJZERBEDEVAART 

Op 1 juli wordt een bus ingelegd 
voor de IJzerbedevaart. De bus(sen) 
neemt iedereen mee uit de Rupel
streek. Ook Hemiksem moet met 
een massa aanwezig zijn. Meer in
lichtingen volgen. Affiches voor 
auto en vensterraam, alsook voor 
inschrijving bij R. Maruc, De Bos-
schaertlei 48. 
INHULDIGING 

Zaterdag 2 juni e.k. wordt het se
kretariaat van afdeling Boom inge
huldigd. Een omzendbrief in ver
band hiermede wordt nog verzon
den. Boom rekent op een massale 
opkomst. Ook onze plep-jonge af
deling moet goed vertegenwoor
digd zijn. Leden die hiervoor ver
voerproblemen hebben verwittigen 
R. Marcus, De Bosschaertlei 48 of 
M. Pszeniczko, tel. 87.66.36. 
AKTIVITEIT 

Houd zaterdag 16 juni vrij, want 
dan gaat onze eerste aktiviteit door. 
Op het programma : een prachtige 
dia-voorstelling over Zwitserland en 
een spreekbeurt door de h. Amedée 
Verbrugghe die ons over « de 
zwarten » zal vertellen. Zaal « De 
Vossen » te 20 u. stipt. 

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 

KALMTHOUT 
HEIDEWANDELING 

Onder leiding van apoteker en 
groot natuurkenner L. Verfraet richt 
onze afdeling een heidewandeling 
in. Alle liefhebbers.van waar zij 
ook komen, zijn zeer hartelijk wel
kom. Zondag 3 juni. Verzameling 
parking, Putsestwg. Vertrek : 14 u. 
Terug : 18 u. Onkosten : geen. 

KAPELLEN-HOEVEI^EN 
ROUW 

Op 10 mei II. werd te Kapellen op 
77-jarlge ouderdom ons lid Emiel 
Roefs begraven. Emiel was het 
trouwste Md van de afdeling. Reeds 
in de beginperiode stond hij aan 
onze zijde. Als gepensioneerde 
steunde hij nog zoveel hij kon. Twee 
weken voor zijn dood konden wij 
nog in de steunlijst voor de Negen 
van Laken lezen : Emiel Roefs : 
200 fr. Hij was gans zijn leven 

Vlaams-nationalist. Weinig vaa 
woorden maar met de daad. 

Aan zijn lieve echtgenote en f ^ 
milie nogmaals het oprecht mede» 
voelen van gans het bestuur valt 
de VU-afdelIng Kapellen. 
KOLPORTAGE 

Op zondag 13 mei werd te Kapel
len met sukses gekolporteerd mei 
het speciaal nummer van > WIJ J^ 
ROSKAM 

Begin juni komt ons tweemaande
lijks tijdschrift « Roskam » van de 
pers. Zoals steeds op 6.000 ex. om 
gebust te worden In de gemeenten 
Kapellen, Hoevenen, Stabroek. Oiv 
ze trouwe bussers worden tijdig 
verwittigd. 
DUWVAARTKANAAL 
OELEGEM-ZANDVLIET 

VU - gemeenteraadslid Gerard 
Schonkeren legde burgemeester De 
Rooy het vuur aan de schenen om 
toch nog oppositie te kiezen tegen 
het kanaal. De BSP-burgemeester 
en zijn ploeg ja-knikkers vinden het 
ook een ramp voor Kapellen, maar 
wilden toch geen motie goed keu
ren die door ons gemeenteraadslid 
voorgelegd werd tegen het geplan
de kanaal. 

De BSP van Kapellen vindt het 
erg voor 200 ha groene zone die 
verloren zal gaan, maar durft an
derzijds geen stelling nemen om 
de hogere BSP-lelding niet te mis
hagen. 

NIJLEN 
IJZERBEDEVAART 

De VU-Nijlen samen met Vujo or
ganiseert een tocht per autocar 
nar de IJzerbedevaart. Inschrijviiv 
gen tot 15 juni bij Frans Van Dessel 
Zandvekenvelden 15, tel. 818591 en 
bij R. Demeerseman, Beukenlaan 8. 
VUJO : AMNESTIEKAMPAGNE 

De Volksuniejongeren organise
ren In onze gemeente een handte-
kenlngeneaktle voor amnestie vla 
't Nationaal Amnestiekomltee. Wie 
wil helpen om onze gemeente hier 
een goed figuur te doen slaan kan 
voor een stukje werk zijn hulp aan
bieden bij R. Demeerseman, Beu
kenlaan 8. Ook voor alle andere Vu-
jo-aktlviteiten zijn alle jongeren har
telijk welkom. 

ZOEKERTJES 

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

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

3. A l laborant industriële schel-
kunde voldaan aan militaire 
dienstplicht zoekt passende oe-
trekking. 

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

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

Aan alleenstaande, deftige Vlaamse 
vrouw (50 a 60 jaar) wordt gele
genheid geboden haar intrek te ne
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 
!-lchten, met vermelding van le
vensloop en looneisen, tot Redak-
tie van WIJ, onder kenletters KBS. 

R 65 

Jonge dame, 20 jaar, diploma lager 
middelbaar, zoekt passende betrek
king als bediende In de streek Ant-
werpen-Mechelen-Brussel. Kontakt 
vla gemeenteraadslid Joos Somers, 
Liersestwg 11, St.-Katelijne-Waver. 
Te. : 015/17.900. R 67 

Licentiaat in de sociologie, met le-
gerdlens achter de rug, wenst een 
aangepaste betrekking in het be
drijfsleven of in sociale instellingen. 
Maatschappelijk assistent zoekt een 
aangepaste betrekking, bij voorkeur 
in sociale Instellingen, ongeacht de 
streek waar de aktiviteit moet wor
den uitgevoerd. 
Kontakt via sen. R. Vandezande, 
Naamsestr. 167, 3000 Leuven (tel. : 
016/284.20). R 68 

Licentiaat Staatswetenschappen, 26 
j . , degelijke kenis Frans en Engels, 
noties Duits, heeft belangstelling 
voor personeeelsbeleid of admini
stratieve funktie, zoekt bij voorkeur 
werkkring In Oost-Vlaanderen of 
Antwerpen. Bureel blad. R 68 

Jonge man, diploma A6/A1 (Hogere 
Handelsschool) zoekt interim-werk 
voor een vijftal maanden, vanaf I 
juli e.k., in het Limburgse. Z.w. : 
volksvert. E. Raskin, Ursulastr. 1, 
Eigenbilzen, tel. 011/19454. 

R 69 
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KONTICH 

OPTOCHT BOOM 
Vandaag zaterdag 2 juni : VU-

Boom in feest ! Grote optocht en 
opening van een bestendig VU-se-
kretariaat. Wij zijn er ool< bij en 
vertrel<l<en gezamenliji< te 14 u. aan 
ons lok. Alcazar. 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 3 juni kolportage 
met het speciaal • Wij .-nummer 
. Ze zeggen dit, ze zeggen dat ». 
Samenkomst om 9 u. 45 in ons lo
kaal Alcazar. Wij rekenen op uw 
daadwerkelijke inzet. 
BESTUURSVERGADERING 

Op woensdag 1'' juni : voor be
stuur en mandatarissen. 
LEDENSLAG 

Onder het motto «Maak ook eens 
een lid » draait onze lente-aktie 
• 100 nieuwe leden ! » op volle 
toeren. Op 15 juni sluiten wij deze 
aktie. Gaan wij ons streefgetal ha
len ? De kans zit er wel in en... 
maak intussen ook eens een lid : 
hoofdlid : 100 fr. ; bijlid : 50 fr. 

Meld tevens interressante adres
sen aan 't sekretariaat: tel. 57.09.82. 
LEEUWEVLAGGEN 

Leeuwevlaggen te bekomen op 
het sekretariaat. Kosterijstr. 6, tel. 
57.09.82. 

MERKSEM 

DE AFDELING 
De algemene ledenvergadering 

van onze afdeling op maandag 14 
mei was echt een meevaller. Onze 
gemeentelijke mandatarissen zowel 
van gemeenteraad als KOO waren 
allen op post. Op de hem eigen 
wijze, sober en zonder er iets bij 
te doen, gaf de voorzitter Urbain 
Dubois, een uiteenzetting van de 
plaatselijke werking. Een nieuwig
heid was dat de verantwoordelij
ken der plaatselijke nevenafdelin-
gen een relaas gaven over de alge
mene toestand, de werking, en de 
plannen die gemaakt werden voor 
de toekomst, ook hun zorgen. Die 
er niet waren hadden ongelijk. Bij 
zijn besluit, het was inmiddels laat 
geworden dankte de voorzitter de 
leden voor deze mooie vergade
ring. Wij mogen wel besluiten met 
de vaststelling dat het bestuur van 
onze plaatselijkj afdeling niet 
slaapt, dat onze mandatarissen zo
wel naar binnen als naar buiten hun 
man staan, voornamelijk dat onze 
nieuwe voorzitter Urb. Dubois en 
onze nieuwe sekretaris Fons Brat 
het goed doen. 

Eén bemerking : achteraf enkele 
malen gehoord, aan den toog en in 
de zaai, zo een vergadering moest 
er minsten om de twee maand zijn. 
ALGEMEEN 

Onze medewerker, Alfons Huf-
kens, per adres Borrewaterstr. 24, 
wil zich bezig houden met het in
zamelen van oude kranten en tijd
schriften. Wij vragen aan onze men
sen die oud papier hebben en het 
ter onzer beschikking willen hou
den, dit papier in handelbare pak
ken te willen binden. Wij zorgen 
voor de afhaling. Verwittigen aan 
bovenstaand adres van A. Hufkens, 
een briefje met adres afgeven in 
Tijl of per tel. 45.57.77. De op
brengst van deze papierinzameling 
komt ten goede aan het Verbond 
voor Vlaamse gepensioneerden. 
VÜJO 

Wij vragen nogmaals en met aan
drang, wie belangstelt of wil mee
werken met de VUJO, Volksunie
jongeren, geef uw adres op in Tijl, 
of bij Jef Van Gils, voorz. VUJO-
Merksem, Melgesdreef 114 of bij 
de afd. sekr. Fons Brat, Tramme-
zandlei 14. Zo ontvangt u iedermaal 
bij het verschijnen « Spot ». het 
mededelingsblad van onze jonge
ren te Merksem. 
NEGEN VAN LAKEN 

Wij danken al de milde gevers 
uit onze gemeente voor de gulle en 
spontane hulp voor onze negen 
kameraden van Laken. Dank ! 

MORTSEL 

ZE ZEGGEN... ! 
Een aanvang werd gemaakt met 

de kolportage van de VU-brochure 
« Ze zeggen dit, en ze zeggen dat ». 
Wij voorzien voor zaterdag 9 juni 
e.k. een kolportage van 15 tot 18 
u. Wie helpen wil, gelieve zich ten 
spoedigste aan te geven bij afd. 
sekr. Em. Croes, Steenakker 90, tel. 
49.12.20. 
INHULDIGING AFDELINGSSEKRE-
TARIAAT BOOM 

Afdeling Mortsel wenst met een 
zeer sterke vertegenwoordiging 
aanwezig te zijn op zaterdag 2 juni 
te 14 u, 30 bij deze inhuldiging te 
Boom. Wij rekenen op u allen, om 
ginds mee op te stappen achter ons 
« splinternieuw afdelingsvaandel ». 
Meerdere inlichtingen hieromtrent 
aan het begin van deze bladzijde. 
VLAGGENAKTIE 
De Vlaamse feestdagen zijn In aan
tocht : IJzerbedevaart, 11 juli. Uw 
nylon (eeuwevaandel, aan de p^ijs 
van 270 fr. (1,50 m/1.50 m) ligt 

klaar. Een berichtje of telefoontje 
aan Wim Caessens. Pastoor Deens-
str. 19, tel. 55.39.09. en u hebt uw 
leeuwevaandel thuis... zoals reeds 
honderden goede Vlamingen te 
Mortsel. 

NIEL 

INHULDIGING SEKRETARIAAT 
AFDELING BOOM 

Heden 2 juni huldigt algemeen 
voorzitter Van der Eist in Boom het 
nieuwe sekretariaat in en overhan
digt hij het nieuwe afdelingsvaandel 
We verzamelen aan café Lux. Ant-
werpsestr. 13 (tegenover garage 
Roofthooft) te 14 u. 30. Hierna stap
pen we op door de gemeente, voor
afgegaan door de VU-harmonie Kem-
penland, naar het sekretariaat, Ant-
werpsestr. 378 (naast dé H Hart-
kerk, Krekelenberg]. Die dag moet 
het rode Boom een Vlaams-nationa-
le burcht zijn. Door onze aanwezig
heid steunen we de definitieve 
doorbraak van de VU-Boom. Allen 
op post I Breng uw familie mee. 
RUPEL- EN SCHELDERALLY 

Op 2e sinksendag (11 juni) rich
ten we opnieuw onze autozoektocht 
in, over een afstand van 50 km. 
leder deelnemer heeft een prijs 
van onze tafel van 80.000 fr. In
schrijven door storting van 225 fr. 
op PCR 543.526 van Jos De Graef, 
K. Marxstr. 9 tot uiterlijk 6 juni. 
Hierna verhoging met 25 fr. Meer
dere inschrijvingen per wagen toe
gelaten mits storting van 190 fr. 
per deelnemer. Leden VAB, 25 fr. 
vermindering. Vrije start tussen '>2 
en 13 u. in de Rupelstr. Rallysekre-
tariaat op 11 juni : café Overdekte 
Wip, Rupelstr. Voorlichtingsavond 
in café Oud Heidelberg, Dorpsstr. 
25, op woensdag 6 juni te 20 u. 
Inlichtingen : Jos De Graef, K. 
Marxstr. 9. 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 1 juli leggen de VU-afde-
lingen uit de Rupelstreek samen 
een autocar in naar Diksmuide. Na
dere gegevens volgen. Houd nu 
reeds deze dag vrij. 
DIENSTBETOON 

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

SCHILDE-HALLE (Kempen) 

NAAR BOOM 
Heden namiddag zaterdag 2 juni 

komen wij bijeen en vertrekken 
wij stipt te 14 u. aan de Turnhout-
sebaan (Schilde) tegenover Vre-
lust. Onze afdeling met vaandel 
noopt met een sterke afvaardiging 
aanwezig te zijn te Boom bij de 
inhuldiging van het nieuw afd. se
kretariaat en onthaalcentrum. Schil
de- en Hallenaren wij rekenen op 
jw tegenwoordigheid. 
IJZERBEDEVAART 

Prijs ; 130 fr. Inschrijvingen 
op volgende adressen : mevr. Scha-
dick, Leeuwerikkendreef 3, tel. 
8322.97 ; J. D'Hooch, Missionaris
lei 70. tel. 83.13.63 ; mej. Renders, 
Terputtenlaan 37, tel. 831848 ; mej. 
Janssens, Dorp 15, Halle, tel. 

83.20.05 ; De Muynck H.. Dennen
laan 47, tel. 83.14.09. Uur en plaats 
van vertrek wordt later medege
deeld. 
SCHILDE - HOF 

Zondag 3 juni heeft onze eerste 
namiddagwandeling plaats. Wij ver
kennen Schilde 'lof en omgeving. 
Wij verwachten een talrijks op
komst. Bijeenkomst te 14 u. 30 aan 
de Kerkplaats (St. Guibertus). 
ZE ZEGGEN DIT... ZE ZEGGEN DAT 

Met dit speciaal nummer ZPI ge-
kolporteerd worden. Wie mee wil 
werken neme kontakt op met Marie-
Caire Renders. Tel. 83.18.48. 

SINTJOB-IN-'T-GOOR 

IJZERBEDEVAART 
De deelnemers aan de IJzerbede

vaart op zondag 1 juli kunnen zich 
i/anaf heden inschrijven voor de 
autocar, aan 100 fr. per persoon, 
bij Emiel Pierlé, Campinaweg 4, 
tel. 63.14.94. 
NEGEN VAN LAKEN 

Onze afdeling deed een storting 
van 500 fr. op de centrale steun-
lijst van « Wij ». 
11 JULI 

Gezellig samenzijn in ons lokaal 
« Sinjoor ». Volksvert. dr. Goemans 
en zijn dame zijn daarbij onze gas
ten. 
KOLPORTAGE 

De kolportage met de VU-bro
chure •• Ze zeggen dit, en ze zeggen 
dat » kende reeds een goede start. 
Wie nog een helpend handje wil 
toesteken bij deze kolportage stelle 
zich in verbinding met afd. sekr. 
Miei Pierlé 

VORST-KEMPEN 
DIENSTBETOON 

Sen. Van Eisen houdt voortaan 
ook zitdag te Eindhout de 3e dins
dag om 20 u. in caft Binnemans, 
Dorp 

WIJNEGEM 
IJZERBEDEVAART 

Heeft plaats op zondag 1 juli. Zo
als telkenjare legt de Vlaamse 
Vriendenkring Wijnegem een bus in 
om u in de mogelijkheid te stellen 
op een ekonomische en sfeervolle 
manier aan de manifestatie deel te 
nemen. Dit jaar vertrekt onze bus 
op de Marktplein om 7 u. U kunt 
reeds inschrijven in het Vleminck-
hof. Prijs : 100 fr., maar voor dat 
geld rijden we na de plechtigheid 
verder door naar het Zwin te Knok-
ke en keren we terug langs de Ne
derlandse gemeenten Terneuzen en 
Hulst. Wij mogen niet nalaten zoals 
telkenjare een goede vertegenwoor
diging vanuit Wijnegem naar Diks
muide te sturen. 

KOLPORTAGE 
Onze kolportageploej draait weer 

op volle toeren. Op zondagen 13 en 
27 men werden telkens zowat 75 
nummers van ons speciaal kolpor-
tagenummer in nauwelijks ander
half uur aan de man gebracht. 
VOLKSUNIE PROPAGANDA 

Wanneer u eerstdaags één van 
onze propagandisten aan uw deur 
ziet staan hoeft u werkelijk niet 
naar uw portefeuille te grijpen. Zij 
zullen u gratis een brochure bezor
gen waarin programma en aktie-

plannen van de VU ten gronde wor
den uitgewerkt. Wij hopen tevens 
bij onze leden en -Wij-lezers, bij 
wie wij zullen aanlopen, enkele nut
tige tips te krijgen om ons ledental 
nog verder uit te breiden. 

WOMMELGEM 
IJZERBEDEVAART 

Tema : - Hulde aan de kleine 
Vlaamse man ». Dat u geen wagen 
hebt, of uw fiets is niet in orde, 
is geen ekskuus om niet te gaan. 
Het Broechems IJzerbedevaartkomi-
tee — waarbij de Wommelgemse 
Vlaamse Vriendenkring aansluit — 
legt autocars in voor de verstandige 

bedevaarders die • zich laten ril
den -. Prijs : 140 fr. per persoon. 
Reis, drinkgeld autobusvoerder en 
bezoek aan natuurreservaat da 
Blankaart (te Woumen) onder lei
ding van gids inbegrepen. Kenteken 
of programmaboekje niet inbegre
pen. Voor Wommelgem, inlichtingen 
en inschrijven : Staf Van Looveren, 
Welkomstr. 116. Tel. 53.86.68. 

LEEUWEVLAGGEN 
1 juli, IJzerbedevaart ; 11 jul i , 

Guldensporen ; 2 september, bloe-
menstoet. Hoogdagen waarbij vlag
gen horen. Leeuwevlaggen ! Ver
krijgbaar uit voorraad en op bestel
ling : Welkomstr. 116, tel. 53.86.63. 

GEMEENTE EKEREN 

Tijdens het groot verlof zijn plaatsen van tijdelijk toezichter 
vakant voor de kleuterparken. 
Aanvragen, vergezeld van de nodige bewijsstukken, (getuig
schrift van gedane studies en bewijs van goed gedrag en zeden) 
dienen gericht aan het Kollege van Burgemeester en Schepenen 
vóór 6 juni 1973. 
Inlichtingen zijn te bekomen op het gemeentehuis, dienst maat
schappelijke werken. 

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

Ziektevergoeding voor A R B E I D E R S 

B E D I E N D E N 

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

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

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

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke aFc;evaardigde. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 

Bestendige sekre tar ia ten : 

Kipdorp, 40 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e l . 0 3 / 3 2 . 7 3 . 0 5 (2 I.) 
Brabant : E. jacqmain laan 124 - 1000 Brussel 
T e l . 0 2 / 1 9 . 0 8 . 6 4 

L i m b u r g : Zu i ve l s t raa t 9 - Hassel t - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7 
V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN -I- ZEKERHEID + DIENSTBETpON 

INSTELJ-INGI 
ANT'WVERPEN 

— VACANTE BETREKKINGEN — 

Hulppersoneel voor het onderzoek 

TECHNICUS-ELECTRONICA 

(weddeschaal 157.000 F — 271.000 F, pli'^ 
indexverhoging) ( thans 114,87 %) . 

Aanwervingsvoorwaarden -i» 

1. Belg zijn. 
2. Aan de dienstplichtwetten voldoen. 
3. Houder zijn van een bewijs van goed 

zedelijk gedrag. 
4. Diploma, getuigschrift of brevet van vol 

ledig hoger secundair technisch onder
wijs, richting electronica. 

— Diegenen welke aan de bovenvermelde 
toelatingsvoorwaarde eerst voldoen in ju 
ni-juli 1973 mogen, onder voorbehoud v.in 
het behalen van hun diploma, getuigschnll 
of brevet in de vermelde periode, deelno
men aan het examen. 

5. De vereiste lichamelijke geschiktheid be
zitten. 

6. De aanwerving gebeurt door vergelijkende 
examens voor de toelating tot de stage 

Kandidaturen met volledig curriculum vitae 
dienen vóór 20 juni 1973 schriftelijk gericht 
te worden aan de Universitaire Instelli 'q 
Antwerpen, Directie Personeel-Administratie, 
Universiteitsplein 1, 2610 WILRIJK. 

'i^ 
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WILRIJK 
OVERLIJDEN 

Op 18 mei overleed, na een lange, 
harde lijdensweg, ons trouw mede
lid, Theo Van Hacken. Hij was een 
van de 3 mijnwerkers welke tijdens 
de troebelen van Zwartbeig gewond 
raakteè Een kogelschot in de rug 
had alle leven uit zijn onderste le
de maten weggenomen. Sindsdien 
heeft hij zijn bed niet meer verlaten 
heeft hij zich met bewonderens-
vvaardige moed weten « recht te 
houden ». Theo Van Hecken gaat 
de eeuwigheid in als een van de 
velen die gestorven zijn voor de 
arbeidersbeweging In Vaanderen. In 
onze strijd voor sociale gelijkheid 
zullen wij zijn voorbeeld zeker niet 
vergeten. 
LINKSE'STREEK 

Tijdens de vorige zitting had de 
Jeugdraad zich unaniem (enkel de 
voorzitter onthield zich) uitgespro
ken voor opneming van de politieke 
jongeren. Iedereen dacht dus dat 
de kogel door de kerk was, maar 
nu blijkt dat schepen Boeye tijdens 
de daaropvolgende zitting van het 
bureau vlakaf gezegd heeft : Poli
tieke jongeren in de Jeugdraad, dat 
zal de gemeenteraad nooit goed
keuren I Men moet maar lef heb
ben, om het advies van de jeugd 
zelf zo aan zijn laarzen te lappen ! 
Intussen werden de afgevaardigden 
van de VUJO uitgenodigd op de vol
gende zitting als waarnemers I 
LEDENBLAD 

Al lang lopen wij met de idee 
rond om bulten ons maandblad nog 
een speciaal ledenblad regelmatig 
te laten verschijnen. Nu blijkt dat 
VUJO zich met de samenstelling en 
de verspreiding van een dergelijk 
blad zou willen bezighouden. Tek
sten voor het eerste nummer kun
nen vanaf nu gezonden worden aan 
Guy Eggermont, Hulststr. 18. Wie 
werkt mee ? 
DE ECHTE 

Wij hebben hem In de Kultuur-
raad wel niet gekregen zoals wij 
hem gedroomd hadden, maar dat 
moet ons niet beletten te vlaggen 
op de Vlaamse hoogdagen die weer 
in het verschiet zijn... 

Beste>tjw « beest » nu en vlag op 
11 juli en Ijzerbedevaartsdag mee 
met het steeds groter wordend 
aantal bewuste Vlamingen. Propa
gandaleider Guy Eggermont (Hulst
str. 18, tel. 28.05.62) heeft feeds 
leeuwkes van 70 bij 70 (80 fr.), 
maar kan u er ook leveren van 140 
bij 140 (300 fr.). Een kaartje of tele
foon volstaat en hij bezorgt u het 
gevraagde. 

BALEN 
HUWELIJK 

Treden in het huwelijk : Norbert 
Van Tongel en Ingrid Van Clemen. 
Het bestuur wenst het jonge paar 
veel geluk en zegen... en een krul-
lebol of negen. 
DIENSTBETOON 

Sen. Carlo Van Eisen komt iede
re eerste vrijdag van de maand in 
ons lokaal « De Leeuwen » van 19 
u. 30 tot 20 u. (Kerkstr. 63). Voor 
BI UW problemen kunt u terecht op 
i l t adres. 

Vlamingen thuis 

Vlaams 

Driftv\/eg 
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pension 

95. 

in een 
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Bredene 

wBBnns nauonsBi 1 
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HERENTALS 
\/UJO SPRINGLEVEND 

Ten bewijze een overzicht van de 
(aatste aktiviteiten : 
— Vrijdag 11 mei : een diamontage 
over de IJzerbedevaart voor 50 aan
wezigen in de jeugdklub 1OR20. 
— Zangfeest : een bus geestdrifti
ge jongeren uit het Herentalse. 
— Morgen zondag 3 juni om 14 u. 
30 in de Zalm : ledenvergadering 
met een zeer belangrijke agenda. 
— IJzerbedevaart : Vujo legt een 
bus in naar Diksmuide. Inschrijven 
in De Zalm. 

brabant 

VUAMSE HARMONIE « PIETER ^E-
NOIT -BRUSSEL IN PROVINCIAAL 
DOMEIN TE KESSEL-LO 

Het Muziekkorps van de Vlaamse 
Harmonie « Peter Benoit «-Brussel, 
zal in opdracht van het Provincie
bestuur van Brabant een openbare 
koncertuitvoering ten gehore bren
gen op zondag 3 juni te 16 u. In het 
nieuwe Provinciale Domein te Kes-
sel-Lo nabij Leuven. Het zou een 
oprecht genoegen zijn er ook Brus
selse leden en simpatisanten te ont
moeten. 

Brussel-Halle-Vilvoorde 
ARR. SEKRETARIAAT 

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

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

BERG-KAMPENHOÜT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 
BEVLAGGINGSAKTIE 

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

Tijdig Inschrijverv bij W. Chrlstl-
aans, Dorpsstr. 86 te Berg. 

BERG 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
EN ZIEKENKAS BRABANTIA 

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

BORCHT-LOMBEEK 
ZIEKENFONDS BRABANTIA 

ledere zaterdag van 17 tot 18 u. 
In lokaal « Plepa ». Populierenstr. 1. 

DILBEEK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

DUISBURG 
VUJO 

Enkele jongeren starten in onze 
gemeente met een Vujo-afdeling. 
Hun doel, meisjes en jongens van 
16 tot 25 jaar politiek bewust te 
maken. Alle Vlaamsbewuste jonge
ren zijn welkom. Kontaktadressen : 
Anne-Marie Philips, Hertswegenstr. 
15 en Gaby Guns, Mechelsestr, 60 

GEETBETS-KORTENAKEN-RUMMEN 
GEBOORTE 

Proficiat aan afd. sekr. Roel Baets 
en DIane bij de geboorte van hun 
eerste kindje Koen. 

HOEILAART 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

De laatste weken is het aantal 
aangeslotenen dusdanig gestegen 
zodat ook hier een maandelijkse 
zitdag onontbeerlijk werd. Deze 
gaat door elke derde donderdag 
der maand van 19 u. 30 tot 20 u. 30 
in de zaal St.-Clemens, H. Caronstr. 
Meteen kunnen de Inwoners van 
Hoeilaart ook ter plaatse genieten 
van alle voordelen van dit Vlaams 
sociaal organisme. 
Neem kontakt met de plaatselijke 
afgevaardigde (53.91.62) die u 
graag alle inlichtingen verstrekt. 

LEUVEN (Arr.)' 
KALENDER 

2 juni ; Kanton Tienen : gezellig 
samenzijn, zaal « Berg en Dal », 
Grote steenweg. Roosbeek. 

2 juni : VIP. Uitstap naar Gent en 
de kommune van St. Martens-Latem 
VIP 

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

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

15 juni ; Centrum voor Gemeen
tebeleid : Ruimtelijke 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 juli : IJzerbedevaart. 

UITSTAP 
Zaterdag 2 juni, uitstap naar 

Gent en ae kommune te St. Mar
tens-Latem. Vertrek : 7 u. 45, sta
tion Leuven. Prijs • 150 fr. Inschrij
ven bij M. Van de Voorde, Paken-
str. 10, Heverlee of storten op rek. 
Kredietbank, Park-Heverlee. nr 
3704/82558 van E. Van de Voorde 

LOT-ST PIETERS-LEEUW 

SOC. DIENSTBETOON 
Sen. Bob Maes en fed. schepen 

Frans Adang houden zitdag, elke ' 
vierde dinsdag van de maand. 
Lot : Fr. Walravensstr. 85, van 19 
tot 20 u., tel. 76.33.04. 

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

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

MERCHTEM 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Elke 4de vrijdag van de maand 

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

NEDEROKKERZEEL 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Elke dag ten huize van Pleter 

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

PEUTIE 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Het sociaal dienstbetoon zal ver

zorgd worden door dokter Anciaux 
of P. Deneve, de 2de maandag 
i/an iedere maand bij A. Lesage, 
51a Vijfhoekstraat te Peutle van 
19 u 30 tot 20 u 30. 

SCHAARBEEK 

VUJO 
Jongeren die bij ons willen aan

sluiten dienen hun naam en adres 
op te geven aan Jan Vermeulen, 
Zenobe Grammelaan 87, 1030 Brus
sel, tel. 02/41.04.07. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Agg. raadslid Roger De Braban-

ter houdt zitdag elke maandag van 
16 u tot 18 u 30 op zijn adres : 
Georges Eekhoudlaan, 28 t« 
Schaarbeek, of, op afspraak tel. 
15.53.96. 

SCHEPDAAL 

SOC. DIENSTBETOON 
Elke maandag van 20 tot 21 u. 

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

oost-vlaanderen 

DENDERLEEUW 

UITSTAP NAAR DE VOERSTREEK 
ZONDAG 24 JUNI 

Ten einde de Voerstreek beter te 
leren kennen heeft de afdeling deze 
reis gepland. Er is mogelijkheid tot 
wandelen en bezoeken der beziens
waardigheden, kastelen forellenvij-
vers, bossen en ontspanningsoor
den. Dadelijk inschrijven bij de be
stuursleden of telefonisch onder 
volgende nummers 66440, Van Dam
me ; 66456, De Metsenaere ; 66960, 
Van Der Weeën. Prijs : 150 fr., kin
deren tot 12 jaar : 75 fr. De luxe 
autocar vertrekt te 8 u. stipt op 
het Dorp. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
arr. antwerpen 
ANTWERPEN : 
Maandag 4 juni : 
Maandag 11 juni 
Maandag 18 juni 
Maandag 25 juni 

volksvert. A. De Beul en sen. H. De Bruyne. 
geen' zitdag : 2e Sinkesendag. 
volksvert. A. De Beul en sen. H. De Bruyne. 
volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 

Lok. : VU-sekretariaat Antwerpen-Stad, Wetstr. 12, tel. 36.84.65, van 16 
tot 20 u.}. 
WIJNEGEM : 
Maandag 4 Juni : sen. H. De Bruyne. 
Maandag 18 |uni : sen. H. De Bruyne. 
Lok. : Vieminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u. 
KONTICH : 
Woensdag 13 juni : volksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 27 juni : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lok. : Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u. 
KAPELLEN : 
Donderdag 7 juni : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lok. : ten huize van dhr. Op de Beeck, wilgenstr. 4, tel. 64.55.93, van 20 u. 
30 tot 21 u. 30. 
MERKSEM : 
Donderdag 21 juni : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lok. : Tijl, Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

arr. brussel 
VIC ANCIAUX, volksvertegenwoordiger ; 
ALSEMBERG : dinsdag 4.juni, 21 u., café De Hoorn, samen met Fr. Adang. 
ASSE : dinsdag 18 juni, 21 u., sekr., Prieelstr. 1, samen met J. Van Dooren. 
BEERSEL : maandag 4 juni, 19 tot 20 u., café Terminus. 
BRUSSEL : woensdag 20 juni, 19 u., café Uilenspiege, Pletincksstr. 
DIEGEM : maandag 18 juni, 20 u., café Bachus. 
GRIMBERGEN : dinsdag 26 juni, 20 u., café Sportlokaal. 
HALLE : maandag 4 juni, 21 u., café De Sleutel. 
HAREN : maandag 4 juni, 20 u., café Ons Huis. 
HEKELGEM : dinsdag 20 juni, 20 u., ten huize van A. De Schrijver, Brussel-

baan 89. 
LONDERZEEL : dinsdag 26 juni, 21 u., café Centrum, samen met Pol Peeters 
MACHELEN : maandag 11 juni, 21 u., zaal Egmont. 
NEDER-OVER-HEEMBEEK : woensdag 6 juni, 19 u., in de Familia. 
OVERUSE : maandag 26 juni, om 20 u., café Luxemburg. 
ST-GENESIUS-RODE : dinsdag 5 juni, 21 u., café De Dragonder, samen met 

Lieve De Wit. 
STEENOKKERZEEL : dinsdag 12 juni, 21 u., café Den Appel, samen met Mon 

Schepens. 
VILVOORDE : maandag 18 juni, 21 u., café De Gouden Voorn. 
WEZEMBEEK-OPPEM : dinsdag 12 juni, 20 u., café Bij Mathiide. 
OP AFSPRAAK : De Klepperbaan 5, Brussegem, tel. 59.54.55. 
BOB MAES, senator : 
GOOIK : dinsdag 12 juni, 20 u. 30 tot 21 u. 30, lok. De Groene Poort. 
GROOT-BIJGAARDEN : dinsdag 26 juni, 19 tot 20 u., ten huize van De 

Ridder, Brusselsestr. 376. 
KAMPENHOUT : dinsdag 5 juni, 20 u. 30 tot 21 u. 30, lok. Keizershof. 
KRAAINEM : dinsdag 19 juni, 19 tot 20 u., ten huize van gemeenteraadslid 

Boutmans, Oudstrijderslaan 4. 
MELSBROEK : donderdag 7 juni, 19 tot 20 u., lok. Alcazar. 
ST-KWINTENS-LENNIK : dinsdag 12 juni, 19 tot 20 u., lok. De Verzekering 

tegen de Grote Dorst (Eizeringen). 
ZAVENTEM : dinsdag 19 juni, 20 u. 30 tot 21 u. 30, Parklaan 14. 
ZELLIK : dinsdag 26 juni, 20 u. 30 tot 21 u. 30, lok. De Zwaan. 
Verder op afspraak ten huize : Parklaan 14, Zaventem. 
EUGENE DEFACQ, volksvertegenwoordiger : 
BUIZINGEN : dinsdag 26 juni, 19 tot 20 u., lok. De Welkom. 
ST-KATHARINA-LOMBEEK : woensdag 20 juni, 19 tot 20 u., bij Laurent De 

De Backer, Kerkstr. 26. 

Andere afspraken voor dienstbetoon in de afdelingen via tel. 09/22.64.23 
of 09/25.64.91, of schriftelijk op het adres : Domentstr. 3 te 1705 Es-
sene . 

FRANS ADANG, federatieschepen : 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u. ten huize, Ruisbroeksestwg, St.-Pieters-

Leeuw, tel. 77.31.83. 
JAN DE BERLANGEER, agglomeratieraadslid : 
MOLENBEEK : alle zaterdagen, 10 tot 11 u., ten huize van Emiel De Smedt, 

J. Debrucqlaan 101. 
JETTE : alle zaterdagen, 11 u. 30 tot 1 2u. 30, ten huize. De Smet de Nayer-

laan 158, tel. 28.34.80. 
STAN PHILIPS, agglomeratieraadslid : 
BRUSSEL : maandag 11 juni, 20 tot 22 u., caft Uilenspiegel, Pletinckstr. 38. 
NEDER-OVER-HEEMBEEK : maandag 18 juni, 20 u., zaal Familia, samen met 

Mon Van Dijck. 
DE BRABANTER, agglomeratieraadslid : 
HAREN : dinsdag 19 juni, 20 u.. café Ons Huis. 

dosfelakf-ivif-eiten 

KADERVORMING : POLITIEK OPBOUWWERK z z 
VORMINGSWEEKEINDE : CADZAND 
ZATERDAG 23 EN ZONDAG 24 JUNI 

De kursisten van Kortrijk, alsmede de kursisten van St. Niklaas, 
Dendermonde, Brugge en Roeselare, kunnen zich nog inschrij
ven voor het weekend van 23 en 24 juni e.k. 
Dringend verzoek onmiddellijk (voor 8 juni) de strook (zie brief) 
op te sturen en het verschuldigde kursusgeld te gireren. 
Inlichtingen op het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14 te 1000 Brus
sel, tel. 02/19.12.02. 

VORMINGSWEEKEINDE : HAASRODE 
ZATERDAG 23 EN ZONDAG 24 JUNI 

De kursisten van het arr. Leuven worden verzocht onmiddellijk 
in te schrijven (voor 8 juni). Dringend verzoek onmiddellijk de 
strook (zie brief) op te sturen en het verschuldigde kursusgeld 
te gireren. 
Inlichtingen op het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14 te 1000 Brus
sel, tel. 02/19.12.02. 

REIS NAAR ZUID- EN FRANS-VLAANDEREN 
VAN VRIJDAG 17 TOT ZONDAG 19 AUGUSTUS 

Het Dosfelinstituut gaat ook op reis. Naar ons aloud kultuur-
land dat thans bij Frankrijk behoort. 
Er wordt óvenrnacht te leper. Op het programma : een kennis
making met de Westhoek en de kulturele betrekkingen in Frans-
Vlaanderen Gesprekken met sommige studentenleiders e.a. Ver
kenning van de omgeving op o.m. ekonomisch vlak. Het geheel 
wordt besloten met een diskussie. 
Meer bijzonderheden volgen in de nummers vanjuni. 
Inlichtingen op het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14 te 1000 Brus
sel, tel. 02/19.12.02. 
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AALST (Arr.) 
AMNESTIE-AKTtE 

Het arr. bestuur dringt er bij de 
afdelingsbesturen op aan dat de 
petitie-lijsten zo snel mogelijk ter 
ondertekening aan de leden en sim-
patisanten zouden aangeboden wor
den. Bijkomende lijsten kunnen al
tijd verkregen worden bij de arr. 
bestuursleden of telefonisch bij Wil
ly Cobbaut, Baardegem, tel. 052/ 
354.52. 

Wat de andere amnestie-aktie be
treft, werden de details ervan be
sproken tijdens een werkvergade
ring vorige week woensdag 23 mei. 
Alles laat voorzien dat het een ge
slaagde dag zal worden die dé am
nestie-eis op het publieke forum zal 
brengen. 

LESAVOND KOO 
De beloofde lesavond voor leden 

KOO (en andere belangstellenden} 
heeft plaats op dinsdagavond 19 
juni e.k. in het lokaal « Het Gulden 
Vlies », Esplanade te Aalst. Nadere 
biezonderheden en uitnodigingen 
volgen. De les wordt ingericht door 
het Dosfelinstituut. 
ARR. RAAD 

Heeft plaats op 15 juni e.k. in het 
lokaal "Het Gulden Vlies» te Aalst 
Uitnodigingen volgen. Op de dagor
de staan o.a. de tweede reeks ko-
optaties. 

DRONGEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Prov. raadslid Kris Versyck en 
gemeenteraadslid Mare Smets in 
ons lokaal Barloria, Thiér firau Hof 
(oprit autostrade te Drongen Baar-
le) : iedere 2de donderdag van 19 
tot 20 u. Belastingsaangiften, pen
sioenaanvragen, bouwvergunningen. 

ZITDAGEN ZIEKENFONDS 
FLANDRIA' 

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

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

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

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

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

GENT-EEKLO (Arr.) 
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. 

GENT 
DIENSTBETOON 

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

GENT (Afd.) 
KOLPORTAGE 

Morgen 3 juni met de nieuwe VU-
brochure. We verzamelen om 9 
u. 30 aan het Vlaams Huis Roeland. 
We bewerken de buurt van het St. 
Pietersstation van 10 tot 13 u. 
Iedereen op post I 

HERZELE-EREMBODEGEM 

IJZERBEDEVAART 
Het kantonnaal bestuur heeft be

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

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
KOLPORTAGE 

Op woensdag 6 juni met het spe
ciale « Wij "-nummer in offset-kleu
rendruk. Verzamelen te Heusden op 
het Dorpsplein te 19 u. ledereen 
is welkom. Volgende kolportage te 
Destelbergen einde juni. 

BESTUURSVERRUIMING 
Daar de VU-Heusden-Destelber-

gen haar aktieterrein nu over twee 
gemeenten moet verspreiden met 
een totaal inwoners van bijna 15.000 
heeft het bestuur mar versterking 
gezocht en gevonden. De h. Roland 
Kerckaert, VU-lid uit Destelbergen 
werd door het best'.i': gekocpteerd. 
Wij wensen nog minstens een twee
tal VU-leden uit Destelbergen, die 
bereid zijn tot het bestuur toe te 
treden. VU-leden die zich wensen 
kandidaat te stellen nemen kontakt 
on tj»et het bestuur En aan Roland 
¥ven8f>n we veel werklust toe en 
welkom In ons rii'dden. 

IJZERBEDEVAART 
Voor de zesde maal richt de 

Vlaamse Vriendenklub dr. J. Goos-
senaerts een reis in naar Diksmui-
de. Inschrijvingen zo vlug mogelijk 
bij mevr. Lataer-Delnoy, Hooistr. 1, 
of bij Ludo Van Wauwe, Rendekens-
str. 32 (tel. 52.04.67) of bij mevr. 
Hilda Van Meenen-Janssens, Ne-
derbroekstr. 1 te Heusden (tel. : 
52.73.88). Prijzen : 60 fr. voor VU-
leden en leden, van de Goosse-
naertskring. Nief-leden 80 fr. Ver
mindering voor grote gezinnen. Op 
voorhand inschrijven. Na de IJzer
bedevaart uitstap naar het Boude-
wijnpark te Brugge. 

SOC. DIENSTBETOON 
Volksvert. Frans Baert : iedere 2e 

maandag van 19 tot 20 u. in de Ne-
derbroekstr 1, te Heusden. 

Prov. raadslid Oswald Van Oote-
ghem : iedere 2e donderdag van 
20 tot 21 u. in de Nederbroekstr. 
(tel. 52.73.88). 

Gemeenteraadslid Koen Van Mee-
nen : iedere maandag van 19 tot 21 
u. in de Nederbroekstr. 1 en iedere 
zaterdagvoormiddag van 11 tot 12 
u- in de Hooistr. 1. 

Gemeenteraadslid Johan Dequidt 
iedere zaterdag van 11 tot 12 u. bij 
hem thuis (Molenweidestr. 5, Heus
den). 

Het soc. dienstbetoon van de VU 
zal zich ook uitbreiden tot Destel
bergen. Plaats en data worden la
ter meegedeeld. VU-leden die wen
sen mee te helpen richten zich tot 
Koen Van Meenen, Nederbroekstr. 
1, Heusden, tel. 52.73.88. 

MOORSEL 
IJZERBEDEVAART 

Het IJzerbedevaartkomitee Moor-
sel-Meldert-Baardegem legt een bus 
in naar de IJzerbedevaart op zon
dag 1 juli. Indien er voldoende in
schrijvingen zijn, zullen twee bus
sen besteld worden : een der bus
sen zal onmiddellijk na de plechtig
heid" terugkeren, de andere za' la
ter terugkeren. Ischrijvingen bij De 
Petter Albert, Avouéstr. 14 te Moor-
sel ; De Bie Mark, Hoogstr. te Baar
degem; De Coninck Frans, Doment-
str. te Meldert ; Callebaut Roger, 
Mutsereelstr. te Meldert. 

MOREGEM-BRAKEL-NOKERE 
PASTOOR DE WOLF-HERDENKING 

Maandag 10 juni (tweede pink
sterdag) in het teken van amnestie: 
herdenking van een onzer « petit 
visaires », pastpor De Wolf. Om 10 
u. te Moregem" H. Misoffer ; om 
12 u. te Brake!, bloemenhulde op 
het graf ; met medewerking van het 
gemeentebestuur. In de namiddag 
te Nokere, verbroederingsfeest met 
herdenkingsrede door mr. Rik Bor-
ginon. Dit tuinfeest dat volledig in 
het teken staat van P. De Wolf en 
de amnestie-eis heeft plaats in de 
hovingen van de familie Schamp, 
Lindeknokstr. 5, Nokere. Lunch ter 
plaatse : 60 fr. (twee konsumpties, 
vier belegde boterhammen). In
schrijven bij voorbaat bij mevr. Di-
dier, Prins Leopoldlaan 94, Ouden
aarde of door storting op PR nr. 
379148 op naam van Spaar en Lijf-
rentekas » Ledeberg, voor rekening 
001-0265980-82 (N. Schamp). 

OOSTAKKER 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen o.a. voor 
bouwlustigen (rooilijnen, bouwver
gunningen) ; voor het personeel 
van overheids- en parastatale dien
sten (regularisatie van wedden) ; 
voor iedereen (pensioenen, be
zwaarschriften) kunt u terecht op 
de maandelijkse zitdag van voks-
vert. Frans Baert Het dienstbetoon 
is strikt vertrouwelijk en gratis 
voor iedereen. Te Oostakker op zon
dag 6 mei van 11 tot 12 u. in St. 
Bavo 

WAARSCHOOT 
SOC. DIENSTBETOON 

Volksvert. Fr. Baert stelt zich ten 
dienste van iedereen op zaterdag 
2 juni a.s. ten huize van F. Van 
Holderbeke, Stationsstr. 6, tussen 
14 en 15 u. Ken je mensen, die met 
een probleem zitten ? Wijs hun 
even de weg naar het VU-dienstbe-
toon. 

WAASLAND-SCHELDEKANT 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 3 juni kolporte-
ren propagandisten uit alle afdelin
gen van de Scheldekant te Temse. 
We trekken er op uit met twee mi-
kro-wagens en komen bijeen te 
9 u. 30 in • De op » te Temse (hoek 
Markt en Kasteelstr.). 

Op 17 juni kolporteren wij te Tiel-
rode en te Elversele. Bijeenkomst 
te 9 u. 30 in café Het Cappaert, 
Antwerpsestwg te Tielrode. De pro
pagandisten welke niet persoonlijk 
werden uitgenodigd, gelieve dit be
richt als een uitnodiging te be
schouwen. 

west-vlaanderen 

ALVERINGEM 
HUWELIJK 

Wij feliciteren van harte onze le
den André Cavijn en Erna Delncker, 
die gisteren 1 juni in het huwelijks
bootje stapten. Wij wensen hun goe
de vaart en nemen meteen, tot onze 
spijt, afscheid van André Cavijn, be
stuurslid van onze afdeling. Met 

' beste dank voor de bewezen dien
sten. 

BREDENE 
AFSCHEID 

Ons bestuurslid, en destijds afde-
lingssekretaris, Hugo Van Lede, 
verliet ons met zijn vrouw met be
stemming Klemskerke. Wij danken 
hem voor de bewezen diensten en 
wensen hem tevens veel sukses 
toe in « De Torre ». 
LEDENSLAG 

Langs deze weg doen we beroep 
op onze leden en lezers om een 
steentje bij te dragen in de leden
slag. We zouden het peil van vo
rig jaar — verloren o.m. door nogal 
wat verhuizingen — tegen 10 juni 
beslist moeten terugwinnen. 

DE HAAN-KLEMSKERKE-
VLISSEGEM 
PETITIE 

Ons bestuur besliste petitielijs-
ten voor amnestie aan te vragen. 
Wij raden alle leden ten sterskte 
aan deze petitielijsten te onderte
kenen. Hiervoor kan men terecht 
bij mevr. Bruning, of ook in café 
Malegijs, waar de lijsten aanwezig 
zijn. 
WELKOM 

Uit Bredene verwelkomen wij de 
nieuwe uitbater van het gasthof De 
Torre, nl. Hugo en Ghislaine Van 
Lede. Wij hopen dat zij van de 
Torre een bloeiende Vlaamse zaak 
zullen maken, dat wel van pas komt 
in De Haan. 

HARELBEKE 
PROFICIAT 

Bij Luk en Anne-Marie Doornaert-
Allegaert mocht men op 15 mei 
een dochter Ilse verwelkomen, Har
telijke geJukwensen vanwege gans 
onze afdeling. 
WEST-FLANDRIA 

Sluit aan bij ziekenfonds West-
Flandria. Alle vrijblijvende sinlichtin-
gen bij : R. Stock, Vlaandétenlaan 
46, Harelbeke, tel. 701.61 en G. Van-
denboschelle, Steenbruggestr. 29, 
Harelbeke. (Stacegem). 

HEULE 
IJZERBEDEVAART 

Dit jaar gaat de IJzerbedevaart 
door op zondag 1 juli om 11 u. Wie 
vensteraffiches verlangt kan deze 
(gratis) bekomen bij de h. Pieter 
Van Oosthuyze, Vredelaan 53 of bij 
André Goudsmedt-Vanhuyse, Emiel 
Huliebroecklaan 24 (Tinnekeswijk). 
Indien er genoeg inschrijvingen zijn 
wordt er weer een bus ingericht. 
Belangstellenden of geïnteresseer
den gelieven nu reeds hun naam 
op te geven bij de h. Andre Goud-
smedt (liefst zo rap mogelijk). 

ICHTEGEM 
LEDENSLAG 

Onze afdeling doet er dapper aan 
mee en bereikte, ze overschreed 
de streefnorm, door de werving 
van twaalf nieuwe leden de laatste 
weken. Alle leden willen we met
een vragen ook een slechts gerin
ge bijdrage te geven voor de negen 
plakkers van Laken. Wend u tot 
het bestuur. En een goede raad : 
werp na lezing uw blad niet weg, 
doch liever in de bus van een 
vriend of een gebuür7 of desnoods, 
bezorg het aan een bestuurslid. 

lEPER 
SOC DIENSTBETOON 

Sen. Fr. Blanquaert houdt zitdag 
In ons lokaal, café <• Het Belfort », 
iedere Ie en 3e zaterdag, vanaf 11u. 

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

IZEGEM 
VUJO 

Onze VU-jongeren laten de dok
werkers niet in de kou (of in de 
warmte !) staan. Op zondag 27 mei 
werden aan alle Izegemse kerken 
pamfletten uitgedeeld en omhalin
gen gedaan voor de stakende ha
venarbeiders. Ook heden zaterdag 2 
en morgen zondag 3 mei wordt de 
aktie verder gezet. « De fles » in 
het Vlaams Huis is er nu ook voor 
het zelfde doel. Een bewijs te meer 
dat onze jongeren niet slapen. 
NEGEN VAN LAKEN 

Uit de • fles » kwam Iets meer 
dan 800 fr. We danken de mensen 

die hun steentje hebben bijgedra
gen. 
FIETSTOCHT 

Heden zaterdag 2 juni start de 
fietsklub voor de Molenlandroute. 
Lust om mee te trappen ? Om 14 
u. in het Vlaams Huis, Grote Markt. 
U bent er welkom ! 

KOKSIJDE 
LEDENSLAG 

U kunt meewerken aan de op
bouw van onze afdeling. Iedereen 
kent wel een gebuur of vriend, die 
de VU genegen is. Deel ons zijn 
naam mede, liefst aan een der vol
gende bestuursleden : mevr. Van 
Eecke, Jef Carroen of Jef Deman. 
AKTIEPLAN VU 

Onze leden en lezers van « Wij » 
zullen binnenkort het programma 
« Aktieplan Volksunie » ontvangen. 
Het is een samenvatting van een 
meer -gedetailleerd en uitgebreid 
programma : we zullen strijden om 
de verwezenlijking ervan op kortst 
mogelijke tijd af te dwingen. Lees 
aandachtig dit plan. geeft het door 
aan anderen, die beweren dat wij 
geen plan hebben : we zijn ervan 
overtuigd dat alleen een versterking 
van onze politieke macht dit kan 
mogelijk maken. 

KORTRIJK 
IJZERBEDEVAART 

Gaat u mee met de bus ? Schrijf 
dan vlug in in ons lok. 1302, Burg. 
Reynaertstr. 9. Prijs : 90 fr. Vertrek 
om 8 u. Terug tegen 18 u. 

VOETTOCHT 
KORTRIJK-DIKSMUIDE 

Op zaterdag 31 juni om 8 u. 's 
morgens vertrekken we fris en 
vrolijk en vol goede moed voor 
een mars van 40 km op de St. 
Amandsplaats te Kortrijk. Onderweg 
bezoeken we hier en daar een be
zienswaardigheid, 's Avonds nemen 
we deel aan een kampvuur met 
diverse andere binnnen- en buiten
landse groepen. Overnachtiging in 
de gastvrije en gekende hoeve Drie 
Kapelle. 's Zondags nemen we ge
zamenlijk deel aan de IJzerbede-
vaartplechtigheid. Daarna kunnen 
deze die het wensen deelnemen 
aan het volksfeest met verschillen
de attrakties. Na afloop van het 
volksfeest brengt een bus ons te
rug naar Kortrijk. Prijs : 50 fr. (toe
gangskaan IJzerbedevaart niet in
begrepen). Aanplakbrieven en vig
netten op aanvraag. Inschrijven en 
eventuele verdere inlichtingen bij 
Roeland Man, Kapelstr. 191, 8710 
Heule, St. Katherine. 

LO-RENINGE 
LEDENSLAG 

We doen beroep op bijleden: ons 
ontbreken immers drie leden om 
de arr. streefnorm te^behalen. Gaan 
we daarover struikelen ? Wie helpt 
er mee deze drie mensen te vin
den ? 

MENEN 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
DE WEST 

De laatste weken ging het aan
tal leden met een flinke ruk om
hoog, nochtans blijven er afdelingen 
waar de werving stilstaat, en zelfs 
een paar waar ze nog niet van de 
grond kwam. Wij herhalen dat de 
arr. raadsleden van OVD optie ge
nomen heeft voor deze ziekenkas 
als die van de neutrale kassen, die 
ons de meeste warborgen geeft. 
We moeten haar dan ook sterk ma
ken. Onze lezers van « Wij » wor
den hiermee dan ook uitgenodigd 
aan te sluiten bij De West. Alle 
afdelingsbestuursleden, inzonder de 
voorzitters en sekretarissen kunnen 
u volledig informeren en ook aan
sluiten. Voor alle verdere informa
tie wende men zich tot De West, 
Rekollettenstr. 6, 8450 Nieuwpoort, 
af tot A. Van Sijnghel, Witte-Non-
tienstr. 5, 8400 Oostende. 

LEDENSLAG 
Een slechts « kleine » inspanning 

wordt gevraagd van de volgende 
afdeling om het streefgetal te be
halen : Diksmuide, Veurne, Lo, 
Houthulst, Berkewest ; en een even 
slechts « kleine » inspanning wordt 
gevraagd van de volgende afdelin
gen om minstens de stand van vo
rig jaar te behalen : Gistel, Brede
ne. De Panne. Na 15 juni sluiten 
we definitief af. 
ARR. RAAD 

Morgen 3 juni in het Vlaams Huis 
te Diksmuide van 9 u. 30 tot 12 u. 
30. Alle raadsleden op post a.u.b. 

OOSTENDEVUURTOREN 
WIJKRAAD 

Op initiatief van onze wijkraadsle-
den. werd er een gezamenlijk pers
bericht uitgegeven met de wijk-
raadsleden van de CVP en de P W 
om de demagogische kletspraat van 
de BSP in een waar daglicht te stel
len ! Tijdens de wijkraadsvergade-
ring kon dan ook een gezamenlijke 
aktie tegen de BSP met sukses ge
voerd worden. 

OOSTENDE 
ZITDAGEN 
EM. VANSTEENKISTE 

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

3de zaterdag van elke maand t 
9 uur : Zeelaan 29 te De Panne t 
10 u. : Middelkerke, Were Dl ; 11 u. 
Roksem, bij schepen L. Vierstraete; 
12 ü. : Eernegem, Riva-Venus, Aart-
rijkestr. ; 13 u. : De Haan, Georgy'3 
Club, Kon. plein 6 ; 13 u. 30 : Bre
dene, bij K. Haeck, Driftweg 59. 

Oostende : op telefonische af
spraak : 79548. 

POPERINGE 
SOC. DIENSTBETOON. 

Frans Soenen, gemeentemandata
ris : lepersew^eg 156, tel. 057/332.75 

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

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

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

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

ROESELARE 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

« Geen woorden maar daden ». 
Voor dezelfde bijdragen geven W9 
dezelfde voordelen als eender welk 
ziekenfonds. Loop eens binnen ten 
huize van Mik Babyion, Westlaati 
145, Roeselare, iedere morgen van 
de week, en bij voorkeur de maan
dagavond van 16 tot 19 u. 

TIEGEM-VtCHTE 
DIENSTBETOON 

ledere woensdag van 20 tot 22 u. 
ten huize van Walter Vanmaercko, 
§emeentemandataris, Kapellestr. 55 
Tiegem en bij Eri!< Waelkens, Kaan-
dries 4 Tiegem. 

VEURNE CKanton) 
KOLPORTAGE 

Onze eerstvolgende kolportage 
gaat door in Veurne-Stad op zondag 
3 juni. Verzamelen aan de Beurs om 
9 u. 30. 

VEURNE-ADINKERKE-BEAUVOORDE-
HOUTEM 
HOEVEEL LEDEN NOG... 

...te werven zijn alvoren wij on
ze streefnorm bereikt zullen heb
ben, is een zo klein getal, dat men 
het zou vergeten te doen... Daar
om wordt van alle lezers van «Wij» 
en alle bestuursleden verwacht dat 
zij een korte doch snelle inspanning 
zouden doen om deze luttele leden 
(of bijleden) te bereiken. 

WERVIK 
SOC. DIENSTBETOON 

Als u ergens problemen hebt 
aarzel dan niet beroep te doen op 
een der Wervikse VU-bestuursle-
den. Zij zullen al het mogelijke 
doen om een voor u gunstig resul
taat te bekomen. Ziehier een paar 
adressen : Vandamme Hervé, St. 

"Maartensplein 2 (na 18 u. 30) en 
Claeys Jozef, Ten Brielenlaan 108 
(hoek Komenstr.) (liefst 's voor-
middags). 
VUJO 

Jongelui die wensen \'o te wor
den van de plaatselijke VU-jongeren 
..unnen zich wenden tot Hervé Raes 
Laagweg 12 of tot een der be
stuursleden die dan zal overmaken 
aan vriend Hervé. 

ZARREN-WERKEN 
BESTUUR 

Onze afdeling heeft vér de streef
norm overschreden en we konden 
zelfs derwijze uitbouwen dat een 
nieuw bestuurslid kon gekoöpteerd 
worden, en dat onze afdeling thans 
met twee personen in de arr. raad 
vertegenwoordigd is. Tijdens de 
jongste bestuursvergadering werd 
-als nieuw bestuurslid gekoöpteerd 
Hendrik Paesbrughe, en als tweede 
lid in de raad werd Frans Vercruys-
se aangewezen. Proficiat beiden. 
GEMEENTERAAD 

Met de medewerking van drie le
den uit de meerderheid, wisten on
ze vrienden een Anti-Leburton-motie 
door de gemeenteraad te loodsen. 
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AANBEVOLEN 

HUIZEN 

VAKANTIE ! 
ONTSPANNING ! 

Hotel-Pension « Haus Waldeck » 
5411 Stromberg (unterwesterwald) 

Telf. 9149/26249415 
(12 km van Koblenz) 

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

Pension : vanaf 22,5 DM 
Prospektus op aanvraag 

Inlichtingen : Engelen 03/57.11.51 

Kweker i jen - Tuinaanleg 
J .V .H . 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkatalocg op aanvraag 

Bezoek CAFE - RESTAURANT 
LINDENHOVE 

Uitbaters : 
Walter De Bisschop - Rita Lauwereys 

Koud en warm buffet 
Gezellige Vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 • HEKEL6EM 

Tel. (053)687.40 

Blijff gij doof, 
Vlaming ! 

Waarom 
uw grote vijanden steunen 7 

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 

Tel. (02)65.81.41 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAIMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw LAURENT . DELEU 
Kortrljksestraat 3 - MENEN 

HUIS MEYNTfENS OKTAAF 
Dorpstraat 47 • TEL. 52.89.38 

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

folderdeuren, louverdrape, 
luxaflex, schilderwerken. 

VU-leden en • Wi] >-lezers 1 0 % 
vermindering. 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 In stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder- en kunstlederwaren 
Klein- en Groothandel 

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

Toekomsistr. 21 ._ 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen VU 1 0 % 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

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

VLAAMSE TOERIST bezoek ook een* 
DE VOERSTREEK 

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

Kerkstraat 53 - Moelingen 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

S300 KNOKKE-HEIST 1 

VOOR HET BETERE WERK 

Houtwerken ) . V E R H U L S T 
Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W. 

Tel. (03)75.97.00 

K U N S T G E B I T T E N -
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.42 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

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

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricatie, 

en zelfs beter I 
Prijsbestek on studie zijn gratis. 
Keukenbedri j f R. ROSSEY 

Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 
Tel. (058) 235.81 

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

ZEEVISGROOTHANDEL 
— Prijslijst op aanvraag — 

CARROSSERIE 
LOOS - V A N HOOF 

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

MIELE . AEG - LINDE 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

Vlamingen, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE W i J N G A E R D 
te bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

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

Rodestraat 5, St-Katharina-Lombeek 

Boekbinderij 

KESTELEYN 
VOETBALSTRAAT 13 
9001 GENTBRUGGE 
Tel. (09)52.04.55 

Inbinden van tijdschriften, biblio
theekbanden, encyclopedieën, enz. 

AL - AL AANBOUW
KEUKENS UIT 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 
L U C iLEGEMS pvba 

Wouter Haecklaan 4 DEURNE 
Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

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 

F I T O 

Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL 

WALTBR ROLAND 

«lic ii«ii«afMdc«n 

KERKSTRAAT J», ANTTERPEN 

(Lat op het 'hulcnummer I) 
Telelooa >S S6 62 

ALLK (HAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor k«Mt v*n ^ t U«d 1 M */• korting 

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

PAUL SUYS 
Molenvest 50 Herentals 

Tel. (014)21.207 

Vlamingen, 

I * U I ^''^^^ GRATIS ADVIES 
m~i^Ë voor uw hypotheek-
^ i ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

BERGPLAATSEN 
EN 

GARAGEBOXEN 
VANAF 15000F' 
Orgelstraat, 2 
2000 - ANTWERPEN 
tel. 03/31.33.30 

- met kantelpoort 
- in gegalvaniseerd staal 
- róestvrij 
- alle afmetingen 
• speciale prijzen voor 

'seriebouw 
• snelle levering 

krediet mogelijk 
gratis dokumentatle, 

.2onder verplichting. 

TiaatnT 

adres-

plaat*. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

m i d d a g - e n 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 vr i jdag, za terdag of zondagavond 
in een geze l l i ge sfeer. 

N a d i e n k r i j g t U g ra t i s gedu rende 5 uur 
een der beste O b e r b a y e r n - o r k e s t e n 

Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goo-
lasi - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan hot spit - Krachtvleesschotel 

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

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - tel. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICK : 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 blf-: ABTS : Tiensesteenewg 128, Korbeek-Lo. 

mrca smm 
KOaiOGiSli 
K0ai«VM&>.3 

'ËMmm 
ClEPVRieSTUNNEije 
KAtfilONKOCLMG 
WiNKSUNfllCHTlNGWi 

iVOOR 8UPIRMARKTEM, INDUSTRIE f N VOÏDINGSNIJVIRHEIO 

ETN JEÜRISSEN PVBA De Winterstraat 24 
.BorgerÊojut/Antvy^erpen.Tel.; (03) ^6,11.3§-3a^5a31 

Tel. 014/59369 

EEN JUWEEL MET STANDING 

KIES IE BEST BIJ 

VERELST 
M e i r 2 (Hoek Wiegst raa t ) 

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

T e l , : 3 3 . 4 6 . 3 1 

HORLOGES- LONGINES 
VERDAL - MONDIA 

AANSTEKERS DUPONT 

fjet algemeen boutobebnif K U N N E N 
menöen toaarop ie fean ^0WiW€M 
Antwerpen 
Meir 18 
03/31.78.20 

Gent 
Onderhergen 43 
09/25.19.23 

Leuven 
Brusseïsestr, 33 
016/337.35 

Genk 
Winterslagstr. 22 
011/544. 42 

000 aröeiberö... lOOl moselijfeïjeöen 

BON 
N aa m J ..„„».-«--. »«..-».», -.„..-,..,.»....«..... -»» » 
Adres i .-«-.» ..™ M„ 
Tel : 

• beschik, over bouwgrond - gemeenten „ „„„ 
- breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan 
bieden, 
Q 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 mi j ter beschikk ing van u w afgevaardigde 
• zal een bezoek brengen aan u w informat ie

centrum te sOp te u. 

Handtekening 
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Het scenario van mijn jongste reis naar Amsterdam, begint in Gent. 
De bus st<iat er reeds met draaiende motor; als ik ingestapt ben, kan hij 
wegrijden. Terwijl wij vertrekken, zien wij de Ronde van Vlaanderen, 
die zich omheen het Sint-Pietersstation met apokalyptisch armgezwaai 
en autogetoeter voorbereidt op de officiële start. Tussen het gewoel van 
toestromende sportaanbidders en volgwagens met fietswielen op het dak, 
merk je de Molteni's, de Rokado's en al de andere reklametruien waar
mee de Eurovisie weer eens een seizoen lang de schermen zal vullen. 

Je komt vlot en vlug in Amsterdam vandaag : Antwerpen, Breda, 
en op enkele kilometers na uitsluitend autoweg. En langsheen die auto
weg merk je hoe snel Nederland aan het vervuilen is. Met belten en 
autowrakken en plasticv er pakkingen die middenin grote olievlekken 
roerloos liggen te ontsieren op de ontelbare afwateringskanalen. Tot vlak 
bij de Amstel moet Nederland die wonden van de moderne industriële 
ontwikkeling likken. Maar als je dan in Amsterdam aankomt, ben je dat 
alles al gauw weer vergeten. Het is er zondag. Een door-de-weekse zondag 
met zeldzame wandelaars die de beukende wind en de ononderbroken 
regenvlagen trotseren. De stad wacht gelaten op de maandagmorgen, de 
weekends verlammen haast haar hartslag. Op het Damplein loopt een 
jongen te zwaaien met een rood-witte Ajax-vlag. En wij, in de bus, wij 
vinden dat zo belachelijk, maar wij lachen er niet om, het is een erg 
kreupele jongen die zwaait met die vlag, hij heeft magere, overslaande 
handen, hij hinkt meelijwekkend en gooit het hoofd met hevige rukken 
achterover. Groepjes bekvechtende duiven bezetten haast het hele plein, 
hier en daar staat iemand met schuin gebogen hoofd de koude van Pasen 
te trotseren. Wie kan in dit alles nog Amsterdam herkennen ? De Dam-
slapers vertoeven hier al lang niet meer en het hele hippe leven der zo
mermaanden is teruggevoerd tot een fantasieloze werkelijkheid. Als wij 
bij de Kalverstraat onze wandeling beginnen, zijn de eerste golven van 
belangstelling bij de nieuwe Amsterdamreiziger al lang gaan liggen. Ook 
naar de stroom van sex-grafiek kijkt geen mens meer om en als je dan 
bij het Spui aankomt en je praat met gloed over 't provo-ritueel dat hier 
eens zo overdadig en indringend was, dan kijkt tedereen je aan met do
de ogen : geen jong mens heeft vandaag nog weet van de grote geweld
loze revolutie die hier jaren geleden werd ingezet rondom het grijze 
jongensbeeld. 

Als het tegen de avond loopt, trek je met de hele bent naar de Jor-
daan — het Rembrandtsplein en de walletjes zijn geschikter voor later, 
morgen, als iedereen de geldmoloch van de Amsterdamse plezier industrie 
begrepen heeft. En daarenboven mag je het Jordaan-bezoek niet lang 
meer uitstellen, want straks zullen hier hoge witte buildmgs oprijzen, de 
slopers hebben reeds hun tanden gezet in de georganiseerde chaos van 
prestigieuze renaissancegeveltjes, overhellende en wegbrakkelende ge-
bouwpjes, waarin leurders van vis, exotische vruchten, leder en snuiste-
rijn met wisselend humeur bedrijvig zijn. 

helmi uil de iordoon 
Wij lopen daar stil over te praten als f elmi ons m haar drankslijterij 

naar' binnen lokt. Dat lokken is een vernuftige kombmatie van uitdagend 
lachen en wentelen met blote pezige armen rondom haar oninneembare 
boezem. En als de de.ur van het drankhuis na ons dichtvalt, woidt het 
« inhaalwerk » afgerond door Ineke en Hilda, Helmi's slijterij-zusjes. Een 
fraai drietal is dat : uitgelaten en net voldoende pervers om de kliënteel 
wat meer genot te verschaffen dan het proeven van een borrel alleen. 
Maar, kleverig zijn Helmi en Ineke en Hilda niet, die van de Jordaan 
weten best hoe ver — en dat is al een heel eind — men de grenspaaltjes 
van het fatsoen kan plaatsen. Wie daar dan tenslotte toch nog voorbij 
willen, die horen niet in de Jordaan, voor hen is er nog dat hele stuk stad 
bij de andere kant van de Dam, waar de vreugde duur en kortstondig is. 
Julie zijn een dolle bende, hé ! zegt Helmi potsierlijk ernstig. De Vlamin
gen zijn allen zo. Ik weet dat. Van mijn broer, die is nog een hele tijd 
mijnwerker geweest in de mijn van Winterslag. Toen hij dat rotleven 
helemaal beu was, is ie ginds met een café begonnen, maar toen had ie 
reeds stoflong. Als hij nu wist dat jullie hier zijn, dan zou ie d'er zeker 
wille bij zijn, ie zegt altijd dat het ginder bij jullie fidele kerels zijn, 
soms wel eens een grof woord, dat wel, maar niet krenterig en geen 
cijferaars en wistikken zoals vele Hollanders dat zijn. 

Zullen we hem naar hier halen ? knipoogt Ineke. 
Ze halen hem. Ineke en Hilda, allebei ondersteunen ze Helmi's zieke 

broer. Na die kleine processie dondert de deur met een harde klap weer 
dicht, buiten gritst de wild dalende wind verfomfaaide papieren en hele 
hopen stof van de straatstenen weg. 

De broer wordt neergezet op een bankstel tegen de hoge lambrize-
ring. Hij is een bleke man, twintig jaar mijnschachten hebben hem heel 
oud en beverig gemaakt. Toch heeft hij nog 'n ongebroken stem, lichtjes 
hijgend en kuchend doet hij zijn Limburgs verhaal, naarmate hij de 
voorgezette borrels ledigt houdt dat hijgen en kuchen bijna helemaal op. 
Helmi heeft intussen een oudmodische miiziekautomaat op gang ge
bracht. Iedereen wordt nu de danspartner van iedereen. Alleen Helmi 
laat zich niet innemen. Ze schenkt alsmaar nieuwe borrels in, ontvangt, 
glitnlacht meegaand en troont zelfverzekerd boven het dolle feest. Als 
bijwijlen de muziek ophoudt, hoor je de windhozen, die steeds driester 
en met steeds kortere tussenpozen tegen de brede vensters beuken. Ten
slotte stampt de storm als een wilde bezoeker de cafédeur open en rent 
koud en ongevraagd de gelagzaal binnen. 

Dan roept Helmi plots dat zij nu niet langer meer wil schenken, zij 
is zo bang geworden van de storm en zij wil haar lieve broer naar zijn 
huisje helpen, zodat zij niet anders kan dan ons op straat zetten, want 
ook Ineke en Hilda moeten met haar mee en dus moet de doos nu dicht. 

Wij staan weldra buiten. De storm heeft al uren lang gewoed, overal 
merk je de vernieling. Wachthokjes van de tram zijn omvergehaald, fiet
sen liggen met wild wentelende voorwielen verspreid over de stoepen, 
bij de Singel is zonet een tweede boom ontworteld en dwars over de weg 
in het water gestuikt. Brandweerlieden staan de schade te bekijken, 
machteloos als zij zijn in deze hel. Wij gaan bij hen staan, dronken en 
met lood in de benen. Wij lopen nog wat verdwaasd aan Helmi en haar 
broer te denken. En plots herinner ik me de kreupele jongen met de 
rood-witte Ajaxvlag. En haast wil ik gaan bidden opdat hij veilig moge 
thuisgekomen zijn. Misschien woont hij in de Jordaan. In de straat van 
Helmi en haar zieke broer. 

frans-ios verdoodt. 
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