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EEN KANAPEEWET? 
Terwijl parlementsleden van de meerderheidspartijen en van 

de Volksunie, samen met bevoegde^onderwijsmensen, in de 
Nationale Schooipaktkommissie aan het nieuwe schoolpakt dok
teren zijn de regeringsleiders met de voorzitters van de meer
derheidspartijen nog maar eens op een kanapee gaan zitten. 
In de ambtswoning van de eerste-minister. En ook Wilfried 
Martens, de CVP-voorzitter die een tegenstander heet te zijn 
van « kanapeepolltiek •, was er weer bij. Volgens de pers was 
de hoofdbrok op dit zoveelste « topoverleg » de bespreking 
van... het schoolpakt. En naar het best heet zou de schoolpakt-
wet nog vóór het zomerreces — dit is binnen de maand — moe
ten goedgekeurd worden in het parlement ! 

Met staat versteld over een dergelijke manier van handelen, 
achter de rug om van de officieel gemstalleerde Nationale 
Schooipaktkommissie. Nadat de heren de hele onderwijspolitiek 
reeds aan het parlement hebben onttrokken, zetten zij nu ook 
de schooipaktkommissie zelf voor schut. Is het misschien omdat 
de Volksunie tot hiertoe de enige partij is die daar met valabele-
voorstellen voor de dag is gekomen ? Of willen BSP en CVP het 
hele onderwijs doodgewoon onder hun tweetjes verdelen ? 

Het Is ontstellend vast te stellen tot welk een dieptepunt 
men reeds is gekomen : de hele onderwijspolitiek is gedegra
deerd tot politieke wisselmunt tussen de twee grootste poli
tieke groepen in dit land ! En dan maar mooie principes 
spuien,.. 

De sfeer op dit • topoverleg » was barslecht volgens de kran
ten. De regeringspartners betrouwen mekaar immers voor geen 
zier, en het is duidelijk dat de BSP-ers humeurig lopen omwille 
van de klappen die zij moesten inkasseren met de Ibramco- en 
RTT-affaires. Maar de CVP, die opnieuw bereid is gebleken met 
deze politieke racketeers achter de koelissen op een kanapee 
te gaan zitten, moet straks niet opnieuw komen klagen als zij 
weer eens « moederziel alleen » zal staan tegenover de genade
loze BSP-ers. Als zij verder alleen met hen wil pakteren, als zij 
verder gangmaker wil spelen voor deze machtshongerige staats-
melkers, dan moet zij morgen maar op de blaren zitten. Iedereen 
mag goed weten dat de Volksunie tenvolle haar bijdrage wil 
leveren voor het tot stand komen van een behoorlijk onderwijs-
pakt, dat zij voorstander is van de volkomen gelijkheid en een 
eerlijke onderwijspolitiek, maar dat zij niet bereid is een hand 
toe te steken bij de politieke touwtrekkerij die onder de traditio
nele partijen aan de gang is. Van een kanapeeschoolpaktwet 
moet zij niet weten, van een eerbaar onderwijspakt waarbij het 
niet enkel om de centen en macht gaat wèl. 

Paul Martens 

koehandel 
met ons onderwijs 

Het partijbestuur van de Volksunie heeft met verbazing kennis genomen 

van de berichten over een zgn. « topbespreking • van de regering en de 

besturen van de meerderheidspartijen over de schoolproblemen. 

De VU stelt vast dat zij ondanks vele bezwaren deelneemt aan de be

sprekingen in de nationale schooipaktkommissie ter voorbereiding van 

een nieuw ontwerp van onderwijspakt, bestemd om aan het parlement te 

worden voorgelegd. 

Terwijl de besprekingen in de werkgroepen van de schooipaktkommissie 

bezig zijn wordt achter de rug van de leden ervan door enkele partijbonzen 

op regeringsniveau een zuiver politieke koehandel besproken die in geen 

geval als een nieuw onderwijspakt kan beschouwd worden. 

Dergelijke sabotage van de schooipaktkommissie door de traditionele 

partijen die de onderwijsproblemen reeds aan het parlement onttrokken 

hebben is onaanvaardbaar. 

De VU eist dan ook dat de regering onmiddellijk uitleg zou geven aan 

de voltallige schooipaktkommissie vooraleer er sprake kan zijn van voort

zetting van de werkzaamheden van de werkgroepen. 

IS POLITIEK 
VERANTWOORDELIJK 
Dat het met de RTT niet zo zuiver 

op de graat is als Van Eynde wel 

beweert wordt bewezen door het 

ontslag van staatssekretaris Dubois. 

Hij werd ais een bok, beladen met 

al de zonden van de BSP-racketeers, 

in de woestijn gestuurd. Maar de 

politieke verantwoordelijke voor de 

hele kwalijke gang van zaken in de 

RTT, BSP-bons Anseele, blijft als 

minister in funktie ! Ook hij, zeker 

hij, dient ontslag te nemen wil men 

dat de politieke moraal in dit land 

nog ernstig wordt genomen. Door 

het ontsiag van Dubois is het RTT-

dossier nog lang niet gesloten. VU-

senator Rob Vandezande — die het 

bedenkelijke premiestelsel in de 

RTT opspoorde — en met hem de 

VU-frakties in Kamer en Senaat 

zullen niet aflaten vóór er klaar

heid is in de hele zaak en vóór 

de verantwoordelijken allemaal loon 

naar werken zullen gekregen heb-

!>en. De publieke opinie eist dit, 

an terecht. 

EEN BSP-CVP AKKOORD 

6ENEENTELI1K EN PROVINCIAAL ONDERWIIS 
MOETEN ''KLEUR" RERENNEN... 

Zoals onze lezers wel weten is er op het ogenblik een Nationale Schooi
paktkommissie begonnen aan de besprekingen die moeten leiden tot een 
fundamentele herziening van het schoolpakt van 1958. Alle partijen werden 
uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden van deze Nationale 
Schooipaktkommissie, op voorwaarde dat zij een « protokol » onderteken
den. In dit protokol staat dat het bestaande schoolpakt dient geëerbiedigd 
zolang het nog bestaat, en ook — wat moeilijker te aanvaarden was — 
dat de regering inmiddels haar regeringsakkoorden terzake kon uitvoeren. 
In dit laatste schuilt nu een dubbelzinnigheid, want in dit regeringsakkoord 
staan reeds zaken die het schoolpakt van 1958 wijzigen nl. de manke 
regeling voor het personeel, de gebouwenmiljarden en de bepaling dat er 
voor alles overleg zal zijn tussen de bestaande schoolnetten. 

Ondanks haar kritiek op het bestaande schoolpakt, ondanks de dubbel
zinnigheid van het protokol, heeft de Volksunie toch beslist deel te nemen 
aan de werkzaamheden van de Nationale Schooipaktkommissie. De Volks
unie heeft namelijk zeer duidelijke opvattingen over de inhoud van een 
broodnodig nieuw onderwijspakt en hoopt bij te dragen tot het verwezen
lijken van een dergelijk pakt. 

Er werden vier werkgroepen op
gericht, volgens de vier hoofdstuk
ken van de bijlagen van het proto
kol. In een eerste werkgroep wordt 
gehandeld over de demokratisering 
en de verbetering van de kwaliteit 
van het onderwijs ; , in een tweede 
over de rationalisatie en de pro
gramma's ; in een derde over de 
gelijkheid en in een vierde werk
groep over de samenwerking tussen 
de netten en de pluralistische open 
gemeenschapsschool. 

Elk van die werkgroepen bestaat 
per deelnemende partij uit een par
lementslid en een bevoegd techni-
kus. Het is tipisch dat enkel in de 
VU-vertegenwoordiging — en in elk 
van de 4 werkgroepen — leerkrach
ten aanwezig zijn. Van inspraak der 
betrokkenen gesproken 1 Tekenend 
ook is het ergerlijke absenteïsme 
der parlementsleden van de andere 
partijen tijdens de vergaderingen 
die reeds doorgingen : het is dui
delijk dat men daar deze Nationale 
Schooipaktkommissie niet ernstig 
neemt... 

Vorige dinsdag vergaderden de 
vier werkgroepen gezamenlijk om 
te trachten een aantal basisbegrip
pen [« officieel », « vrij », « neu

traal », o geëngageerd », « vrije 
keuze van de ouders », « pluralis
tische school » e.d.j duidelijk te 
omschrijven. Bij die gelegenheid 
was het weer enkel en alleen de 
Volksunie die, bij monde van sena
tor Coppieters, een sluitende visie 
ontwikkelde op het onderwijs waar
in zowel de vrije keuze als de open 
gemeenschapsschool een plaats 
vinden. 

Het waarborgen van de vrije 
keuze van de ouders is voor de 
Volksunie een heilig principe. 
Naast de keuze tussen de bestaan
de netten wil de VU echter een 
nieuwe keuze toevoegen : de open 
gemeenschapsschool. In de prak
tijk ziet de VU die tot stand ko
men langs de herwaardering van 
het gemeentelijk onderwijs om. De 
open gemeenschapsschool moet 
gemeentelijk kunnen beginnen. 
Waar nog geen school is (in zeer 
weinig gevallen komt dit voor) kan 
men beginnen met een experimen
tele gemeenschapsschool. In de 
experimenteerperiode (minstens 6 
jaar) zou daar dan geen andere 
school mogen komen. Waar reeds 
scholen van de bestaande netten 
aanwezig zijn kan men als volgt 

werken : de open gemeenschaps
school krijgt er van de Staat een 
voorkeursbehandeling Tijdens da 
experimenteerperiode kunnen da 
bestaande scholen bij de OS aan
sluiten waardoor zij dan ook \/an 
die voorkeurbehandehng genieten. 
Doen zij dit niet, dan mogen zij in 
die experimenteerperiode geen 
nieuwe afdelingen oprichten 

Maar het ziet ernaar uit dat deza 
positieve en haalbare voorstellen 
door de BSP en de CVP koudweg 
zullen genegeerd worden. Het ziet 
ernaar uit dat deze partijen erover 
akkoord zijn dat er maar enkel maar 
twee schoolnetten meer mogen 
overblijven : het zgn. « neutraal » 
en het zgn. « geëngageerd » onder
wijs. Met andere woorden, zij wil* 
•en het hele onderwijs opdelen in 
twee blokken. Gemeentelijk en 
provinciaal onderwijs zullen in dia 
optiek « kleur » moeten bekennen I 

De Volksunie wil er van nu af 
aan geen twijfel laten over bestaan 
dat zij zich tegen een dergelijke 
« hervorming » fundamenteel zal 
verzetten. Om pedagogisch-zedelij-
ke redenen : alle onderwijs is « ge
ëngageerd ». Om grondwettelijke 
redenen : openbare machten als 
gemeenten en provincies kan men 
toch niet verplichten « kleur » te 
bekennen I Omdat dit ingaat tegen 
de rechten van de mens (klasse
ren van mensen, opdelen volgens 
diploma's) en tegen het UNESCO-
charter van het kind. Omdat dit 
geen rationalisatie is : naast elke 
gemeentelijke school die als « ka-
toliek •> kleur bekent, zal er wel 
vlug een « neutrale » moeten bij
komen En ten slotte maakt een 
dergelijke ontwikkeling de open 
gemeenschapsschool totaal onmo
gelijk ! 

Alle mensen die écht bezorgd 
zijn om ons onderwijs moeten nu 
samenwerken om een dergelijk 
monsterlijk akkoord onmogelijk r» 
maken. 
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schandalen 

Op één maand tijd kregen de be
woners van het • oh zo demokra-
tlsche België • twee politieke 
êchandalen voorgeschoteld. Inder
daad, de zaak • Ibramco » Is nog 
niet geluwd, of daar komt iets nog 
veel erger op de proppen, nl. het 
RTT-Schandaal. 

Het werd stilaan tijd, dat de kor-
rvptie, waaraan blijkbaar verschil
lende vooraanstaanden in dit land 
medeschuldig zijn, aan het licht 
komt. 

Tot nu toe werd het allemaal 
alechts gefluisterd. Allerlei duis
tere machten hebben jarenlang het 
spreken kunnen beletten. 

Gelukkig Is één moedig man niet 
ten onder gegaan aan de dreigingen 
en ook uitvoering van een brood-
roofpolitiek. Hij kon het allemaal 
niet langer verdragen en meteen 
kwam de miljardenzwendel bij de 
fITT op straat. 

Ik zeg, gelukkig maar..., want in
dien mijnheer De Maegt nog lan
ger had gezwegen waren er nog een 
slordige 10 miljard bijgekomen. 

Sommige kranten trachten intus
sen de zaak te minimaliseren en al
les laat voorzien, dat men nu ook 
wel zal trachten de betrokken 
smbtenaar in diskrediet te brengen. 
Zoveel moet iedereen toch wel we
ten, nl. dat De Maegt niet met de 
bezwarende feiten voor de dag 
ware gekomen, indien hij niet zeker 
was van zijn stuk. Zeker hij weet, 
wat hem te wachten staat. Indien 
alles moest berusten op leugens of 
halve waarheden. 

Men mag gerust aannemen, dat 
er bij de RTT, al dan niet met mede
weten van sommige regeringsleden, 
geknoeid werd met vele miljarden ; 
mijarden van u en van mij, van de 
Me gemeenschap. 

Het RTT-schandaal is stukken er
ger dan bijvoorbeeld de WATER-
GATE-affaire in Amerika. Daar ging 
het om een vuil en onaanvaardbaar 
vals politiek spel, echter niet met 
de centen van de gemeenschap. 
Dat laatste is hier wel het geval. 
Wij allemaal hebben betaald voor 
een schandalige vriendjespolitiek. 

Wat ook de gevolgen zullen zijn 
van dit alles, feit is, dat de publieke 
opinie geschokt is. Ibramco was 
vies, maar het RTT-schandaal is rot. 
Het is bovendien wellicht het einde 
en de genadeslag voor sommige 
politiekers, die dachten nog een 
grote karrière voor zich te hebben. 

Daarvoor zijn wij allen dank ver
schuldigd aan één ambtenaar. 

W.S., Molenstede. 

schande ! 

De meeste ondernemingen op het 
grondgebied van Anderlecht, stu
ren hun personeelsleden die drin
gend opgenomen moeten worden in 
een verpleeginstelling, en afge
haald worden met een wagen van 
het Rode Kruis, naar het hospitaal 
ven Anderlecht. 

engij 
Op het eerste zicht, is daar geen 

vuiltje aan verbonden, maar het feit 
dat de patiënt wanneer hij Vlaams-
sprekend is, opgenomen wordt zo
als een hond in Veeweyde, gaat de 
perken te buiten. 

Hij wordt eerst en vooral ontvan
gen door Nederlandsonkundige per
sonen, men laat hem dan soms 
méér dan een half uur in een ka
mertje, beter gezegd in een hokje 
liggen, met open vensters zonder 
dat men naar hem uitkijkt Wanneer 
er dan toch iemand komt opdagen, 
is het eerste wat hij hoort ' C'est 
un f lamand ' waarna hij aangespro
ken wordt in het Frans. 

Zo gebeurde het onlangs nog
maals met een arbeider van MBLE, 
na een klein onderzoek stuurde men 
deze weg met een arbeidsonbe
kwaamheid, zonder hem nochtans 
te zeggen wat hij had, alhoewel hij 
afgehaald is geworden met de 
symptomen van een hartinfarkt. 

Daar deze werknemer een pen
delaar is uit het Gentse, vroeg hij 
dat men de MBLE wou verwittigen 
en daarmede een medearbeider, die 
voorgesteld had, hem naar huis te 
voeren, dit werd geweigerd, en 
moest hij zich op eigen krachten 
naar het station begeven, hetwelk 
hij na méér dan een uur bereikte. 
Men had hem zelf niet uitgelegd 
welke tram hij kon nemen ' 

Hij had dan nog een half uur no
dig om thuis te geraken. 

Daar het niet de eerste maal is 
dat deze feiten zich voordoen, ho
pen wij dat door een artikel in 
' Wij ' eens iets zal ondernomen 
worden tegen deze onduldbare 
franskiljonse praktijken. 

Ook Vlaamse mensen hebben 
recht op een behoorlijke behande
ling, men moet ze ook inlichten van 
wat zij hebben, zelfs wanneer zou 
blijken dat het niet zo erg met hen 
gesteld is, maar dat men hen weg
stuurt zonder zelfs een schrijven 
voor de huisdokter, dat mag niet 
meer gebeuren. 

H D , Brussel. 

i n d u s t r i a l i s a t i e ja ! 

m a a r a a n g e p a s t aan 

h e t l e e f m i l i e u 

Onrustwekkend stijgt het werk-
lozencijfer bij jonge mensen. De 
korruptie is het toneelspel van de 
hedendaagse afgestudeerde. Ziek
ten breken uit... men sust de mens 
In zijn geweten I 

Maar wanneer men niet dringend 
de traditionele tendenzen stopzet 
die meer streven naar macht dan 
om de mens zelf, vb : de BSP-af-
faire van die raffinaderijen, een 
traag jarenplan van onze diepzee-
haven Zeebrugge enz... enz... Het 
wordt tijd dat de moderne partij 
zoals de Volksunie zich federalis
tisch gaat opstellen I En geloof mij, 
honderden jonge mensen staan vol
ledig achter het federalisme, ook 
de arbeider, en wachten ongeduldig 
het federalistisch teken af... want 
wij zijn het beu te moeten werken 
met puntekaarten, 't is precies een 
etikettenoorlog geworden, en ie-

N A T I O N A L E LOTERIJ 

12d. TRANCHE 

Zomertranche 
H O G E L O T E I M : 

1 X twaalf miljoen 

Sxéén miljoen 

3 X een half miljoen 

Trekking op 18 juni 

HET BILJET : 230 fr. 
HET TIENDE : 25 fr. 

GEEN AFHOUOING OP UW WINSTEN 
..jWIN 12 miljotn ; U ONTVAIMGT 12 miljoen 

dereen In vakjes gegoten wordt en 
dan... ' bek dicht - of anders I 
daar is de deur... Bah, schijndemo-
kratie I 

Ik heb ondervonden dat de Volks
unie zich wel bevjust is van derge
lijke feiten en zelf bewijzen van 
onze traditionelen in handen heeft! 
Daarom eisen wij • « Jonge mensen 
federalisme met de Volksunie ! » 
en steken die niet meer onder stoe
len of banken. 

MVDB, St. Andries. 

p o s t p r a k t i j k e n 

Als oud flamingant (ben nu 70 
jaar) en reeds 40 jaar in de bewe
ging staande, wil ik u bij uitzonde
ring wel eens lastig vallen. 

Hier gaat het over : Ik ben jaren 
geabonneerd op ons weekblad 
' Wij ' en moet u eerst en vooral 
geluk wensen voor de voortreffe
lijke inhoud die het nu heeft, maar. 
het ontvangen van ons weekblad is 
nu wel een drama aan 't worden, 
Er zijn bijna zoveel zaterdagen dat ik 
niet als dat ik het wel ontvang, nu 
deze week weer geen weekblad, 
dat krijg ik misschien maandag. 

Laat mij u zeggen dat die miserie 
nu niet begint, dat is zo al een paar 
jaren bezig. Ben al menigmaal naar 
de post geweest om te reklame-
ren, en leden van het bestuur van 
de VU hier in Mol eveneens. Wat 
antwoordt men ? Dat « Wij • in 
Brussel veel te laat verstuurd wordt 
en daardoor zaterdag niet kan be
steld worden. Wat ik er van denk ' 
Dat er pure sabotage in het spel 
is. Deze beschuldiging doe ik niet 
lichtzinnig. Als men 70 jaar gewor
den is, dan wikt en weegt men zijn 
woorden eer men beschuldigingen 
uitspreekt. 

Maar volgens men mij in Brussel 
en ook hier in Mol van bestuurs
leden vernomen heb, wordt ons 
blad wel in tijds verstuurd. Alle 
mogelijke onbenullige reklamefol-
ders ontvang ik 's zaterdags met 
hopen, maar volgens ik nu verno
men heb laat men ons weekblad op 
de post liggen als er te veel kor-
respondentie moet meegesleurd 
worden door de fakteurs. Ik mag 

gerust verklaren dat hier in Mol 
75 "/o van de bedienden en fak
teurs benoemd zijn met een partij
kaart van de socialisten. En nu men 
de voorspellingen leest van het 
opinieonderzoek, als dat de Volks
unie nog immer vooruit en de CVP 
en de BSP achteruit gaan, kunt u 
zich wel voorstellen hoe er ge
vloekt en naar alle middelen ge
zocht woidt om de VU een hak te 
zetten. 

Dat ik te hard van stapel loop ? 
Ik geloof het niet, het zijn geen uit
zonderingen meer, dat wij ons 
weekblad al eens een week niet 
krijgen, maar het is een sisteem 
aan het worden waar véél méér 
achter steekt. Reklameren op de 
post heeft geen zin. 

Wat het partijbestuur zou moeten 
doen IS een paar personen aanstel
len om na te gaan wat er gebeurt 
met onze bladen vanaf zij de druk
kerij verlaten en waar zij nadien 
blijven hangen. Dat moet te ver
wezenlijken zijn en dan kunt u na
dien met bewijzen in de hand naar 
de hogere leiding van de post gaan 
om uw kaarten op tafel te smijten. 
Dat on dat alleen zal afdoende zijn 
om aan dat echt schandaal een ein
de te maken. 

Met uw vuist op tafel slaan, des
noods bij minister Anseele, zo hard 
dat men het op de post in Mol kan 
horen I 

L.S., Mol. 

w a a t s e b e z e t t i n g 

De regering gaat de leden van de 
z g. Kultuurraad van de Duitse ge
meenschap benoemen. Het zullen 
allen Waalsgezinden zijn, want an
ders konden ze nooit een plaats In
nemen op kandidatenlijsten van 
Waalse partijen. Het wordt alzo een 
raad van Waalse bezetters en hun 
trawanten in het Duitstalig gebied. 
De bekwaamste en de meest volks-
gezinde personen van de Oostkan
tons worden niet in die z.g. Kul
tuurraad opgenomen. Gelukkig 
vormden zij reeds < Rat der Deut-
schen Gemeinschaft in Ostbelgien'. 

De toekomst zal zich over zo'n 
onrechtvaardige toestand wreken. 

Toen ik in 1950 leraar was aan het 
Eupenerstadscollege verweet ik de 
toenmalige burgemeester - ambte
naar en zijn Waalsgezinde geestes-
genoten van het stadsbestuur dat 
het misprijzen van de eigen aard 
en taal van de autochtone bevol
king zich vroeg of laat zou wreken. 
Om zulke sterke taal vloog ik weg. 
Maar ook de Waalsgezinde ge-
meentevaderen van Eupen en an
dere Duitstalige gemeenten vliegen 
stilaan overal buiten, en de « volks
getrouwen, die het Waalse juk wil
len afwerpen • treden ten allen 
kante aan. 

De Waalse bezetters, die zich 
destijds eveneens nestelden in het 
onderwijs, In het blad » Grenz-
Echo ', in het Universitair Sanato
rium en zo meer, worden overal 
teruggedreven. 

G.J., Tongeren. 

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 virordt geen briefwisseling ge
voerd. 

V l a m i n g e n t h u i s i n e e n 

V l a a m s p e n s i o n . PETRA, 

D r i f t w e g 9 5 . B r e d e n e 

aan Z e e . 

Brouwerij 
MOORTGAT 

B R E E N D O N K 

t e l . ( 0 3 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 

voor A L U w b ie ren 
en L imonades 

• 
Bijhulzen : Cogels Osylei 73 

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

Ledeganckstraat 19 
G«nt 

Tel. (09)22.45.62 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje in prijs begrepen 
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
— 6ij aankoop van 1 vest in leder of daim steeds 1 broek In prij» 

begrepen , , j i 
— Trouwkleed kopen + kado van de firma -i- feestkleed als 

trouwgeschenk. 

Al onze artikelen kunnen STEEDS AFZONDEf^LUK BEKO
MEN worden 

Magazijnen open ledere dag van 9 lol 20 U. 
Gesloten op zondag van 12 u. lol maandag 13 u. Will Jura gekleed bij 

het hui$ STANDING 

STAMPING DENDERMONDSESTEENWEG, l U 

AALST umm.n 

matthieuli beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting ^ . ^ ^ -

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 
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het r.t.t. schandaal 

van eynde tracht de 
aandacht af te leiden 

Het scenario in de RTT-zaak verloopt « voortreffelijk » (!) Staatssekre-
Dacms, hoewel hif een administratief onderzoek had ingesteld nadat het 
dossier bekendgemaakt werd, beweerde tijdens mijn interpellatie in de 
Seaaat gffen wandelende encyclopedie te zijn en niet te kunnen antwoor-
dea op de door mij gestelde vragen. Hij zou dit later doen, wanneer hij 
de tijd zou gevonden hebben. Doch ondertussen werd de zaak voorgelegd 
aan het Hoog Komitee voor Toezicht, wiens voorzitter aandrong op ge-
hemhonding tijdens het onderzoek, m.a.w. de parlementariërs werd het 
licht van het administratief onderzoek onthouden, omdat de staatssekre-
taris beweerde nog geen licht te hebben. En nu kan hij het licht niet doen 
schijnen omdat het Hoog Komitee met een onderzoek belast werd. En 
zolang leven wij in volslagen duisternis. Da parlementariërs en ook de 
publieke opinie moesten het stellen met de lakonische mededeling dat 
het administratief onderzoek geen onregelmatigheden aan het licht bracht. 

In zijn artikel In « Volksgazet » 
van 30 mei 1973 vraagt de mede-
voarzitter van de BSP, de heer Van 
Eynde, met enkele handige kneep
jes dat het licht overal zou schij
nen. Hij beweert : 
1. Dat het dossier niet werd « uit
gezuiverd » en volledig bij het 
Hoeg Komitee berust. 
2. Dat ds heer Demaeght geen on
derhoud heeft gevraagd met staats-
sel«retaris Daems. 
3. Dat toï" dusver niets abnormaals 
is bewezen. 
4. Dat de bedragen van wanbeheer 
« rijkelijk • (sic) overdreven zijn. 

Beroep doende op de deontologie 
varr de jaurnalfsten vraagt de mede-
voarzitter dat klacht zou worden 
ingediend wegens laster en eerroof 
begaan to.v. de heer Baudrin, in
dien er geen onregelmatigheden 
werden be^an . 

Vervolgens citeert de mede-voor-
zittsr, blijkbaar in een bui van to
lerantie, een hele sliert van namen 
van politici die beheerder zijn van 
privé-maatschappijan, hetgeen hij 
niet a priori laakbaar acht, doch 
weldra vervalt hij dan weer in het 
hem zo vertrouwd scheldproza, als 
hij VU-senÊrtor Lode Claes op de 
korrel neemt in een zeer dubbelzin
nige tekst. 

Wij veroorloven ons, de geachte 
BSf-mede-voorzitter enkele vraag
jes te stellen. 
1. Ais het dossier niet uitgezuiverd 
werd er» volledig bij het Hoog Ko
mitee berust, waarom moest ds 
staetssekretaris d'an in de verenig
de vergadertng van de kommissies 
van de RTT van Kamer en Senaat 
toegeven dat bepaalde stukken, die 
door de pera geïdentificeerd wer
den, niet in het dossier berusten 7 
Weliswaar had de heer Daems hier
voor een nMeg, dech ais het d» 
regpring araai is met oen ondsr-
loak dan Is het haar plicht alle 
stufeken op te vorderen die enig 
lief* kunnen werpen op de zaak. 
En dit is niet gebeurd. 

2. Indien de heer Demaeght om een 
onderhoud had verzocht met de h. 
Daems zou dit geweigerd geworden 
zijn en zou hem ten laste gelegd 
worden dat hij de administratieve 
hiërarchie niet gevolgd had. Hij 
hefeft geprobeerd die administratie
ve hiërarchie te volgen, doch te
vergeefs. Nu is het zo dat de ad-
miniistratie zelf haar zolen veegt 
aan die hiërarchie door werken en 
bestellingen rechtstreeks van bo
ven uit, toe te vertrouwen aan pro
motors en firma's. Wat de hoogste 
top mag, verbiedt men aan kader-
elementen. Is de h. Van Eynde daar
mee akkoord ? Ik ken ambtenaren 
die slechte signalementen kregen 
of tuchtsankties opliepen omdat zij 
een afschrift van een administratie
ve nota rechtstreeks aan de minis
ter doorstuurden nadat de admini
stratieve chef geweigerd had dit 
te doen. 
3. Of er niet abnormaals bewezen 
werd is een kosteloze bewering die 
de staatssekretaris zonder enige 
staving als konklusie heeft uitge
sproken. Ook het pleidooi van mi
nister Anaeele in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers op 30 mei 
1973 wae een antwoord op niet ge
stelde vragen, zoals VU-volksverte-
genwoordiger Mattheyssens terecht 
aanstipte. Trouwens was dit niet 
zo, kan de vraag gesteld worden of 
hij wel de plicht van geheimhou
ding heeft gerespekteerd, zoals ge
vraagd werd door de voorzitter van 
het Hoog Komitee voor Toezicht. 
Men ziet dus duidelijk dat de re
gering de kring van de geheimzin
nigheid zelf heeft afgegrendeld. Zij 
wil geen uitleg geven over haar ei
gen administratief onderzoek en nu 
beweert ze het niet meer te kunnen 
omdat het Hoog Komitee om ge
heimhouding heeft verzocht... In de
ze omstandigheden wekt het min
stens verbazing dat de mede-voor
zitter var de BSP repressie vraagt 
voor laster en eerroof en dat volks
vertegenwoordiger Van Elewijck aan 
da heer Daems gevraagd heeft of 

hard tegen onzacht 

nog geen klacht was ingediend. Dit 
lijkt erg op een afdreiging die ge
lijkstaat met censuur. De BSP zit 
blijkbaar verveeld. 
4. Even verbazingwekkend is de be
wering van de heer Van Eynde dat 
de opgesomde bedragen « rijkelijk » 
overdreven zijn. Dit « rijkelijk » en 
« overdreven » wijst er op dat hij 
zich zelf niet al te zeker voelt. 
Waarvan akte. 
5. Ten slotte lijkt de verwijzing 
van de heer Van Eynde naar politici 
die in beheerraden zetelen niet zo 
overtuigend, vermits hij die kumu-
latie niet zo laakbaar vindt. Hij ver
geet daarbij de mandaten te ver
noemen van de socialistische 
staatskapitalisten, die goed betaal
de openbare mandaten kumuieren. 
Denken we maar aan minister Cu-
dell en gewezen minister Simonet. 
Bovendien blijken ook zij niet zo 
afkerig te zijn voor mandaten in 
het privé-bedrijfsleven. 

De heer Van Eynde zwijgt echter 
als vermoord over de handelswijze 
van de RTT die via minister Ansee-
le monopolistische kapitalistische 
bedrijven in de openbare diensten 
inschakelt, die daarenboven in de 
Kamer openlijk verklaart dat de 
Staatsbedrijven hun taak niet aan
kunnen. Dit is een soort vreemd
soortig socialisme, dat bovendien 
nog zondigt door de inschakeling 
van de kapitalistische monopolie
houder. 

En wat zegt de heer Van Eynde 
van de inschakeling van privé-fir-
ma's zoals Equimo, met een bela
chelijk bedrijfskapitaal van 500.000 
fr., doch die kan bogen op bestel
lingen van de openbare sektor en 
wanneer er ministers via hun 
vrouw en kinderen in geïnteres
seerd zijn ? Is dat geen binding tus
sen politiek en financiën ? 

De heer Van Eynde verdedigt hier 
een slechte zaak op een slechte 
manier. Hij richt de schijnwerper 
op personen, waarvan hij niet be
wijst dat zij goede zaken maken 
door de politiek, terwijl hij volledig 
in ds duisternis laat de intense 
binding van socialistische politici 
met fh-ma's die leven van de open
bare sektor en de Inschakeling door 
een socialistisch minister van kapi
talistische monopoliehouder» In 
diezelfde sektor. De mede-voorzit
ter van de BSP richt zijn schijn-
werpef op een verkeerde hoek om-
das te beter de duisternis te be
waren over de hoek die het licht 
niet zo bast verdraagt 

rob vandezande, 
vu-senator. 

In het parlement zitten de VU-mandatarlssea de arro
gante BSP-potentaten geregeld achter da veren. Zij 
laten zich daarbij niet intimideren, zoals sommige al 
te schaapachtige CVP-ers, door het gebrul van bijvoor
beeld een Van Eynde die groot kabaal maakt over de 
splaiters die hij in het oog van sommige parlements
leden van andere partijen meent te ontwaren maar die 
zedig zwijgt over de balken in de ogen van zijn lieve 
partijgenoten. Dat het er daarbij af en toe heftig aan 
toegaat ligt voor de hand. 

Zb vorige week in de Kamer tijdens de bespreking 
rond de in overweging neming van het amnestie-voor
stel van Duerincb. Toen de BSP zich eens te meer hate
lijk opstelde, riepen VU-pariementairen óM zij beter 
wat meer oog zouden hebben voor de korruptie in 
eigen rangen. Daarop ging Van Eynde weer aan het 
brulen en schelden, bijgestaan door zijn Waalse mede
voorzitter Cools. Van Eynde kon niet dulden, zo tierde 
hij, dat in het parlement het woord « korruptie » wordt 
gebruikt (!) en dat de Volksunie tegen de BSP een 
kampanje voert door te gewagen (in « Wij »} van «Bel. 
gische sehandaienpartij plundert de staatskas ». De h. 
Schiltz wees er op dat h ^ hoogst eigenaardig I» dirt 

Van Eynde nu zo op zijn tenen getrapt zou zijn, hij die 
sedert jaren van laster een sisteem maakt. Waarop 
Frans Baert hem eraan herinnerde dat hij trouwens 
voor perslaster al was veroordeeld geworden door de 
rechtbank. Daarmee had Jos zijn bekomste. 

In de Nederlandse Kulluurraad was hei VU-senator 
Van Haegendoren die de BSP-ers deze week op de 
gevoelige plaats raakte. Tijdens de diskussie over het 
wetenschapsbeleid pleitte onze senator o.m. voor een 
Vlaamse inter-universitaire raad. Hij wees er bij die 
gelegenheid op dat het steeds weer BSP-ers zijn die 
de kulturele autonomie afzwakken en saboteren. Zo 
wordt de tot standkoming van een dergelijke interuni
versitaire raad « geblokkeerd door een persoon die 
een belangrijke positie bekleedt aan de rijksuniversi' 
teit Gent en die behoort tot een socialistisch patrici-
ersgeslacht, waarvan de stamvader het Paleis der 
Natie zowat als zijn privé-appartement beschouwt ». 
Die allusie op de clan-Van Acker zat, vandaar nieuw 
BSP-gebrul. En weer was het de onbetaalbare CVP-er 
Dries Claeys die de BSP-ers ter hulp sprong. Enkele 
dagen later zou op haar beurt « La Libre Belgique » 
de oude Van Acker verdedigen. De BSP mag fier zijn 
op haar verdedigers.» 

Abel Dubois (BSP), de Waalse staatssekretaris voor 
Streekekonomie, heeft ontslag ingediend. Zijn vrouw en 
zijn zoon-student zijn aandeelhouders van Equimo, de 
firma die zo'n goede zaakjes deed met de RTT. Heeft da 
BSP Dubois als ballast uitgeworpen om de politieke kop 
van Anseele, die grote weldoener van zijn partij(genoten)_ 
te kunnen redden ? 

de nieuwe 
kapitalisten 

Hel RTT-schandaal, waarvoor reeds een BSP-lid van de rege
ring ontslag indiende heeft eens te meer aangetoond hoe de BSP 
bezweken Is onder de verleidingen van het kapitalistisch stelsel. 

Het Hikt er net op alsof ze zich volledig met dit kapitalistisch 
systeem wil vereenzelvigen. 

Is er nog wel één bank b.v. waar ze geen topfiguren telt ? 
in de Bank van Parijs bezet ze praktisch de meest invloedrijke 
funktie. In de Bank Lambert zetelt Mevrouw Simonet, echtgenote 
van haar Brusselse BSP-bons. In de Nationale Bank teit ze niet 
minder dan 3 topfiguren op 7 en wel de 3 direkteuren : Beauvois, 
Evalenko, oud-direkteur Kolendirektorium en de heer Vloeberghs 
uit Leuven. 

Ook in de parastatale kaas hebben ze zich flink ingenesteld en 
kan men een stichtend lijstje samenlezen. Zo bv. hun voormalig 
partijsekretaris de heer IVlathot, burgemeester van Seraing. Hij 
moest de Sabena opgeven toen hij parlementslid werd, maar 
schakelde prompt over naar de filiale Sobelair waar de genoten 
voordelen geenszins geringer zijn De afgevaardigde-beheerder 
van Sobelair de heer Van Crefelt is trouwens eveneens een 
BSP-partijbons. 

Ook in de grote bedrijven nestelen ze zich. De grote bons van 
Bell Telephon is een socialist. Wijlen Spaak en ook oud-gouver-
neur De Clercq vonden er een zoete bijverdienste toen hun 
loopbaan als minister of gouverneur ten einde was. En zo zijn 
er tal van andere grote bedrijven. 

De elektriciteits- en waterregieën zijn eveneens weelderige 
kazen waarin de BSP-ratten zich vetmesten. De jaarvergoedingen 
schommelen daar rond het half miljoen. 

Vele socialistische parlementsleden verdubbelen minstens hun 
parlementaire wedde door een of meer kumulaties. Zo ze niet 
ruimer zien en een 20-tal beheerraden of voorzitterschappen 
kumuieren zoals hun Brusselse parlementsleden-burgemeesters. 
Daar stijgt het inkomen tot 3 of 4 miljoen per jaar. 

Hoeveel bedrijfsleiders die zij aanklagen als kapitalisten ver
dienen meer ' De meesten komen niet aan het jaarinkonf>en van 
de grote BSP-bonzen. 

En ze klampen zich vast. De 75-jarige potentaat Van Acker 
aan zijn voorzitterschap van de kamer, de 66-jarige Van Eynde 
aan zijn titel van krantendirekteur, wat nog een betwisting uit
lokte op hel: jongste BSP-kongres. Eerste-minister Leburton aan 
een tiental beheerdersmandaten. 

Niet te verwonderen dat hun technische raadgevers dezelfde 
weg opgaan. Sekretaris-generaal Ekonomische Zaken, Baeyens, 
die nodit op zijn kantoor is, is eveneens beheerder of direkteur 
van een tiental inrichtingen en stapelt de miljoentjes op per 
jaar. Hun andere administratieve bonzen volgen hetzelfde pad. 
Zo ook Baudrin, zo ook vele anderen De « proletariérs . worden 
kapitalisten. Ze vreten zich vet aan alle ruiven. 

Valt het dan te verwonderen dat de arbeiders in wilde stakin
gen verweesd achterblijven ? 
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VOOR O N Z E BOEREN 

mechanisering 
De Nederlandse Werktulgendagen van Liempde zitten er weer 

op en we kunnen niet nalaten er in dit stukje even op in te 
gaan. Ik schreef het vroeger al, Liempde toont de evolutie van 
de mechanisatie in de land- en tuinbouw. Het is uiteraard geen 
gemakkelijke opdracht samen te vatten wat er allemaal getoond 
werd, op enkele tientallen ha. kun je zóveel machines en ge
bouwen laten zien dat je hoofd er duizelig van wordt. 

Wat erg is opgevallen, het verschijnsel Is overigens niet 
nieuw, de mechanisatie In de landbouw lijkt stil gevallen te zijn. 
tk herinner me de tijd, zo een tien tot vijftien jaar terug, toen in 
elke landbouwtentoonstelllng verschillende landbouwmachines 
voor het eerst werden getoond. Nieuw was echter wel een type 
van landbouwtraktor. de zogenaamde Intree die totnogtoe door 
Mercedes-Unimag en Deutz, twee Duitse firma's dus, worden 
gefabriceerd. 

Deze trakteren laten mijn inziens zien waar het in de toekomst 
naar toe gaat met de landbouwtraktorenbouw. De kabine van de 
trekker werd helemaal van voor gebouwd boven de motor wat 
meteen een uitstekend zicht verschaft op werkzaamheden die 
voor de trekker gebeuren. Er zijn hefinrichtingen en aftakassen 
voor en achter. Er werden verder een stel olieleidingen en daar
bij passende snelkoppelingen voorzien die het mogelijk maken 
een aantal hydraulisch bediende machmes zonder veel romp
slomp aan te koppelen. De gemonteerde kabines zijn van nooit 
geziene luxe en overzichtelijkheid. Een traktor om van te dro
men dus. De Intrac's worden tegen juni ook in dit land verwacht 
alleen zijn de machines nog duur en of ze een groot sukses 
zullen kennen bij onze landbouwers valt af te wachten en zelfs 
te betwijfelen, al twijfel ik er niet aan dat het met de traktoren-
bouw in de toekomst het Intracsysteem uitgaat. 

De al bekende landbouwmachines zijn dus allemaal gebleven. 
Ze, werden wel geperfektioneerd, aangepast aan beter en/of 
sneller werk en voor veel zwaarder, waarmee de konstrukteur 
vooral de kapacitelt wil omhoog trekken Het duidelijkst is deze 
evolutie bij de maïshakselaars. Drierijige zelfrijdende machines 
zijn geen uitzondering meer en een Deense firma monteerde 
zelfs op een van haar machines een dieselmotor van ver over 
de 200 pk. Een staaltje van vakmanschap dat wel, al vraagt men 
zich af waar men dergelijke machines m dit land op een ren
dabele manier kan gebruiken... Machines bouwen met een gro
tere kapacitelt lijkt mij anders niet zinloos, tenslotte worden de 
doorsnee boerderijen voortdurend groter, maar men moet wel 
de gulden middenweg kiezen, anders geeft men te veel geld 
uit en raakt men overgemachiniseerd, een slechte zaak voor de 
geldbeugel dus. Het wordt een moeilijke keuze om uit te maken 
wat voor een type men juist moet aankopen, doch keuze is er 
genoeg. 

Veel aandacht dit jaar ook voor de bestrijding van de milieu
hinder die door landbouwbedrijven veroorzaakt wordt, vooral 
kippen-, varkens-, kalveren- en melkveebedrijven Vooral de 
mestverwerking is vandaag een probleem en er werden twee 
mogelijke oplossingen getoond Vooreerst werd een initiatief 
voorgesteld uit Noord-Brabant, waarbij een zware tankwagen 
vloeibare mest vervoerd van gebieden met een mestoverschot, 
naar landbouwstreken met een tekort aan organische meststof
fen. Een andere mogelijkheid bestaat erin, de vloeibare drijf-
mest mechanisch op te roeren, zodat zuurstof zich met de mest 
veriTiengt. Op die manier worden de organische stoffen door 
bakterieen afgebroken en kan men zonder gevaar voor water
vervuiling het vloeibare deel lozen. Dit systeem is nog in proef, 
of het ooit bruikbaar wordt is nu moeilijk te zeggen Er wordt 
echter naar oplossingen gezocht en dat is al veel 

In de groenten- en fruitteeltsektor staat de mechanisatie ook 
ten dienste van de bedrijven. Plantmachines voor tomaten, 
augurken en sla zijn geen uitzonderingen meer. Voor de teelt 
van snijbonen op staken werd een machine gebouwd die de 
draad tussen de staken, waarlangs de planten zich vasthechten, 
mechanisch aanbrengt. Ook de sproeiinstallaties voor serres en 
de verwarmingsintallaties werden grondig onder handen geno
men en aangepast. De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschap
pij, een soort parastatale die o.m. zorgde voor het droogleggen 
van half ingesloten zeearmen en het aanleggen van polders, 
toonde in Liempde een machine waarmee het mogelijk wordt 
bomen van vrij hoge ouderdom met sukses te verplanten. De 
kapacitelt van de machine, gemonteerd op een zwaar vracht-
wagenchassis, is vrij laag doch doet goed werk Het Is bekend 
dat de Nederlanders weinig groen hebben en er dus bedacht
zaam moeten mee omspringen. Dat ze dat ook doen getuigt 
vart gezond verstand en men vraagt zich af of men ook in dit 
land met zijn weinig groen dezelfde weg zal opgaan. 

Liempde is niet denkbaar zonder een reeks stands waarop de 
diensten van het ministerie van Landbouw en Visserij hun onder-
zoekingswerk en de resultaten ervan aan een zo ruim mogelijk 
publiek voorleggen. Veel van het in Nederland gedane onder
zoek is ook voor ons land niet onbruikbaar. We hebben ons 
voorgenomen in de komende weken meer van dit materiaal voor 
te stellen en te bespreken. 

d.C. 

britse week 
Ter gelegenheid van de « Brit

se week » te St. Niklaas her
innerden « Were di » en 
« TAK » er de St. Niklase en 
Wase bevolking aan dat de 
Britten lang niet overal een 
vriendelijk gezicht tonen, maar 
voor sommige volkeren grim
mige verdrukkers zijn. In een 
Nederlands-Engels pamflet 
schreven zij ondermeer : « Even 
eraan herinneren dat Groot-
Brittannië éen bezettende 
macht is in Schotland en Wa
les, waar de Britten, met de 
fluwelen handschoen het volks-
nationalisme trachten te wur
gen door beide landen sociaal 
achterop te stellen en de al
oude Keltische kuituur te ver
dringen ; een bezettende macht 
is in Ierland waar zij ten koste 
van vele mensenlevens een 
voet in huis wil houden, met 
geweld en hooghartige brutali
teit regeert Groot-Brittannië het 
straatbeeld in Ulster, één van 
de vier Ierse graafschappen ». 

In het pamflet wordt er te
vens aan herinnerd dat koncen-
tratiekampen een Britse uitvin
ding zijn (tijdens de Boerenoor
log in Zuid-Afrika) en dat er te 
Long Kesh in Ulster een onver
valst Brits koncentratiekamp be
staat waar, sedert augustus 
1971, mensen zonder vorm van 
proces worden opgesloten en 
waar « in alle perfektie wordt 
gefolterd ». 

sire, de demer 
stinkt 

Ter gelegenheid van het be
zoek van het koningspaar aan 
Aarschot en Diest heeft de VU 
van het arrondissement Leuven 
hen volgend teiiegram toege
stuurd : « Oe Volksunie van 
het arr. Leuven wenst U on uw 
e«htgenote een aangenaam ver
blijf te Aarschot en te Diest. 
Bij deze gelegenheid nodigen 
wij U uit voor een bezoek aan 
de gemeenten welke zich be
vinden aan de boorden van De
mer, Dijle, Gete en Velpe. Alzo 
zult U zelf getuige kunnen zijn 
van de ondraaglijke stank, wel
ke uitgaat van deze bezoedelde 
rivieren. Wij vragen Uw aan
dacht voor dit probleem, vooral 
omdat het hier gaat om de ge
zondheid van de bevolking «. 

Sire zal wel even zijn neus 
opgehaald hebben, om over te 
gaan tot de orde van de dag. 
Voor zover hij dit telegram on
der ogen kreeg natuurlijk... 

de nieuwe 
scene 

Tijdens een perskonferentie 
op het Brusselse stadhuis werd 
« De Nieuwe Scene » voorge
steld, een nieuwe toneelgroep 
van jonge akteurs en aktrices 
die het verstard en konservatief 
teaier verlaten om volkstoneel 
bij het publiek te brengen in 
zijn eigen milieu. Oe Nieuwe 
Scene zal dus spelen op ker
missen en feesten allerhande, 
in tenten en op weiden, zowel 
in Vlaanderen als Wallonië, >nk 
in Nederland en in Frankrijk. 

De voorstelling verliep in het 
Nederlands en het Frans (door 
de Brusselse schepen van 
Schone Kunsten, en door de ak
teurs zelf). Volgde dan een uit
eenzetting door de h. Huisman, 
de direkteur van de Brusselse 
IMuntschouwburg, uitsluitend in 
het Frans op één enkel zinnetje 
na. Daarentegen protesteerde 
de h. J. Verlooy, lid van de Ne

derlandse Kultuurkommissie te 
Brussel, kort maar heftig. Het 
gaat inderdaad niet op dat de 
hoogste funktionaris van een 
« nationale » instelling (waarvan 
de wedde voor de helft door 
de Vlamingen wordt betaald) 
geen Nederlands kent of niet 
wil leren. De h. Huisman sprak 
vorige week op een BRT-debat-
avond ook al Frans, een paar 
geradbraakte Vlaamse woorden 
niet te na gesproken. 

geen bulle
bakken meer ? 

Het traditionele beeld van de 
fiskusambtenaar Is doorgaans 
dat van een vreesaanjagende 
bullebak, die de belastingsplich-
tige tot op het hemd uitkleedt. 

Naar Amerikaans voorbeeld 
wil vice-premier De Clercq daar
in verandering brengen door 
een kursus van « humanise
ring ». De opleiding gebeurt 
met audio-visuele middelen, 
beurtelings moet de kursist de 
rol van belastingsambtenaar en 
belastingsplichtige spelen om 
hem een menselijker inzicht te 
verschaffen. Geen nood dat ze 
te menselijk worden, daar ste
ken de reglementen een stokje 
voor. 

Nu maar wachten op ds 
komst van een poesvriendelijke 
BTW-man. De praktijk zal moe
ten uitwijzen of de « fiskale 
charme » geen valstrikken in
houdt. Het staat trouwens to-
veel als vast dat de operatie 
van lange duur zal moeten zijn, 
wil ze het ingeworteld wan
trouwen bij het publiek wegne
men. 

Willy De Clercq moet ergeis 
klanken opgevangen hebben 
van uiterst verbolgen BTW-
plichtigen. Over de plagerijen 
door de fiskus Inzake BTW doen 
inderdaad zeer sterke verha
len de ronde. Dies zei de ge
schrokken minister : inbinden 
en omschakelen jongens. 

het davidsfonds 
Het nieuwe nationaal bestuur 

van het Davidsfonds is nu vol
ledig samengesteld. In een me
dedeling zegt het Davidsfonds 
dat K ingevolge groeiende me
ningsverschillen over inhoud en 
metoden van de werking van 
de vereniging » het vorige na
tionaal bestuur in een impasse 
was geraakt. Door vervroegde 
verkiezingen uit te schrijven 
« werd aan de plaatselijke be
sturen de kans gegeven zich op 
een demokratische wijze uit te 
spreken over de samenstelling 
van een nieuw nationaal be
stuur en het te voeren beleid ». 
Over de wijze waarop dit is ge
beurd willen wij toch een en an
der vertellen in ons volgend 
nummer, want zo rimpelloos en 
dwarsdoor-demokratisch is het 
er overal nu ook niet aan tr>e-
gegaan... Inmiddels bevestigt 
het nieuwe nationaal bestuur de 
basisprincipes van het Davids
fonds : kristelijke inspiratie, 
Vlaamse strijdbaarheid en so
ciaal engagement. Wij hopen 
dat het niet bij deze principes 
alleen blijft. 

omdat ik 
vlaming ben 

De Etterbeekse gemeenteraad 
houdt meer van dieren dan van 
Vlamingen : een subsidie van 
50.000 fr. voor de dierenbe
scherming, 20.000 fr. voor het 

Vlaams kultuurleven. Wie deze 
diskriminatie — naast nog ve
le andere in deze fransdolle go 
meente — aanklaagt wordt sis-
tematisch het slachtoffer vnn 
aanslagen op zijn woning. Zo 
werden bij verscheidene Vlaam
se vooraanstaanden al herhaal
delijk ruiten ingegooid tervijl 
ook de ruiten van het Vletams 
Kultureel Centrum er moesten 
aan geloven evenals het Vlaams 
ontmoetingscentrum De Mael-
beek te Etterbeek. Alles wees 
op een gekoördineerde aktle. 

Het is een publiek geheim te 
Etterbeek, waar men de daders 
kan vinden, maar de politie on
derneemt niets, de Vlamingen 
zijn te Etterbeek vogehrrlj ve^ 
klaard. En dat dulden de be
wegingsstrategen van de CVP 
hoewel hun eigen mensen tot 
de ge'intimideerden behorert. 
Door de schuld der lakse kleur-
partljen kunnen de Brusselse 
gemeentebesturen zich alles te
gen de Vlamingen veroorloven. 
Alleen een gezamelijk federa
listisch front is in staat, om de
ze etterbuilen radikaai uit te 
snijden. 

een janus
partij 

De CVP probeert tegenwoo^ 
dig op alle vijvers vis te van
gen. De ene CVP-er vertelt 
daarbij al eens het tegenover
gestelde van de andere. Met de 
beleidsdaden van hun ministers 
gaat het ook at een bedenkelij
ke weg op. Neem nu bijvoor
beeld de vogelvangst. CVP-mi-
nister Tindemans schafte tij
dens de vorige regering de vo
gelvangst af, en oogste daar
mee veel bijval In de kringen 
van de natuurbeschermers. In 
een stedelijke agglomeratie ii 
als Antwerpen zijn die talrijk en 
Tindemans zal door zijn « moe
dige daad >• nu wel op een jro-
ter aantal voorkeurstemmen re
kenen. Hij staat nl. op de 'ijst 
in het arr. Antwerpen. De nieu
we landbouwminister ia ook een 
CVP-er nl. Lavens uit Kortrijk. 
In de provincie West-Vlaande-
ren nu zijn de vogelvangers tal
rijk. Lavens zal nu het verbod 
op de vogelvangst • versoepe
len i>. Daarmee hoopt hij op zijn 
beurt wat stemmen van deze 
mensen op de lijst van zijn par
tij te verzamelen. En zo hoopt 
de CVP van twee ruiven te 
eten. Of het pakt zal nog moe
ten blijken... 

steeds duurder 
Ook de regering Leburton-

Tindemans-Oe Clercq zal de ge
schiedenis ingaan van « de re
gering van het duur leven >> 
(copyright « Volksgazet «, die 
deze omschrijving ai lang niet 
meer gebruikt). 

Wat slaat er nu weer op ? 
Wel het gewone pakje sigaret
ten : 20 fr. van 1 juli af (1 fr. 
meer, afgerond staat netjes) ; 
de melkprijs ging op 1 juni jl. 
met 0,50 fr. de hoogte in, met 
een zelfde « Europese aanpas
sing » voor de andere melkpro-
dukten. 

De prijs van de olie stijgt 
eveneens : nu 3 fr of plus 23 et. 
voor stookolie, 2,84 fr. of plus 
24 et. voor lichte fuel en 5,96 
fr. of plus 25 et. voor stook
olie voor dieselmotoren. 

Ondanks alle gedaas over 
matiging en anti-inflatie-plannen 
gaat er geen maand voorbij zon
der prijsstijging van allerlei pro-
dukten. De • lonen- en wedde-
aanpassing hinkt ook onder de
ze « sociale » regering maan
den achterna. 
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herdenking 
priest-er daens 

Op zondag 17 juni zuilen pries
ter Adolf Daens en zijn volgelin
gen te Aalst luisterrijk worden 
herdacht. Na de mis van 10 u. in 
de St-Maartenskerk heeft in het 
stadhuis van Aalst een akademi-
sche zitting plaats. Bij die gele
genheid zal worden aangekon
digd dat het Priester-Daens-ko-
mitee, met als voorzitter Frans 
De Neve wordt omgevormd tot 
een wettelijke stichting : het 
Priester-Daensfonds. 

Dit fonds zal alle studies ten 
opzichte van de sociale strijd in 
ons land aanmoedigen, o.m. door 
het verlenen van een tweejaar
lijkse prijs aan totnogtoe niet-
gepubliceerde werken, universi-
teitstesissen, enz. Bovendien zal 
het Fonds medewerken aan ma
nifestaties in Aalst of elders, die 
overeenstemmen met zijn doel. 

De betekenis van deze wer
king zal ver boven het plaatse
lijke uitstijgen. Een beweging, 
begonnen te Aalst, zal belang 
krijgen voor het hele Nederland
se taalgebied. 

is dat kultuur ? 
Het feit dat de Kultuurraad in 

traditionele lamheid eens ge
stoord werd door een incident 
met wat bekgevecht doet « Het 
Volk » de vraag stellen of dat 
kuituur is. 

Indien elk temperamentsver-
toon anti-kuituur zou zijn vragen 
we dat er nog weinige kunste
naars verstand zouden hebben 
van kuituur. Want ook die groep 
mensen durft al eens uitbars
ten. Men moet ophouden kui
tuur te verwarren met braaf
heid en met een rustige sfeer. 
Iedereen heeft recht op leven. 
Ook de braven en de rustigen. 
Maar waarom altijd mensen met 
temperament verdoemen ! Ook 
zij hebben recht op leven en 
het recht zich eens uit te ieven. 

de sptinfer 
en de balk 

De heer Van Eynde heeft an
dermaal zijn afgunst uitgespuwd 
tegen Lode Claes, omdat die in 
het beheer van de Bank Lam-
bert zit. 

Hij zit er evenwel niet alleen. 
Ook mevrouw Simonet [BSP), 
Detruelies PVV-volksvertegen-
woordiger, Theo Lefèvre, oud 
CVP-voorzitter en Snoy et d'Op-
puers oud PSC-minister zetelen 
in deze bank. Hierbij dient ge
zegd dat de BSP geen bezwaar 
zag in dezelfde regering te ze
telen als Snoy et d'Oppuers en 
die zelf het ministerie van Fi
nanciën in handen te geven. 

Het verschil tussen Lode 
Claes en de meeste BSP-ers is 
dat Lode Claes in het beheer 
van die bank zat eer hij senator 
werd. De kiezers wisten dus 
wie ze kozen. De meeste BSP-
ers kruipen echter overal in de 
kaas ais ze reeds politiek man
dataris zijn en dat ruikt eerder 
naar kiesbedrog. 

beheerraad-brf 
De nieuwe Raad van Beheer 

van de BRT, onlangs door de 
Nederlandse Kultuurraad be
noemd, kwam maandag voor de 
eerste maai bijeen. Twee VU-
leden (de hh. Martens en Van 
Overstraeten) maken er ditmaal 
deel van uit. Overgegaan werd 
tot de verkiezing van de voor
zitter en van 3 ondervoorzitters. 
Met algemene stemmen werd 

prof. Adriaan Verhulst, een 
Vlaamsgezind PVV-er, tot voor
zitter verkozen. Met algemene 
stemmen ook werden de 3 on
dervoorzitters — een voor elk 
van de drie andere vertegen
woordigde partijen — verkozen. 
Het zijn de hh. Storme (CVP), 
Broget (BSP) en Van Overstrae
ten (VU). Daarmee is deze 
« vaste kommissie » toevallig 
ook een louter Oostvlaamse 
aangelegenheid geworden, want 
de voorzitter en de 3 ondervoor
zitters wonen allemaal in deze 
provincie. De Raad van Beheer 
kan nu aan 't werk, en er is 
werk op de plank ! 

priester 
frans de wolf-
herdenking 

In het teken van de amnestie-
aktie (petitonnement 100.000 
handtekeningen) gaat op maan
dag 11 juni, 2de Pinksterdag, een 
algemeen-Vlaamse herdenkings
plechtigheid door ter nagedach
tenis van pastoor Frans De 
Wolf. Met volgend programma : 

— Om 10 u., in de kerk van 
Moregem (vlak bij Oudenaarde), 
plechtige h. mis, met gelegen-
heidssermoen door e. p. Aer-
nouts, dominikaan (ter vervan
ging van e. p. de Laere, verle
den maand plots overleden). 

— Om 12 u. op het kerkhof 
van Brakel (het vroegere Neder-
brakel) met medewerking van 
het gemeentebestuur, bloemen
hulde op het graf van e. p. Fr. 
de Wolf. 

— Vanaf 14 u. 30, herdenkings
plechtigheid te Nokere (een 
buurgemeente van Moregem), in 
het prachtige buitendomein van 
de familie R. Schamp. Herden
kingsrede door meester Hen
drik Borginon, hoofdbestuurslid 
VOS, met anekdoten over zijn 
trouwe vriend Frans de Wolf. 
Gevolgd door een groots ver-
broederingsfeest voor alle 
Vlaamse strijdgenoten niet al
léén uit het Oudenaardse, maar 
uit heel Vlaanderen ! Er is ge
legenheid om aldaar een rijkge-
vuld lunchpakket te bekomen 
aan de demokratische prijs van 
60 fr. Er is verder een tombola 
voorzien en een volksdansfeest. 

Het feest en de hele herden
king gaat door onder de auspi
ciën van het Verbond van Vlaam
se Oudstrijders. 

Bij dit tuinfeest gaat ook een 
eerste tentoonstelling door van 
een reeks schilderijen, gewijd 
aan de Voerstreek, van de hand 
van de gekende Vlaamse kunst
schilderes Vovaneska. 

gevaarlijk 
Op de BRT werden filmfrag

menten in beslag genomen met 
beelden erop van stakersinci
denten te Antwerpen. De Bond 
van Radio- en TV-journalisten 
heeft tegen deze handelwijze 
van het gerecht scherp gepro
testeerd, en terecht. Op die ma
nier wordt het werk van de pers
fotografen en TV-filmers totaal 
onmogelijk gemaakt tijdens be
togingen en dergelijke. Welke 
betoger zal zich nog laten foto
graf ei en als hij weet dat de 
beelden nadien door het ge-

' recht in beslag kunnen geno-
I men worden, en tot zijn identi-
i fikatie kunnen bijdragen. 

In feite gaat het hier om een 
beknotting van de persvrijheid, 
en daar kan niet scherp genoeg 
tegen ingegaan worden. Hetzelf
de is vroeger al gebeurd bij 
Vlaamse manifestaties en ook 

c m . bij de boerenbetoging te 
Brussel van enkele jaren gele
den. Straks zullen de persfoto
grafen en TV-kineasten voor een 
geheime bergplaats moeten 
gaan zorgen waar ze hun beeld-
ntateriaal buiten het bereik van 
het gerecht kunnen opbergen. 

voorspelling 
Te leper heeft PVV-senator Hi-

laire Lahaye in een toespraak 
voorspeld dat de onthullingen in 
verband met de RTT het begin 
zijn van een hele reeks schan
dalen, die zullen uitdraaien op 
de val van de regering. Hij ver
wacht dan ook vervroegde ver
vroegde verkiezingen, waar
schijnlijk reeds in november... 

Herinneren wij eraan dat de 
h. Lahaye deze regering geen 
al te goed hart draagt. Hij had 
immers gehoopt daarin de post 
van staatssekretaris te krijgen, 
maar dat mislukte doordat PVV-
bons Van Audenhove mordikus 
zijn vriendje Daems staatsse
kretaris van... PTT wilde zien 
worden. 

bevreemdend 
In een perskommunikee heeft 

het Partijbestuur van de Volks
unie erop gewezen dat een poli
tieke staking, uitgelokt in de 
Post, onmiddellijk door de socia
listische vakbond werd erkend, 
terwijl de staking van de haven
arbeiders door de halsstarrig
heid van de traditionele vakbon
den een sociaal drama werd. In 
de Post ging het om de benoe
ming van één BSP-er.» 

persstem 
Naar aanleiding van de am

nestie-bespreking in de Kamer 
vorige week, toen het voorstel-
Duerinck door de meerderheid 
zelf niet in overweging werd 
genomen, schrijft Karel De Wit
te in Gazet van Antwerpen : 
« De hele BSP, de hele PSC en 
het merendeel van de liberalen, 
stemden tegen het voorstel van 
de regeringspartner van de CVP, 
die alleen steun kreeg van de 
VU. Dat zegt toch iets. Telkens 
het gaat over zaken, die buiten 
het enge regeerakkoord vallen 
laten de regeringspartners de 
CVP vallen en kan die alleen 
maar op de VU rekenen. Deze 
spontaan groeiende alliantie is 
hoopvol in Vlaams opzicht en 
zou alvast in de Kultuurraad tot 
uiting moeten kunnen komen, 
waar beide partijen over de 
meerderheid beschikken ». 

mijnwerkers 
protesteren 

Op initiatief van de Vrienden
kring Hwartberg-Limburg en het 
Noodkomitee Maaskant, Amada 
en Wereldscholen doorkruiste 
een autokaravaan de Limburgse 
mijnstreek uit protest tegen de 
verkapte mijnsluitingspolitiek 
van BSP-minister Claes. De ve
renigingen verzetten zich ook te
gen de zgn. fusies zolang er 
geen ernstige ekonomische om-
schakeiingspoiitiek is. De ak
koorden van Zwartberg moeten 
integraal nageleefd worden. 

'n Engeland, Amerika en West-
Duitsland remt men de mijn-
sluitingen wegens een zich af
tekenend energietekort. Snug
gere Claes wil alle mijnen slui
ten. Tot de dag aanbreekt dat 
we ai onze eigen energietroeven 
kwijt zijn. Wat zuilen de socia
listische hoogvliegers dan te 

verteilen hebben 7 

tv-distributie-dwong 
Een vriendelijk lezer schreef ons deze week het volgende : 

« Met medewerking van sommige gemeentebesturen, die door 
een politrereglement de onwettelijke handelwijze van de kabeltele
visiemaatschappijen trachten te dekken, worden in talrijke dorpen 
en steden van ons land, kabeltv-leidingen aangebracht op de gevels 
der huizen zonder daartoe de toelating van de eigenaars te vragen. 
Aldus wordt «het lelijkste landje ter wereld» (dixit Renaat Braem) 
nog maar wat lelijker gemaakt. 

In ons weekblad van 12 mei stond naar aanleiding van een inter
pellatie van onze volksvertegenwoordiger De Beul en onder de titei 
« TV-distributie-dwang » een kort bericht waaruit zou blijken dat 
de eigenaars geen verhaal zouden hebben tegen het vasthechten 
van tv-distributiekabels op de gevels van hun woningen. Staats
sekretaris Daems steunde zich voor die stellingname op een arrest 
van het Hof van Cassatie van 11 maart 1957. 

Welnu, daar ik zelf ten zeerste begaan ben met deze kwestie en 
het ondergronds aanleggen van het kabelnet als enige redelijke 
oplossing beschouw (redenen van esthetische aard en ook om 
het grondwettelijk recht van de eigenaars in zekere mate te doen 
respekteren) heb ik de zaak even uit juridisch standpunt bekeken 
en ben ik tot de bevinding gekomen dat staatssekretaris Daems de 
bal volledig misslaat. 

daems 
kan niel alles welen 

Het ingeroepen arrest heeft niet de minste waarde in dit geval 
en dit om volgende redenen. 

1 — Het ging om een zeer specifiek gevat van radiodistributie-
kabels. Het aanleggen van de kabels aan de gevels werd alleen 
toegestaan omdat in dezelfde kabel ook twee leidingen ;van de 
gemeentelijke telefoonlijn van Anderlecht (die als van 0[]eFibaar 
nut werd bschouwd) werden ingebouwd. 

2 — Het door het Hof van Cassatie in bedoeld arrest ingenomen 
standpunt nl. dat de reglementering betreffende het benuttigen van 
het openbaar domein of van het privaat eigendom voor de noodwen-
digheden van de inrichting der radiodistributie aan huis wordt ont
trokken aan de macht van de koning om bestuurs- en politieregle-
menten betreffende de radioverbindingen uit te vaardigen van 
generlei waarde meer kan zijn omdat het ingeroepen KB van 
12.11.1934 opgeheven werd door artikel 42.1 van het KB van 
23.12 1966. 

Een staatssekretaris kan natuurlijk niet alles weten. 

Artikel 8 van het KB van 24.12.1966 dat als het ware het door het 
Hof van Cassatie ingeroepen artikel vervangt (art. 3, lid 6 van het 
KB van 12.11.1934) voorziet uitdrukkelijk dat • voor iedere instal
latie van distributiegeleidingen en hun draagstellen op het open
baar domein of op partikuliere eigendommen de toestemming ver
eist is vanwege de betrokken overheidspersoon of eigenaar ». 

Vermits krachtens artikel 78 van de gemeentewet de gemeente
reglementen en de verordeningen van gemeentepolitie niet in strijd 
mogen zijn met de wetten of met de reglementen van algemeen 
bestuur mogen de gemeentebesturen zich dus zeker niet in de 
plaats stellen van de koning om door een politereglement de door 
de koning bij artikel 8 van het KB van 24.12.1966 aan de eigenaars 
gegeven waarborg, nl. dat zij zelf erover beslissen of de kabels 
op hun gevel mogen worden aangebracht of niet, te niet te doen. 

De gemeentebesturen die een dergelijk politiereglement uitvaar
digen begaan dus een machtsoverschrijding die indien ze voor de 
Raad van State wordt gebracht (toepassing artikel 9 van de wet 
van 23 12 1946 op de Raad van State) normaal het vernietigen van 
het politiereglement voor gevolg moet hebben. 

Het in ons weekblad verschenen bericht kan dus bij vele mensen 
een misvatting veroorzaken die er hun kan van weerhouden hun 
normale rechten te doen vrijwaren of op te eisen. 

Een publij<atie van een rechtzetting of eventueel het publiceren 
van dit briefje kan deze toestand misschien rechtzetten, zodat in
dien talrijke mensen dreigen met het voor de Raad van State bren
gen van het politiereglement en het weigeren van het hechten der 
kabels aan hun huisgevels de kabeltv-distributiebedrijven er mis
schien zelf zullen toe besluiten de kabels ondergronds aan te leg
gen wat ons reeds zo erg toegetakelde leefmilieu alleen kan ten 
goede komen ». 

f .b., erembodegem-terjodea. 
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wanneer 
menswaordig pensioen 
voor iedereen ? 

De sociale bekommernis van de Volksunie is nu een algemeen bekend 
• feit geworden, door de tientallen en tientallen tussenkomsten, vragen en 
wetsvoorstellen in het parlement, op kongressen, bijeenkomsten, noem 
maar op. 

Op 30 mei j l . hield VU-senator Jorissen in de Senaat zijn zoveelste 
tussenkomst in het kader van het debat over sociale voorzorg, over de 
tallozen die geen of een onvolledig pensioen hebben. We publiceren hier 
deze interessante en ook menselijk bewogen rede integraal. 

De pensioenregeling is in dit 
land bijzonder slecht. 

Het algemeen minimumpensioen 
of basispensioen is hier niet be
kend. 

Wel heeft men onvoldoende po
gingen in die richting gedaan o.m. 
door het invoeren van het gewaar
borgd inkomen. Ten eerste heeft 
men echter het bedrag beschamend 
laag gehouden. Thans ongeveer 
3.000 frank voor een alleenstaande. 

Ten tweede wordt bij het gering
ste bezit dit gewaarborgd inkomen 
r iet eens verleend, omdat het on
derzoek naar de bestaansmiddelen 
belachelijk streng is. 

Onlangs had ik het geval van een 
alleenstaande die 9.000 frank huur 
haalde uit 2 Ha minder goed wei
land en grond, die haar enig bezit 
was. Haar berekend inkomen vol
gens de huidige maatstaven be
droeg ongeveer 50.000 fr. en ze 
kreeg niets. 

Hetzelfde gebeurt bij de oudere 
zelfstandigen die door het onder
zoek naar de bestaansmiddelen 
hun pensioen geheel of grotendeels 
zien verloren gaan. 

De minister van IVIiddenstand be
toogde hier voor enkele weken dat 
de afschaffing van dit onderzoek 
thans 3,5 miljard zou kosten. Vol
gens de huidige wet die voor vol
gend jaar het vermenigvuldigings
coëfficiënt op het aantal jaren 
waarvoor werd gestort van 1,7 dit 
jaar op 2,1 zal brengen en in 1975 
op 2,5 zal die 3,5 miljard meer dan 
gehalveerd zijn in 1975. 

Men moet dit financieel argu
ment trouwens niet meer aanhalen 
voor zulk bedrag m een land waar 
de totale begrotmg de 400 miljard 
reeds ruim overschrijdt en waar 
de staat jaarlijks miljarden nutte
loos verknoeit door lichtzinnig uit
geschreven openbare werken. 

In een land met een ernstig be
stuur zou men door een behoorlijke' 

kontrole op de uitgaven gemakke
lijk de noodzakelijke besparingen 
kunnen doen om de uitgaven voor 
een algemeen minimumpensioen te 
kunnen bekostigen. 

Het vraagstuk stelt zich in dit 
land bijzonder scherp omdat wij 
met Frankrijg naar verhouding het 
grootst aantal bejaarden tellen. 

In 1969 leefden hier 1.123.144 per
sonen boven de 65 jaar of 1 op 7 

Inwoners. En wat het vraagstuk nog 
akuter maakt is de sterke stijging 
van het aantal hoogbejaarden. 

Van 1947 tot 1968 steeg het aan
tal van de groep van 65 tot 75-jari-
gen met 32 %, dit van de 75 tot 
85-jarigen echter met 48 % en dat 
van de 85-jarigen en ouder met niet 
minder dan 131 %. 

Het aantal semi-valide en inva
lide bejaarden dat in de leeftijds-

vik anciaux : 

een voorbeeld geven van menselijkheid 
Het debat over de inoverwe-

gingneming van een CVP-wefs-
voorstel tot toekenning van een 
vorm van amnestie l<ende vori
ge wee/c woensdag een woelig 
verloop in de kamer. Opvallend 
was hierbij het sereen en diep
menselijk betoog van VU-kamer-
lid Vic Anciaux, welke rede we 
hierna bijna integraal publice
ren. 

« Tot het samenleven van een 
gemeenschap behoren ouderen 
en jongeren ; ouderen die het 
verleden hebben beleefd met 
lijden en geluk, jongeren die 
dromen van de toekomst, een 
toekomst die zij rechtvaardiger 
en beter wensen dan wat voor
bij is. In een zo snel evolueren
de tijd als de onze, ervaren de 
jongeren, veel intenser dan de 
ouderen, de breuk met het ver
leden. 

In de gezonde jongeren-kon
testatie en kritiek op de huidige 
maatschappij weerklinkt de roep 
naar meer verdelende recht
vaardigheid, meer menselijk
heid en begrip, meer liefde, de 
roep naar vrede. 

Ik spreek hier in naam van 
mijn groep en van de partij die 
ik vertegenwoordig, in naam van 
de ouderen en de jongeren. Ik 
zelf sta tussen beiden in en ken 
de gevoelens van beide genera
ties. 

Niet uit berekening, noch uit 
fanatisme, maar uit een bewust 
besef van menselijkheid is de 
Volksunie reeds vele jaren voor
stander van de amnestie voor 
politieke veroordelingen en 
heeft ze reeds meermalen een 
wetsvoorstel daartoe ingediend. 

Het wetsvoorstel van VU-ka-
merlid De Beul betreffende am
nestie werd zonder enige moei
lijkheid in overweging genomen 
op 21 maart 1972. Het staat nu 
op de agenda van de bevoegde 
kamerkommissie. 

Wanneer de roep naar vrede 
en meer menselijkheid in de 
wereld, die vooral in de jonge
renkringen weerklinkt, door al
len toegejuicht wordt, dan is 
het toch vanzeltsprekend dat 
deze vrede onder de mensen 
vooreerst moet nagestreefd 
worden in de eigen gemeen
schap. 

Deze vrede onder al de men
sen van de eigen gemeenschap 
kan maar eerlijk nagestreefd en 
bereikt worden, als in de eerste 
plaats de verantwoordelijken in 
het land, de gezagsdragers, wi j , 
het voorbeeld geven van mense
lijkheid, vredelievendheid en 
goedheid, als het kwalijk verle
den op zij gezet wordt en de 
hand gereikt naar alle medebur
gers met wie we in de gemeen
schap samenleven 

Zonder de grond van de kwes
tie te willen uitdiepen, kunnen 
wij, samen met de jongeren, dan 
ook niet begrijpen dat sommige 
verantwoordelijken, na onge
veer 30 jaren, nog zelf niet wil
len spreken over deze vrede en 
menselijkheid I 

Zoals Nemrod schreef, wordt 
bij hen « het inzicht dat alle 

menselijke oordelen grenzen 
hebben, dat het weldoend is zo
wel voor de gemeenschap als 
voor de enkeling niet eindeloos 
te wrokken, overwonnen door 
angst, wraak, haat, fanatisme en 
domheid ». 

Aan hen die de liberale ge
dachte aankleven, die het huma
nisme verkondigen en de vrij
heid in hun naam dragen, wil 
ik toch met nadruk vragen dat 
zij konsekwent zouden zijn en 
die vrijheid aanvaarden en eer
biedigen dat ieder grondwette
lijk parlementair initiatef ten 
minste in overweging moet ge
nomen worden. Aan ieder blijft 
dan nog de vrijheid er ten gron
de zijn mening over te hebben 
en uit te drukken. 

Wij menen dat zeer vele von
nissen vóór 30 jaren uitgespro

ken, onmenselijk en onrechtvaar
dig waren. Daarover gaat zelfs 
het wetsvoorstel niet. Het be
oogt alleen maar in feite dat na 
30 jaren de eventuele schuld kan 
kwijt gescholden worden. 

Daarover gaat het vandaag 
zelfs nog niet. 

Wij moeten ons vandaag al
leen uitspreken of we ja dan 
neen een latere diskussie ter 
zake aanvaarden. Wie zelf niet 
in staat is om deze geringe goe
de wil en demokratische zin op 
te brengen, hoeft voortaan niet 
meer te spreken over menselijk
heid of vrede zonder hypokriet 
te zijn. 

Men zou werkelijk angst krij
gen voor die mensen die nu nog 
het feest van de haat verder 
willen vieren. 

klasse 66 tot 69 jaar 17,6 % be
droeg voor de mannen en 14,5 % 
voor de vrouwen, steeg in de leef
tijdsklasse 85 jaar en ouder tot 
53,5 % voor de mannen en 74,6 % 
voor de vrouwen. 

Het is dus de oudste groep van 
gepensioneerden die het meest 
steun nodig heeft omdat ziekte en 
invaliditeit uiteraard grotere uitga
ven meebrengt. 

Het zijn nu juist de oudste be
volkingsgroepen die het minst krij
gen aan pensioen. Dit was ook het 
hoofdtema van de ouderenbetogin-
gen die we de jongste weken overal 
in het land meemaakten. Het is 
niet zonder redenen dat de rege
ring beweert dat ze geen statistie
ken bezit over het aantal personen 
die noch pensioen krijgen noch ge
waarborgd inkomen hebben. 

De verdoken werkloosheid was 
het grootst juist bij die groepen en 
door de al te strenge criteria ont
neemt men die personen nog vaak 
het gewaarborgd inkomen, dat toch 
niet zoveel meer is dan een aal
moes en zeker niet kan doorgaan 
als een levensminimum. 

Ook bij de zelfstandigen zijn het 
de oudsten in jaren die het minst 
krijgen, zo ze iets krijgen, gezien 
het stelsel met onderzoek naar de 
bestaansmiddelen. 

Bij de arbeiders zien we daarbij 
hetzelfde verschijnsel. De onvol
ledige pensioenen zijn het grootst 
in aantal bij de oudste gepensio
neerden, omdat voor hen het be
wijs niet sinds 1946 doch wel sinds 
1926, bestaat, bewijs dat door het 
overlijden van de werkgever en 
werkmakkers soms moeilijk te le
veren was, zeker wanneer men op 
een ambtenaar botste, die maaglij
der was of die doodeenvoudig een 
slecht karakter had en willekeurig 
de aangevraagde bewijzen afwees. 

De willekeur is hier flagrant en 
vele arbeiders, vooral in de groep 
van de seizoenarbeiders en thuis
werkers of uit de bouw- en de dia-
mantsektor, waar dikwijls van 
werkgever werd veranderd, hebben 
een onvolledig pensioen, dat bene
den het levensminimum ligt, ook 
al hebben ze heel hun leven lang 
gewerkt. 

Ook de bedienden, gepensioneerd 
vóór 1962 zijn sterk benadeeld te
genover de bedienden, die later 
werden gepensioneerd. 

Nochtans is in de wirwar van 
onze pensioenstelsels een pragma
tische sociale oplossing mogelijk. 
Waarom niet beginnen met een mi-
nimumbasispensoen voor iedere 
groep gepensioneerden, degenen 
die niets krijgen dat minimum ge
ven en degenen die minder krijgen 
optrekken tot op die drempel ? 

Zo zou dadelijk veel onrecht her
steld worden en zou men geleidelijk 
naar het levensminimum pensioen 
kunnen gaan, zonder één enkele uit
zondering. 

Indien men daar wat meer oog 
voor had in plaats van onverant
woorde kumulaties aan ambtenaren-
partijvrienden toe te kennen en van 
het uitgeven van werken aan fami
lieleden en politieke vrienden en 
dit zonder ernstige kontrole, dan 
zou men nog met enige motivering 
kunnen spreken van een sociale 
politiek voor bejaarden ! Thans kan 
de regering dit niet zeggen. 

wim jorissen. 



de volksunie in icamer en senaol 

KAMER 
amnestie 

De tussenkomst van VU-kamerlld 
Anciaux in het debat over de inover-
wegingneming van het amnestiewets
voorstel van de heer Duerinck (CVP) 
geven we elders uitvoerig weer. 

parlementair onderzoek 

Na de interpellaties over het RTT-
schandaal en de replieken van staats-
sekretaris Daems en minister Anseele, 
stelde VU-kameriid Mattheyssens vast, 
dat minister Anseele op geen enkele 
vraag had geantwoord. Kamerlid Mat
theyssens stelde dan ook een parle
mentair onderzoek van deze zaak voor. 
VU-kamerlid Anciaux sprak in de zelf
de zin en vroeg zich af, hoe de rege
ring meent het parlement in te lich
ten over de uitslag van het onderzoek 
door het hoog toezichtkomitee. 

parlementaire werkmetode 

Bij de bespreking van de dotaties 
1973 werd door verscheidene spre
kers, o.w. VU-kamerlid Geerinck, aan
gedrongen op de noodzakelijkheid van 
hervorming van de parlementaire 
werkmetodes en riepen ze de kamer 
op, om de blijkbaar eenparig gewenste 
hervormingen te stemmen. 

technische hulp 

In het debat over de begroting 
Landsverdediging vroeg VU-kamerlid 
De Facq de afschaffing van de mili

taire technische bijstand aan de ont
wikkelingslanden, om voor de hand 
liggende redenen en vooral gezien in 
het licht van recente gebeurtenissen 
in Afrika. Hij kondigde aan, dat zijn 
fraktie een amendement in die zin 
heeft ingediend. 

geen afschaffing 
van dienstuitstel 

Tijdens het debat over de begroting 
van Landsverdediging 1973 kantte VU-
kamerlid Mattheyssens zich tegen de 
afschaffing van uitstel van legerdienst 
voor studiedoeleinden. Hij oefende kri
tiek uit op het algemeen hervormings
plan van het leger en eiste de ver
wezenlijking van taaipariteit op het ni
veau der generaals. Onze woordvoer
der ziet alleen heil in het invoeren van 
de reeds zo lang geëiste taalkaders. 

absenteïsme 

De zittingen van de Kultuurraden 
vertonen reeds tekenen van absen
teïsme. In het begin van de zittingen 
mochten beide voorzitters zich over 
een grote opkomst verheugen, ook al 
waren er vele sceptici onder de ka
merleden en de senatoren « die maar 
eens kwamen zien hoe dat nieuwe 
spul er uit zag ». 

Sindsdien is de belangstelling ver
minderd, ook omdat er nu eenmaal 
ook gewone parlementszittingen zijn 
zonder de kommissievergaderingen te 
vergeten, die vaak veel tijd opslorpen. 
Maar niettemin : in de Franse Kultuur-
raad vooral woekert reeds het absen
teïsme, bij zoverre dat sommige stem
mingen niet kunnen doorgaan daar de 
raad niet in getal is, zodat er her
stemd moet worden, nadat men ette
lijke afwezigen in de wandelgangen of 
de buvette heeft opgevist. 

Het kind is nog jong en vertoont 
reeds ouderdomsverschijnselen. Ook 
omdat zijn autonomie zo beperkt is ?... 

De Senaat besliste dat een speciiale kommissie zich zal bezighouden met « de toe
stand » van de Sabena. Hopelijk wordt deze kommissie niet gekaapt-

vergadering van de raadgevende 
interparlementaire beneluxraad 

(1-2 juni 1973). 

De interparlementaire Beneluxraad 
heeft de taak de regeringen van Bel
gië, Nederland en Luxemburg te scha
duwen betreffende ekonomische, so
ciale, juridische en kulturele toenade
ring van de drie staten. 

De Volksunie is er in vertegenwoor
digd door voorzitter F. Van der Eist en 
senator Van Haegendoren. Op de jaar
lijkse vergadering te Brussel kwam de 
kulturele samenwerking ter sprake. 

M Van l^aegendoren hield een be
toog over de samenwerking op onder

wijsgebied (overleg bij projekten van 
vernieuwing, gelijkwaardigheid van di
ploma's, de uitwisseling van de leer
krachten). De samenwerking inzake 
volwassenenvorming en jeugdbeleid 
werd eveneens besproken. 

Met de steun van raadsleden uit 
Nederland en België van de kristelijke, 
liberale en socialistische frakties 
diende Van Haegendoren een aanbeve
ling in om de regeringen aan te por
ren tot meer kulturele samenwerking 
en om hun aandacht te vestigen op de 
Open Universiteit. 

Het werd eenparig aangenomen op ^ 
de twee stemmen van RW-FDF ria^' 

SENAAT 
klaarheid gewenst 

Bij de bespreking van de begroting 
Ekonomische Zaken drong VU-senator 
Claes aan op een betere ventilatie van 
bepaalde krediettoewijzingen. Hij was 
vooral verwonderd over de groei van 
bepaalde posten sinds 1970 (van 430 
miljoen tot 791 miljoen in 1972, en zeer 
waarschijnlijk tot 1 miljard in 1973). 
Het gaat om renteloze en niet-terug-
betaalbare bedragen. Om misbruiken 
te vermijden vroeg hij dan ook een 
klaarder overzicht. 

landbouwbeslommeringen 

VU-senator Persyn is de landbouw
deskundige bij uitstek in de Volksunie. 
Zijn tussenkomsten worden dan steeds 
met zeer veel aandacht gevolgd, ook 
door de minister van Landbouw. 

Hij vatte zijn tussenkomst bij de be
spreking van Landbouw 1973 aan met 
de vaststelling over de ongunstige ver
houding tussen de prijs der grondstof
fen en de ontvangen prijs, terwijl hij 
tevens wees op de stijgende prijzen 
van het landbouwmateriaal. Hij wees 
terloops op de verschillende BTW-ta-
rieven en vroeg of een harmonisati-e 
in EG-kader niet mogelijk zou zijn. 

Het arbeidsinkomen van de land
bouwers nam tussen 1969 en 1971 met 
11,2 procent toe tegen 27,4 % voor 
loontrekkenden. De stijging bij de land
bouwers is dan nog in hoofdzaak toe 
te schrijven aan het feit dat vele boe
ren het bedrijf verlaten. Zo waren 
in 1972 1091 uittredingsvergoedin
gen toegekend op 2089 aanvragen en 

81 struktuurverbeteringspremies op 
430 aanvragen. 

Spreker pleitte dan voor een ver
eenvoudiging van het pensioenstelsel 
en .verwees daarbij naar Nederland. 
In ons land bestaat een ontoelaatbare 
ongelijkheid en de minister zou hier 
kunnen bijdragen tot een oplossing. 
Bijkomende aspekten zijn een onbe
zoldigde beroepsaktiviteit na het pen
sioen en het feit dat op het platteland 
de gewoonte blijft bestaan, oudere 
mensen niet op kosten van de ge
meenschap ergens onder te brengen. 
Daarmee moet rekening gehouden 
worden voor een degelijk landbou
werspensioen. Na de minister gefeli
citeerd te hebben voor zijn besluit, 
aanzienlijke bedragen ter bestrijding 
van ziekten en schadelijke dieren te 
hebben uitgeschreven, merkte hij op 
dat de zorg voor de eigen veestapel 
uiteindelijk haar resultaat niet bereikt 
wegens te weinig toezicht op de vee-
invoer uit de EG-landen. 

Senator Persyn drong dan op maat
regelen aan iz hormonenbehandeling : 
het is de hoogste tijd dat wetenschaps
lui klaarheid scheppen inzake de toe
laatbaarheid van het gebruik van hor
monen. 

Hij handelde verder over de toela
gen aan de koöperatieven, de ruilver
kaveling met o.a. verbetering der 
landbouwwegen, verbetering der pro-
duktiemogelijkheden en de noodzaak 
bij ruilverkavelingsplanning, ook reke
ning te houden met de gewestplannen, 
drong aan op strenger toezicht op het 
naleven van de verplichting tot aanleg 
van een groenzone rond hinderlijke in
richtingen. Hij pleitte in dit verband 
voor de mogelijkheid, een modelruil
verkaveling uit te werken. 

Sprekend over de boterberg en de 
verkoop tegen 17 fr. per kgr. aan de 
Sovjets (de goedkoopste margarine 
kost 34 fr., de duurste 56 fr.) betreurde 
senator Persyn de kampagne tegen het 
boterverbruik door sommige genees
heren, verbruik dat gevaarlijk zou zijn 
door een te hoog cholesterolgehalte, 
terwijl over de kankerverwekkende 
kleurstoffen in de margarinei niet ge
rept wordt. Hij is dan ook van mening 
dat het boterverbruik moet bevorderd 
worden tegen redelijke prijzen. 

Senator Persyn besloot zijn betoog 
met de vaststelling dat de regeringen 
zich maar al te vaag achter de EG-rug 
verschuilen en dat moesten de indus
trie-arbeiders verplicht zijn in het zelf
de politiek vakkuum als de landbou
wers te werken « dan brak binnen de 
24 uren de grote sociale revolutie uit •. 

moeilijkheden in de visserij 

VU-senator Van In kwam uiteraard 
als vertegenwoordiger van een kust-
arrondissement tussenbeide in het de
bat over de landbouwbegroting. Toch 
begon hij niet met de visserijproble
matiek doch brak hij een lans voor 
geijkstelling van vorsers inzake die-
rengeneeskunde op nationaal en op 
provinciaal vlak : deze gelijkstelling 
is gerechtvaardigd gezien het zelfde 
werk gepresteerd wordt. 

De IJslandse kabeljouwoorlog heeft 
plagerijen tot gevolg waarvan de Bel
gische vissers het slachtoffer zijn, ter
wijl IJsland door invoer de Belgische 
vismarkt verstoort. Hier moet een 
duurzame regeling getroffen worden. 
Ook dient de staatsbijdrage voor de 
opleiding verhoogd. 

Wat de scheepsbouw betreft — de 
jongste jaren aanzienlijk verbeterd — 
vroeg de senator of er in EG-kader 
nog aanzienlijke kredieten te verwach
ten zijn. 

De dienst voor Waters en Rossen is 
een voorbeeldige instelling, rhaar ge
zien de verschillende noden achtte de 
interpellant een politieke aanpassing 
noodzakelijk gezien de fundamentele 
verschillen tussen Vlaanderen en Wal
lonië, van welke verschillen hij enkele 
voorbeelden gaf. Inmiddels is een zui
vering van natuurlijke wateren nood
zakelijk geworden terwijl Waters en 
Bossen mettertijd iz leefmilieubescher
ming een belangrijke rol zal spelen 
Ze zou tot een soort milieupolitie moe
ten uitgroeien, maar Volksgezondheid 
weigert hier de rol van pilootministe
rie te spelen, terwijl Landbouw wei
gert zich op te werpen als promotor 
voor de milieubescherming In de hui

dige begroting is niets te merken van 
een aanpassing van de dienst Waters 
en Bossen. De opleiding tot milieube
schermers van de ambtenaren vergt 
nochtans veel tijd : daarom mag niet 
meer getalmd worden met deze oplei
ding. 

ontslag dubois 

Bij het ontslag van staatssekretarls 
Dubois is toch vermeldenswaard dat 
VU-senator Vandezande de enige in 
het parlement was, om Dubois' ont
slag te eisen n.a.v. de RTT-affaire. Met 
dit ontslag werd aan de VU-eis tege
moet gekomen. 

ziekteverzekering 

Tijdens de bespreking van de begro
ting Sociale Voorzorg handelde VU-
senator Roosens over enkele prak
tische aspekten van de ziekteverzeke
ring. Hij pleitte voor een aanpassing 
van de bedragen van het voorhuwe-
lijkssparen en handelde dan over de 
vrije ziekteverzekering, waarbij hij op 
diverse wanverhoudingen wees, waar
van hij sommige zelfs wraakroepend 
noemde. 

Senator l^oosens sprak ook over het 
laattijdig uitkeren van invaliditeitsver-
goedingen aan zelfstandigen en be
pleitte een sneller uitbetalingsmecha-

wetsvoorstel 

VU-senator Vandezande diende een 
wetsvoorstel in tot het instellen van 
een sociaal-pedagogische toelage aan 
moeders met kinderen en een beperkt 
inkomen 
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vujo 

TROUW ZIJN, 

IS SAMEN AANSLUITEN BIJ 
DE VUJO 

JONG ZIJN IS SAMEN WERKEN IN 
DE VUJO 

« Vulo Is een samenbundeling van jonge partijleden, In vormings- en aktlegroepen, 
die zich richten tot de jeugd. 

Zij werkten volwaardig mee In de partij op basis van bet VU-programma. 
Zij beklemtonen vooral de specifieke standpunten van de jongeren, zowel binnen 

als bulten de partij ». 

(artikel 3 statuut Volksuniejongeren). 

Twee jaar geleden startte VUJO officieel met Nelly Maes als voorzitster. Gedu
rende gans deze periode trachtte VUJO aan zijn doelstellingen te voldoen. Via aan
gepaste akties bracht VUJO de ideeën van de partij naar de jongeren. Op hun kon-
gres en door de inbreng van hun afgevaardigden in de verschillende bestuurslicha
men van de Volksunie lieten de Volksuniejongeren de opties van de jeugd In de 
partij doorklinken. 

Elke groepering heeft vernieuwing nodig, dit is des te meer waar voor jongeren
organisaties. Zoals het huishoudelijk reglement van de VUJO voorschrijft verkoos 
de nationale VUJO-raad een nieuw dagelijks bestuur. 

Voorzitter : 

Sekretaris : 

Ie Ondervoorzitter 

2e Ondervoorzitter 

Hugo Coveliers, Arthur Goemaereiei 53 
2000 Antwerpen, tel. 37.34.97. 

Luk De Rammelaere, Kisiestraat 16/3 
8880 Tielt, tel. 051/421.06. 

Rita Haudenhuyse, Tuinwijk Jan Verhaegen 5 
9220 Mereibeke. 

Jean-IVIarie Bogaert, Welvaartstraat 32 
8310 Sint-Kruis-Brugge. 

Het nieuwe bestuur meent dat de opties door de VUJO tot hier toe genomen 
dienen bevestigd te worden. Dit houdt in dat de taak van VUJO tweeledig is, name
lijk : het koördineren en stimuleren van de vorming en akties en de kritische opstel
ling en inbreng binnen de partij. 

Om de dynamiek van de partij te vergroten wil VUJO standpunten formuleren 
vanuit de specifieke optiek van de jeugd, en deze standpunten inbrengen bij de 
besluitsvorming in de Volksunie. 

Als integrerend deel van VU zullen wij onze visie formuleren via de partijlicha
men. 

De organisatie van de Volksuniejongeren moet gestimuleerd worden door de 
erkenning door de Nederlandstalige jeugdraad die wij zo spoedig mogelijk zullen 
afdwingen. 

Het is de taak van de arrondissementele VUJO-komitees om de standpunten van 
de Volksunie via aangepaste akties te beklemtonen, de nationale VUJO-raad zal deze 
akties koördineren en stimuleren. 

Essentiële voorwaarden tot het beredeneerd verspreiden van standpunten via 
akties zijn vorming en informatie. 

Het Dagelijks Bestuur van VUJO meent dat het verstrekken van vormingsmogelijk
heden voor de VUJO-leden tot haar taak behoort. Hiertoe zullen weekends, lessen-
cycli, debatavonden, kongressen, georganiseerd worden. Ondermeer door deze 
maandelijks weerkerende bladzijde in het weekblad « Wij » zal informatie verspreid 
worden. 

Wij kunnen ons opzet slechts realiseren mits de medewerking van de arrondis
sementele VUJO-komitees en de VUJO-kernen, en de steun van de Volksunie. 

Als eerste stap naar een doorgevoerde informatie menen wij aan de komitees en 
de kernen te mogen vragen de aankondigingen, verslagen en foto's van hun aktivi-
teiten aan de nationale VUJO-sekretaris te bezorgen. 

doen ! 

• Vanaf volgende maand brengen wij 
verslag uit over de aktiviteiten van de 
verschillende VUJO-komitees. 

Het is dan ook aan de kern en de 
komitees om verslagen, foto's en te
keningen binnen te sturen zodat wij 
deze kunnen publiceren. 

U stuurt uw bijdrage aan de alge
mene sekretaris Luk De Rammelaere, 
Kistestraat 16/3, 8880 Tielt. 

ijzeroproep 

• De tijd van de mite en personen^ 
verafgoding rond de IJzerbedevaart 
lijkt nu wel voorgoed voorbij te zijn. 
Dit jaar heeft het IJzerbedevaartkomi-
tee gemeend er goed aan te doen als 
thema te kiezen : hulde aan de anonie
me Vlaming. Binnen het IJzerbedevaart-
komitee werd tevens een permanente 
jeugdraad opgericht met als taak gans 
het jaar door te werken rond het IJzer-
gebeuren. Zo zal o.m. op 11 november 
een vredesmanifestatie op touw gezet 
worden te Diksmuide als alternatief 
voor de vaderlandslievende vieringen 
de overal in het land georganiseerd 
worden. Maar daar komen we in een 
volgende bijdrage zeker op terug. Wat 
nu voor de komende IJzerbedevaart 
vooral voor de jongeren belang heeft is 
ongetwijfeld • de oproep tot de jeugd » 
door Jaak Vandemeulebroecke. Een 4-. 
tal thema's zullen in zijn toespraak 
aan bod komen. 

In de eerste plaats een kernachtige 
kritiek op het plan Van den Boeynants 
i.v.m. de legerhervormngen met hier
aan gekoppeld een heftig protest tegen 
de wapenleveringen door België aan 
oorlogvoerende mogendheden. Als al
ternatief wordt de burgerdienst ge
noemd mede ten dienste van een ern
stige politiek van ontwikkelingssamen
werking, die eveneens grondig zal on
derzocht worden. 

Ten tweede zal een hernieuwde op
roep gedaan worden tot amnestie, 
hierbij voor ogen houdend dat het 
vooral de kinderen van de betrokken 
personen zijn die nu nog steeds, 28 
jaar na het beëindigen van de oorlog, 
de repressienasleep moeten ondervin
den. Gevraagd werd dat de jongeren-
bewegngen van de politieke partijen 

bij hun partijmandatarissen zouden 
aandringen deze zaak ook in het parle
ment daadwerkelijk te steunen. Op de 
Volksuniejongeren kan het IJzerbede-
vaartkomitee alvast rekenen I Wij stel
len duidelijk : geen 11 novembervie-
ringen meer zonder amnestie ! 

Verder zal ook het thema •• gelijke 
kansen voor iedereen » uitgewerkt 
worden. In de eerste plaats het sociale 
aspekt : de huidige indeksering moet 
vervangen worden door een vast be
drag dat voor iedereen gelijk is, dit 
als eerste stap om de kloof tussen 
arm en rijk minstens niet te vergroten. 
Verder wordt inzake kredieturen geëist 
dat deze van toepassing zouden zijn 
voor iedereen die zich om het even 
op welk ogenblik van zijn leven wil 
vervolmaken, of het nu om beroepson
derwijs dan wel om algemene vor
ming gaat. 

Om te besluiten zal het faillisse
ment van het parlementair regime aan 
de kaak worden gesteld met als dui
delijk bewijs dat men met 3 dozijn 
ministers in de huidige regering blijk
baar nog geen half dozijn hersenen 
samen krijgt, tenzij voor Ibramco-, 
RTT en andere schandalen. 

En nu maar hopen dat deze oproep 
tot de jeugd bij de jongeren zelf de 
nodige weerklank vindt. 

(Jean-Pi/larie Bogaert.) 

ballen en nagels 

• Meiavondviering is een aloude tra
ditie te Hasselt die men tracht in 
stand te houden, daarom heeft men 
nu beroep gedaan op de jeugdorgani-
saties om het in een nieuw kleedje te 
steken en het wat aan te wakkeren. 

De stand die VUJO-Hasselt opbouw
de was een kombinatie van : dozen 
omgooien met ballen en in driemaal 
nagels slaan in een blok hout, te
vens werd er gebruik gemaakt infor
matie te verstrekken over VUJO-Has
selt en nationaal. 

Alhoewel het slechte weder ons par
ten speelde en het publiek vroegtijdig 
naar huis verdreef, had onze stand 
heelwat belangstelling bij het publiek. 

Hierbij vermelden we dat er in Has
selt een 20-tal jeugdverenigingen zijn 
en er maar een 8-tal deelnamen aan 
deze aktiviteit... (Celestin Knaepen) 

wapenstop ! 

• VUJO-Brugge protesteert met klem 
tegen de Belgische wapenleveranties 
langs onze havens, inzonderheid Zee-
brugge. 

VUJO-Brugge konstateert met ver
ontwaardiging dat het volk stelselma
tig klare en duidelijke informatie 
wordt geweigerd. Senatoren en volks
vertegenwoordigers krijgen na her
haalde interpellaties steeds dezelfde 
vage en onduidelijke antwoorden. 

Doelbewust hult men alles in een 
sfeer van geheimzinnigheid I 

Waarom ? Om reakties te vermij
den, om ongestoord wapens te kun
nen leveren en de produktie ongehoord 
op te drijven. 

VUJO-Brugge verzet zich tegen een
zijdige protestakties : Niet alleen wa-
pentransport naar « Vietnam » en 
naar « Diktaturen » dienen te worden 
verboden maar transport naar eender 
welk land en de produktie in het al
gemeen moet worden stopgezet. 

Daarom eist VUJO-Brugge : objek-
tieve en nauwkeurige informatie, 
voortdurende waakzaamheid van sena
toren en volksvertegenwoordigers, 
stopzetting van transport en produktie. 

ijzerpamflet 

• De Volksuniejongeren zullen zoals 
vorig jaar op de IJzerbedevaart een 
pamflet uitdelen aan de jonge bede
vaarders. We rekenen natuurlijk op 
uw hulp om deze pamfletten in een 
minimum van tijd te verdelen. Wij 
komen bijeen om 8.30 u. voor het Sint-
Janshotel te Diksmuide. 

platen 

• Vermits wij meenden dat het niet 
altijd even ernstig moet zijn en een 
platenrubriek in het weekblad • Wij » 
nog steeds ontbreekt gaan wij hieraan 
verhelpen. 

Vanaf vojgende maand kan u zelf uw 
favoriete plaat in deze bladzijde laten 
vermelden met een kleine bespre
king. U moet hiervoor enkel 'n tekstje 
opzenden naar de nationale voor

zitter van de Volksuniejongeren, wiens 
adres u op deze bladzijde vindt met 
een bespreking van de plaat die u 
verkiest. De beste bespreking wordt 
gepubliceerd en de schrijver van deze 
bespreking krijgt een fonoplaat. 

Als eerste plaat kozen wij de nieu
we langspeelplaat van Will Ferdy uit. 
Onder de titel « Ik ben van ver terug
gekomen » bezingt Will Ferdy als fijn
gevoelig kunstenaar zijn persoonlijke 
come-back na zijn nu wel bekende ver
klaringen omtrent zijn privé-leven. 

De liederen van deze plaat zijn de 
vormgeving van een persoonlijke bele
venis, het vechten van een lid van een 
minderheidsgroep tegen een arrogante 
meerderheid. 

De spontane eerlijkheid van deze 
teksten maakt de muziek tot bijkom
stig, als een mogelijk medium dat de 
kunstenaar gebruikt. Zodra de teksten 
beter zijn doorgedrongen ontdekt men 
echter de waardevolle harmoniën die 
de zanger begeleiden. 

Het zeer persoonlijke titellied van 
deze langspeelplaat en « Dominiek » 
zijn een sublieme verdediging, de 
tweede zijde van de plaat is meer be
schouwend. Toch blijkt reeds uit « Dies 

' Irae » en « Rembrandt » dat ook Ferdy 
meent dat de aanval de beste verde
diging is. Een plaat die werkelijk een 
verrijking van de Vlaamse Kleinkunst 
betekent. 

week-end 

• In de loop van de maand septem
ber zal VUJO een weekend inrichten 
In Kadzand. Op dit weekend zullen wij 
de kongresteksten van de Volksunie 
bespreken en ook de strukturen van 
de VUJO. Wij delen in het volgende 
nummer de juiste data mee. Houdt in 
ieder geval rekening met dit weekend. 

welkom ! 

• Volksuniejongeren van Gent en om
streken kunnen voor sociaal dienstbe
toon terecht in het lokaal Roeland, 
Korte Kruisstraat 3, alle maandagen en 
vrijdagen van 19.30 tot 20.30 u. 
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omtrent het water 

over 
5 Jaar 
tekort 

dr inkwater? 

In de provincie West-Vlaanderen is het 
drinkwaterprobleem nijpend geworden. 'Elk 
jaar dalen de grondwaterlagen zeer 
sterk. Het oppervlaktewater kan, wegens 
de te hoge vervuiling niet onmiddellijk 
in aanmerking komen. 
in 1972 leverde de waterwinning te 
Bredene, geput uit een kwartaire zandlaag 
nog slechts 500 m-' per dag. Bovendien 
neemt het chloride-gehalte van dit 
water geleidelijk toe. 
De waterwinning te Snellegem daalde 
van 6.000 m-̂  per dag in 1972 tot 5.000 m' 
per dag in 1973. Momenteel loopt de 
produktie terug tot 2.000 m' per dag. 
Te Beernem wordt nu nog 6.000 m' 
per dag gewonnen, maar ook hier zal 
de produktie in de tpekomst beperkt blijven 
tot 3.000 m3 per dag. 
Te Avelgem wordt 4.000 m' per dag 
uit het Scheldebekken geput. Door het 
boren van bijkomende putten te 
Kerkhove en Spiere wordt gehoopt 
op 10.000 m' per dag. 
Te Spiere en Helkijn zorgen 2 boorputten 
voor 180 m' per uur, die naar 
Saint-Léger worden gestuwd, waar ze 
een zuiveringsproces doormaken. Dit jaar 
komen er 4 putten bij met een opbrengst 
van 150 m' per uur elk. Saint-Léger 
levert momenteel 45.000 m' per dag uit 
steenkool- en kalkformaties te Pecq. 
Spierre. In de toekomst kan de 
produktie worden opgedreven tot 
50.000 m' per dag. 
Te Moeskroen leveren 4 putten 7.000 m' 
water per dag. 
Voor 1973 wordt het gezamenlijk 
waterverbruik in West-Vlaanderen geraamd 
op ruim 64.000 m^ per dag. In 1982 wordt 
dit ruim 132.000 m= per dag. Dan 
zal er een tekort zijn van bijna 
50.000 m3 per dag. Deze cijfers' tonen 
aan dat naar andere bronnen zal 
moeten worden gegrepen. 

zeewater 

Andere projekten zijn ter studie of worden 
beproefd. De studie over het spaarbekken 
•• Verdronken Weide » te leper 
vermeldt 10.000 m' per dan. Voor 
het eerst In België wordt to Sas-Slyskena-
Bredene voor Zandvoorde-Oostende 
een installatie gebouwd voor de ontzouting 
van zeewater. Een produktie van 
50.000 m' gedistilleerd en gemineraliseerd 
zeewater is voorzien. Te Nieuwpoort 
wordt door een privé-groep 
ook een proefstation voor de ontzouting 
van zeewater gebouwd. Deze zou 
een opbrengst van 1.500 m' per dag 
kunnen verzekeren. Indien de 
verwachtingen worden beantwoord, 
zou de produktie worden opgedreven tot 
37.000 m' per dag. 
In de provincie West-Vlaanderen is het 
oppervlaktewater dermate 
verontreinigd en uitgeput dat naar 
zeewater moet worden gegrepen om de 
behoeften te dekken. 

alternatief 

Maar, de Noordzee wordt nog steeds 
stelselmatig vervuild^eangstigend 
is dan ook de vraag of dit water 
in de toekomst nog onbeperkt zal 
kunnen worden ontzilt. Het bedrag aan 
investeringen zou weleens te hoog 
kunnen oplopen. Een betere oplossing 
ligt voor de hand : het uitvoeren 
van een groots opgevat anti-
watervervuilingsprogramma om het 
oppervlaktewater in West-Vlaanderen terug 
leefbaar te maken en het aan 
banden leggen van de verontreiniging 
van de Noordzee door een strenge 
Europese wetgeving ter zake. 

eerste stap 

Op 11 mei 1973 werd het spaarbekken 
« De Blankaart » op het grondgebied van de 
gemeenten Woumen en Merkem, 
tussen leper en Diksmuide, in gebruik 
genomen. De bouw van dit 
waterproduktiecentrum, in opdracht 
van het ministerie van Volksgezondheid 
heeft twee jaar in beslag genomen. 
Het bekken heeft een oppervlakte 
van 60 ha, een diepte van 5 m en een inhoud 
van 3 miljoen m^ water. Van 
december tot maart wordt het gevuld. 
De produktie gedurende de overblijvende 
8 maanden hangt af van de opgeslagen 
voorroTad water. De maximale 
verdamping fs geschat op 1 m. 
Er wordt gerekend op een produktie van 
10.000 m' drinkwater per dag. Het 
zuiveringsstation zelf is echter 
berekend voor een kapaciteit van 
45.000 m' per dag 
Bij de bouw van het spaarbekken 
« De Blankaart » werden ruim 300.000 m' 
grond verzet. Door zijn merkwaardige 
vorm, een regelmatrige achthoek 
met een zijde van zowat 350 m, 
is het vanuit de lucht vrij vlug te herkennen. 
De L-vormige muur heeft een 
hoogte -an ruim 6 m. Na het aanvullen 
van de grond aan de buitenzijde 
van deze muur, zal slechts 2 m. 
ervan zichtbaar zijn in het 
omliggende landschap. 
De doormeter van het bekken 
bedraagt ruim 850 m. Wegens de goed 
gekozen vorm en diepte ervan, 
wordt het verzamelde water onder invloed 
van het zonlicht in belangrijke mate 
biologisch gereinigd. De muurdikte 
bedraagt onderaan 65 cm en bovenaan 
25 cm. Er waren bijna 70 km 
paalfundering nodig. 
Om het geheel waterdicht te maken 
werd de totale oppervlakte bekleed 
met polyethyleenfolie van 0.4 mm 
dikte. Dit komt overeen met een 4 m 
brede baan van 160 km lengte. 

zuiveringsstation 

Het bijbehorende zuiveringsstation 
zorgt ervoor dat het ingepompte 
water van behoorlijke kwaliteit is. 
De opvang van het water gebeurt 
in draineringskanalen rond de muur. Deze 
vloeien samen in het pompkanaal. 
Daar stuwen 6 pompen 
met een maximaal debiet van 1.800 m' 
per uur het water in het bekken. 

verdere programmatie ? 

Het waterproduktiecentrum 
• De Blankaart » is een belangrijke 
stap in de goede richting Maar, 
voor de provincie West-Vlaanderen is dit 
initiatief ontoereikend voor de 
toekomst. In andere Vlaamse provincies 
zuHen zich gelijkaardige 
watertekorten voordoen. Het is dan 
ook de loogste tijd om op grond 
van de gegevens voor produktie 
en verbruik voor het hele land 
een groots opgevat projekt uit te 
werken om de drinkwaterbevoorrading 
voor de toekomst te beveiligen. 
Daarbij dient gerekend met de noodzaak 
om de vervuiling van het oppervlaktewater 
te doen ophouderi. In dit opzicht 
is de spreiding van de bevoegdheden 
over verschillende ministeries 
een bijna onoverkomelijke hinder, 
om dit prangend probleem 
op een afdoende wijze op te lossen. 

dirk buyes 
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de wereld 

last voor 
de nato 

(Argos] In minder dan een etmaal hebben 
xich twee gebeurtenissen voorgedaan die 
twaar kunnen aankomen voor de NATO, 
even zwaar allicht als destijds de Gaulle's 
eigengereide beslissing, zijn troepen uit de 
Atlantische Organizatie weg te trekken : in 
de IJslandse kabeljauwoorlog werd het eer
ste (Britse) schip getroffen en in de Italiaan-
ae haven Fiumicino verscheen de Griekse 
torpedojager « Velos », waarvan een deel der 
bemanning asiel vroeg. Pikant detail : Italië 
is de NATO-bondgenoot van de Griekse gene
raals, wier staatsbestel inmiddels tot « re
publiek ' werd uitgeroepen 

IJsland dat tegen heug en meug lid van de 
NATO IS krijgt steun van de VSA. Washington 
bevi^eert dat zijn vlootsteunpunten aldaar on
misbaar zijn voor de Amerikaanse zesde 
vloot die desgevallend het hoofd moet bie
den aan de Sovjets in de iVliddellandse Zee... 
En nu gaat Griekenland, dat al lang met Tur
kije In onmin leeft (over Cyprus) nu ook met 
Itallè bekvechten. Tegelijk is ook de betrouw
baarheid van de Griekse zeemacht erg aan-
fletast, vi/aarmee de veiligheid van de NATO-
steunpunten in die gewesten alweer niet ge
diend is. 

Zaak IS dat de NATO laboreert aan de ge
volgen van de gewijzigde politieke en ekono-
mische betrekkingen tussen West-Europa en 
de VSA. De gebeurtenissen op de noorde
lijke en zuidelijke flank zouden in Washing
ton wel eens de tegenstanders van het Euro
pa-engagement kunnen begunstigen. Dit ter
wijl de Amerikaanse prezident andere zorgen 
heeft, en het Kongres met de dag agres
siever gaat reageren. 

Voor West-Europa brengen de tegenstellin
gen tussen militaire en ekonomische belan
gen heel wat narigheid mee. Europa verwacht 
niet alleen veel van de Amerikaanse « atoom
paraplu » en van de aanwezigheid van Ame
rikaanse troepen op het Europees vasteland, 
maar ook ter zee blijft het meer dan ooit 

aangewezen op Amerikaanse steun. Nixon en 
Kissinger zullen er wel voor zorgen dat 
Europa voor die steun kompenseert... 

IJsland leverde vorige week ook het dekor 
voor een vreemde ontmoeting. Te Reykjavik 
voerden Nixon en Pompidou een gesprek van 
acht uren Zelden is een internationale kon-
ferentie aanleiding geweest tot even vage, 
verwarde als kontradiktorische interpretaties. 
Volkomen normaal dat Nixon na zijn gesprek
ken met Brandt nu ook de Franse prezident 
ontmoette. Kompleet abnormaal dat die ge
sprekken — waarbij het toch te doen was om 
de toekomst van de Frans-Atlantische be
trekkingen — allesbehalve duidelijk zijn over
gekomen. 

President Pompidou Is zwaarder ziek 
dan zijn niet-uitgekuurde griep : zijn 
uiterlijk liegt er niet om, evenals zijn 
verminderd spraakvermogen. Men 
maakt gewag van polio-arthritis... 
Wordt de veronderstelling van zware 
ziekte bevestigt dan wordt de ziekte 

een politieke aangelegenheid. 

zieke pompidou 

Bij ontstentenis van ernstige informatie 
hebben de joernalisten zich dan maar op sen
satie gegooid : ze schreven boudweg dat 

daar te Reykjavik aardig over de Watergate-
affaire en... over de gezondheidstoestand van 
Pompidou werd gepraat. De gezondheid van 
Pompidou laat kennelijk te wensen over. Op 
dit ongunstige ziektebeeld heeft de Franse 
pers zich intussen vastgebeten. Zelfs de ern
stige « Le Monde » meent dat de gezondheid 
van de prezident niet langer een privé-aan-
gelegenheid is maar de gehele natie aanbe
langt. 

schandaal te bonn 

Ook Bonn heeft nu zijn schandaal. Naar 
aanleiding van het « geval » Julius Steiner 
(48) ex-volksvertegenwoordiger van de CDU 
(hij zou van de regering steekpenningen ont
vangen hebben om bij de geruchtmakende 
stemming van april 1972 voor Brandt te 
stemmen, en niet voor Barzel, zijn partijge
noot) gewaagt een deel van de bondsrepu-
blikeinse pers van korruptie, ontoelaatbare 
manipulaties en verraad. Volgens getuigenis
sen, ingewonnen door de konservatleve 
« Die Welt • (Springer) zou Steiner in de 
onmiddellijke na-oorlog novice geweest zijn 
bij de Franciskanen te Gorheim bij Sigmarin
gen, vanwaar hij vla beschermng in hoge 
CDU-regionen tot volksvertegenwoordiger Is 
opgerukt. 

Vandaag laat « men • Steiner vertellen dat 
hij het gebeurlijke kanselierschap van Barzel 
als een nationale ramp aanzag en dat hij 
daarom voor Brandt heeft gestemd, zonder 
hierbij aan geld te denken... Steiner zelf ver
klaarde aan joernalisten dat verantwoorde
lijken van de regeringsgezinde «Der Spiegel» 
hem verzocht hebben te bekennen dat noch 
de regering noch de partijen die haar steu
nen (SPD-FDP) hem betaald hebben om tegen 
Barzel te stemmen. Meteen gaan GSU-ers al 
schreeuwen over de « ongeldigheid van de 
oostverdragen » ! Steiner zelf Is formeel 
over zijn spionage voor de DDR. Hoeveel hij 
voor het doorspelen van geheimen aan Oost-
Berlijn heeft opgetrokken is niet bekend. Te
genover « Quick » gewaagde hij van 3.500 DM 
per maand... In afwachting van een onder
zoek is al duidelijk gebleken dat het vertrou
wen van de Westduitse kiezers In de manda
tarissen van de « grote » partijen een forse 
deuk heeft gekregen — precies zoals te 
Rome, te Helsinki, te Londen, te New York,,, 
te Brussel en noem maar op. 

griekse republiek 
(Argos) Onlangs heeft het Grieks 

kolonelsbewind een paar vervelende 
ogenblikken meegemaakt. Na het mis
lukte komplot van Salamis, georgani-
zeerd door de gepensioneerde vice-
admiraals Engolfopoelos en Minais 
(die zonder verwijl werden gearres
teerd) heeft dan ook de gezagvoerder 
van de Griekse torpedojager • Velos » 
zijn revolutionair steentje bijgedragen 
toen hij met zijn schip naar Italië voer 
en politiek asiel vroeg voor hemzelf, 
voor zes officieren en 24 manschap
pen. 

Na een eerste muiterij bij de zee
macht heeft de « onverbreekbare soli
dariteit » van de Griekse strijdkrach
ten (stokpaard van regent Papadopoe-
los) een forse deuk gekregen. Tegelijk 
is te Athene een sfeer van onbehaag
lijke onzekerheid gegroeid en boven 
de troon van koning Konstantijn is 
nu ook het zwaard van Damokles neer
gevallen. 

Zoals bij dergelijke gebeurtenissen 
gebruikelijk is heeft ook het kolonels
bewind zijn officiële woordvoerder, 
een zekere Stamatopoelos op de open
bare mening in binnen- en buitenland 
losgelaten. Stamatopoelos vergeleek 
de muiterij van de zeemacht met een 
operette. De Griekse oppositiepers 
gewaagde evenwel van uitzonderings
maatregelen op Tatoi en Eleukis, twee 
militaire luchthavens niet ver van de 
Griekse hoofdstad. Ze berichtte ook 
over de arrestatie van 150 marine-offi
cieren terwijl aktieve officieren van 
de zeemacht uitgaansverbod zouden 
gekregen hebben. 

Er zijn elementen genoeg die niet te 
best inpassen in de operette-achtige 

interpretatie van de Griekse kolonels. 
De twee leiders van het komplot van 
Salamis schijnen nl. niet te best In 
aanmerking te komen voor een ope
rette-rol. Gepensioneerde vice-admi-
raal Engolfopoelos (61) heeft er een 
schitterende militaire karrière op zit
ten. Bij de NAVO staat hij gekwoteerd 
als een van de bekwaamste Griekse 
marine-officieren. In de jaren vijftig 
werkte hij te Parijs voor SHAPE en 
later runde hij het opleidingscentrum 
van de Griekse zeemacht, was een 
tijdlang betrokken bij de NAVO op 
Malta... en plaatsvervangend opper
bevelhebber van de hele Griekse zee
macht.., tot 25 april 1967, vier dagen 
na de putsch van de junta. Vice-adwi-
raal Minais ws drie jaar lang kom-
mandant van de kadettenschool en 
toen hij met rust ging stond hij aan 
de top van de Griekse miltaire aka-
demie. 

Ofschoon de hele opzet falikant Is 
afgelopen betekent ze toch een zware 
pschologische slag voor het kolonels
regiem, welks macht precies bestond < 
In de « solidariteit van alle strijdkrach
ten • met het regiem. De muiterij van 
de zeemacht heeft alvast de myte van 
die onverbreekbare banden tussen re
gime en leger ingedeukt. Voorlopig 
zijn de gevolgen van de omstandigheid 
gewoon niet te overzien. Waarschijn
lijk zullen de hevigste anti-liberalen 
van het regiem nu aan politieke stijg-
macht en invloed gaan winnen. Zij 
zijn het dan ook die de Griekse ko
ningskwestie op radikale wijze hebben 
doen oplossen. 

Vice-admiraal Engolfopoelos gaat 
door voor een overtuigd royalist. Maar 
dit heeft de « republikeinen » ui l de 
junta niet verhinderd hun anti-royalis-
tische plannen te aktiveren. Die strek
king was al merkbaaf in een regerings
krant die van koning Konstantijn eiste 
dat hij zich publiekelijk van de samen
zweerders zou distantiëren. Op die eis 
volgde dan het dreigement dat Kon
stantijn « de gevolgen zou dragen • 
bijaldien hij op die duidelijke « wenk • 
niet zou ingaan. 

Grieks driemanschap na uitroeping van de 
president Papadopoelos en 

republiek : vinr vice-premier Patakos, 
minister Makarezos. 

• Russische Tupolov (evenknie van de Coi»-
corde) stort tijdens demonstratievlucht voor 
het luchtvaartsalon te Le Bourget brandend 
neer op de Parijse voorstad Goussalnville. 
De bemanning komt om terwijl in de veN 
woeste woonwijk tientaHen doden te betreiN 
ren zijn. 

• Zes doden en zeven vermisten op het Bel
gisch tankschip « Esso » in de haven van 
New York na geramd te zijn door een Ame
rikaanse container. 

• Koning Konstantijn van Griekenland, In 
ballingschap levend te Rome, door het kolo
nelsregime van Athene afgezet als staats
hoofd. Het regime roept de republiek uit 
met als voorlopig president regent-eerste-
minister Papadopoelos. Meer dan honderd 
royalistische officieren aangehouden, de zui' 
vering in leger, luchtmacht en marine duurt 
voort. Konstantijn loochent kontakt te hebben 
gehad met de samenzweerders van Salamis 
of met de muiters van de « Velos » en steH 
de verdrukking van de demokraiie aan de 
kaak. Hij kondigt aan, de leiding van het 
verzet tegen het kolonelsregime te zulten 
nemen. Athene kondigt een referendum en 
verkiezingen aan. Makarios van Cyprus zegt 
zijn steun aan Konstantijn toe. 

deze week 

in de wereld 

• Heftige duskussles te Bonn onder de 
Bondsdagleden, verdeeld in voor- en tegen
standers van het voorstel, parlementsleden 
voortaan belastingen te doen betalen. Intus
sen bereidt Brandt zijn eerste officiëe reis 
naar Israël voor. 

• Protestant tot opvolger van Ierse presi
dent Eamon de Valero gekozen, in Belfast 
worden een protestants echtpaar in zijn wo
ning neergeschoten. 

• Gevangenenruil In Midden Oosten : drie 
Israëlische piloten tegen 56 Syrische en Liba
nese krijgsgevangenen. Het ligt in de bedoe
ling ook 56 Egyptische krijgsgevangenen te
gen 10 Israëlische uit te wisselen. Deze uit
wisselingen zouden een gunstige invloed 
hebben op het komend UNO-debat in de 
Veiligheidsraad. 

• In het kader van de •• kulturele revolutie » 
bezetten volkskomitees radio- en tv-stations 
in Libië. 

• De twee Kolumblaanse kapers ven een 
Kolumbiaans lijnvliegtuig verlaten stiekem 
bet vliegtuig na een rekord-vlucht boven La
tijns Amerika, na eerst alle passagiers te 
hebben vrijgelaten. 

• Ex-presIdent Juan Peron van Argentine 
zal op 26 juni a.s. naar zijn land terugkeren, 
om er de nieuwe president Campora bij te 
staan. 

• Reykjavik maakt minder bezwaren tegen 
Westduitse vissers nabij of in zijn territoriale 
wateren dan tegen de Britse, omdat de West-
Duitsers geen begeleidende oorlogbodems 
naar de omstreden wateren sturen. IJsland 
beklemtoont de noodzaak, de territoriale 
wateren te verruimen na het verdwijnen van 
de haring en de overslag naar de kabeljouw. 
IJsland wenst ook herziening van het defen
sieverdrag met de Verenigde Staten. 

• De aangekondigde unie tussen Noord-Je-
men en Zuid-Jemen gaat niet door « wegens 
onoverbrugbare verschillen >• en mede door 
de moord op Sjeik Osman, lid van de noord-
jemenitlsche presidentiële raad. 

• Na maandenlange, soms onderbroken on
derhandelingen is er een akkoord tussen de 
westerse oliemaatschappijen en acht van de 
elf leden tellende Organisatie van de Olie-
producerende landen op basis van een bijna 
12 procent verhoging van de referentieprij-
zen, die zelf dienen om de omvang van de 
royalties te bepalen. Reeds bij het vorig olie
akkoord ging de olieprijs na de dollar-devalu
atie met ca 6% omhaag. De weerslag op het 
verbruik en de verbruiksprijzen is nog niet 
gekend daar de referentieprijzen niet met de 
kostprijs van ruwe olie overeenstemmen. 

• Toen in 1791 Washington de publikatie van 
de zgn. Pentagon-papers poogde te verhinde
ren bevonden zich reeds foto-kopieën van 
de « ultra-geheime dokumenten » in handen 
van de Sovjet-ambassadeur te Washington. 

• Braziliaanse bisschoppen klagen de so-
ciaal-ekonomische achterstand van de meest 
achtergebleven gebieden in hun land aan 
en prijzen « een zeker socialisme » als red
dingsmiddel aan. 
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de Inga - waterwerken 

Het is bekend, dat de ontdek
kingsreiziger Stanley destijds ver
klaarde, dat Kongo (het huidige 
Éaïre) zonder spoorweg geen penny 
Vvaard was. Hij had vastgesteld, dat 
Kongo bijzonder rijk is aan grond
stoffen (en Stanley wist nog lang 
plet alles I), hij had ook gezien, dat 
de Kongostroom over een groot 
gedeelte bevaarbaar Is. Maar dat 
laatste stuk, tussen Kinsjasa en 
(k^atadi, is een aaneenschakeling 
van watervallen en stroomversnel
lingen, dus onbevaarbaar. Voor de 
afvoer van goederen zou dus een 
spoorweg nodig zijn. Die spoorweg 
is er dan ook gekomen. 

Maar nu wordt het kwaad ten 
goede gekeerd. De watervallen zul-
|en dienen voor de opwekking van 
hydro-eiektrische energie. De Zaïre 
heeft een stroomgebied met een 
Oppervlakte van 3.690.000 km2. Het 
debiet van deze geweldig grote ri
vier bedraagt gemiddeld 40.000 
mS/sec. en in de trechtermonding 
le l fs 80.000 m3/sec. Volgens re
cente berekeningen vertegenwoor
digt de Zaïre 6 % van de wereld
reserve aan hydro-elektrische ener
gie. 

Hoewel men reeds in 1885 dacht 
aan de mogelijkheid deze potentiële 
anergie produktief te maken, duur
de het toch tot de jaren twintig van 
deze eeuw voordat een studiekom-
missie opdracht kreeg het onder
werp te bestuderen. En op het 
ogenblik, dat Belgisch Kongo de 
Onafhankelijke republiek Kongo 
werd, lag het Inga-projekt ter stu
die bij de Wereldbank. 

Bij het Inga-projekt worden ver
schillende fasen onderscheiden. 
Verleden jaar is dan de eerste fase 
gereed gekomen. Deze fase (Inga 1} 
omvatte onder meer de bouw van 
een dam. Deze dam ligt in het 
Nkokolodal, even voor het begin 
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van de monding van de Zaïre, op 
40 km van de havenstad Matadi en 
op een 300 km van de hoofdstad 
Kinsjasa. 

De studie ©n de uitvoering van 
de eerste fase werd toevertrouwd 
aan een groep van Italiaanse fir
ma's die flink gebruik hebben ge
maakt van de reeds in 1926 gemaak

te voorontwerpen van de Belg Van 
Deuren. Het elektrische kabelnet 
werd door verscheidene Europese 
firma's aangelegd. Bij de bouw van 
de Inga II zullen Belgische firma's 
worden betrokken. 

Er lopen hoogspanningskabels 
naar Beneden-Zaïre, waar een alu-
miniumfabriek zal worden gebouwd, 
naar de hoofdstad Kinsjasa, nog 
steeds het grootste industriële 
centrum van het land en naar Ma-
loekoe (bij Kinsjasa], waar de eer
ste Zaïrese staalfabriek dit jaar in 
produktie komt. 

Inga II zal in 1976 elektrische 
energie leveren aan de koperont
ginningen van de mijnprovincie Sja-
ba (het voormalige Katanga] via 
een 1.900 km lange hoogspannings
kabel, welke, als alles volgens de 
plannen verloopt, in 1975 gereed 
zal zijn. Indien Sjaba inderdaad 
voor elektrische energie afhankelijk 
wordt van Inga, zal Sjaba met een 
hoogspanningskabel aan het cen
trale bestuur van Kinsjasa zijn vast
gebonden en een afscheidingsbe
weging zal dan niet meer behoeven 
te worden gevreesd. 

Uiteindelijk zal men na de uit
voering van de derde fase (Inga III) 
komen tot een vermogen van 30 
miljoen kW, zodat de mogelijkheid 
bestaat verscheidene buurlanden 
van elektrische energie te voorzien. 
Voor de financering van dit projekt 
heeft Zaïre een beroep moeten 
doen op verscheidene internationa
le organisaties, onder meer op het 
Europees Ontwikkelingsfonds en de 
Europese Investeringsbank. 

# / siechts één aarde f f 

Over de gehele wereld werd dinsdag 5 juni speciale aaiv 

dacht besteed aan de wereld in strijd voor het leefmilieu. 

Onder het motto « slechts één aarde » herdacht men da 

eerste jaardag van de VN-milieukonferentie van Stock

holm 72. Te Rome riep Paus Paulus op tot international» 

politieke aktie tegen de aantasting van het milieu. 

Illustratie : tienduizenden dode vogels op de Zweedse 

kust... Een onbekende olietanker had er zijn tanks gerei

nigd... 

een portret 

michel jobert 
(Argos) Frankrijks nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Michel Jobert (52} was 

al vele jaren een grijze eminentie op het Quay d'Orsay waar de Franse betrekkin
gen met de wereld vanouds worden vastgelegd. Maar vandaag is hij beslist uit de 
afzondering getreden. Onder de leiding van Jobert zal Frankrijks buitenlandse poli
tiek ook verder door het eerbiedwaardige ietwat hautaine Quai d'Orsay worden l>e-
paald maar de nieuwe minister is daar een vaste waarde, een stuurman die tijdens 
de laatste jaren bij ledere koersbepaling betrokken was. Al in 1949 was hij de hoogst 
geplaatste ambtenaar van het Elysee en later zou hij een van de naaste medewerkers 
van de president worden. 

Dat hij niet veel vroeger bekend werd is alleen te wijten aan zijn uitgesproken 
zin voor bescheidenheid : zijn aanwezigheid op belangrijke internationale ontmoe
tingen werd door het publiek niet eens opgemerkt en Jobert zelf was te diskreet, 
te zeer ingeleefd in het achtergrondsgebeuren van de internationale politiek om aan 
zijn eigen inbreng veel ruchtbaarheid te geven. Voor zijn Westeuropese kollega's 
was hij kortelings nog een onbeschreven boek. Sinds de jongste bijeenkomst van 
Europa's ministers van buitenlandse Zaken te Brussel is hier verandering in geko
men. Voortaan zullen de diplomaten van de Negen wel weten hoe ze Jobert moeten 
evalueren. Te Brussel heeft Jobert gepleit voor een harde Europese houding tegen
over Amerika bij de aanstaande GATT-besprekingen. Tegelijk stelde hij zich vast
beraden op achter het traditionele Franse standpunt, ook als hij hierbij diametraal 
moest optornen tegen de acht lidstaten. De houding van Jobert sluit bijgevolg aan 
bij de halsstarrige positie die zijn voorgangers al ingenomen hadden en waarvan 
we het nu wel weten. 

Jobert is een deskundige in netelige 
vraagstukken en opdrachten. Eigenlijk 
is hij het brein achter de recente toe
nadering tussen Heath en Pompidou 
waardoor hij ook voor de gemeen
schap nieuwe mogelijkheden en per-
spektieven wist te scheppen. Toen 
Pompidou en Nixon elkaar op de Azo-
ren ontmoetten was hij het weer die 
ïorgde voor een stevig geprogram-
Tieerd resultaat van de gesprekken : 

uit de doos van Pandorra kwam toen 
ie aankondiging van de devaluatie van 
Je Amerikaanse dollar ! 

sfinks 

Zelfs voor Franse joernalisten was 
lobert zo onbekend gebleven dat in 
artikels n.a.v. zijn benoeming op bui

tenlandse zaken Dichtung en Wahrheit 
lustig door elkaar werden gehaspeld. 
Er gingen zelfs geruchten dat Jobert 
een roman gepleegd had die tot van
daag in zijn schrijflade op publikatie 
ligt te wachten. « L'Express » wist te 
vertellen dat de inhoud in Duitsland 
speelt met een Franse gastarbeider 
die smoor is op een Duitse schone en 
waarbij dan op de koop toe de Frans-
Duitse toenadering in Europees per-
spektief gaat meespelen. Maar de mi
nister is met de Duitse toestanden niet 
vertrouwd zodat zijn vrienden de hem 
toegedichte roman aan joernalistieke 
vindingrijkheid toeschreven, ofschoon 
ze hem van poëtische neigingen blij
ven verdenken. Jobert laat de raadsels 
en lukrake toespellingen onverstoord 
over zich heengaan. 

Zal de buitenlandse politiek van de 
nieuwe minister een koerswijziging in
luiden of aanleunen bij die van zijn 
onmiddellijke voorganger ? Mensen uit 
zijn entourage beweren dat de stijl 
van Jobert wezenlijk verschilt van de 
loslippige aanpak die Maurice Schu
mann met zoveel voorbeeldige vaardig
heid heeft gehanteerd. Maar aan de 
kern van de zaak zal de nieuwe chef 
wel niet raken. De bewegingsvrijheid 
van een minister van Buitenlandse Za
ken wordt altijd weer opgevangen in 
een keurslijf van strenge vastge
schroefde voorschriften die niemand 
straffeloos overtreedt. Alleen de Gaul
le kon zich vrijpostigheden en risiko's 
veroorloven ...en de scherven van zijn 
eigengereide voortvarendheid laten sa-
menrapen door het diplomatiek perso
neel. Toch waren er ook meningver
schillen tussen Pompidou en Schu
mann. 

Michel zal nog niet zo gauw van in-
dlskretle beschuldigd worden. De nieu
we chef gaat biezonder spaarzaam met 
woorden om. Zelfs ambassadeurs van 
grote mogendheden hebben zijn karige 
maar scherpe replieken moeten onder
gaan. Toen Sovjetambassadeur Abras-
simov zich wilde beklagen over be
paalde voor de SU onaangename ver
kiezingsuitlatingen gaf Jobert hem 
prompt en koel te verstaan dat hij 

eerst maar beter de Franse grondwet 
moest instuderen... • die op vele 
plaatsen van de Russische afwijkt •. 

h a r d e u r o p e e s 

Jobert zal nog veei politici van re
pliek moeten dienen, niet het minst in 
de Assemblee zelf waar pijlen die voor 
Pompidou zijn bedoeld op hem zullen 
neersuizen. De plagerijen zijn al begon
nen. Zo stuurde Pierre Lefranc, een van 
de aktiefste « graalbewaarders >• van 
het Gaullisme, onlangs een erg kriti
sche kpmmentaar aan « Le Monde » : 
« De Gaullisten », zo stelde Leblanc in 
bewust artikel •• moeten vaststellen 
dat de buitenlandse politiek van Frank
rijk sinds het verdwijnen van de Gaul
le overal op de terugtocht is... en dat 
de toetreding van Groot-Brittanië tot 
Europa onder voorwaarden is tot stand 
gekomen die een rechtgeaard Frans
man en Europeaan niet kan bijtreden •. 
De uitlating van Leblanc was een on
verbloemde aanval op de jongste Euro
pese ontwikkeling waarbij Jobert van 
zeer nabij betrokken was. Om te kom-
penseren voor zijn « lakse » houding 
ten opzichte van Groot-Brittanië is de 
« chef » dan te Brussel de promotor 
geworden van een harde Europese hou
ding tegenover de Amerikanen en hun 
zwevende monetaire politiek. 

Toch is d i nieuwe chef van het 
Quay d'Orsay niet wat men een ras
echt diplomaat zou noemen. Wel zal 
zijn zakelijke stijl bijdragen tot de de-
mistifikatie van de diplomatieke akti-
viteit die nog al te vaak aan gooche
laars en evenwichtsakrobaten doet 
denken. Zeker is wel dat het gaullisti
sche gezeur over de grote historische 
rol van Frankrijk hem niet buitensporig 
aanspreekt. Hij is een nuchter ambte 
naar en afkerig van holle politieke 
woordenkraam, maar hij zal zorgvuldig 
de dividenden inkasseren, die uit de 
niet ongustige opstelling van Frankrijk 
te halen zijn. 
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Vijfhonderd jaar geleden drukte Dirk Martens samen met Jan van West-

falen in Martens' geboortestad Aalst een drietal boeken volgens het 

door Gutenberg rond 1440 uitgevonden sisteem. Deze voor de boekdruk

kunst in de Nederlanden belangrijke datum wordt dan ook dit jaar her

dacht. Nadat wi j vroeger in dit blad reeds in een historisch overzicht op 

de belangrijkheid van de uitvinding der boekdrukkunst gewezen heb

ben, en nadat wi j ook, in een uitgebreid artikel over de Plantijnse druk

kerij in Antwerpen, op de kulturele betekenis van deze drukkerijen 

gewezen hebben, willen wi j toch ook deze verjaring — die door de stad 

Aalst luisterrijk herdacht wordt — niet ongemerkt laten voorbijgaan. Mar

tens staat niet alleen in die tijd als verspreider der boekdrukkunst in de 

Nederlanden : vóór en na hem zou menig drukker faam verwerven en 

dit, evenals Martens, niet slechts om zijn vakmanschap alleen, maar om 

de humanistische geest en om de niet te miskennen bijdrage tot de geeï-

telijke en kulturele ontplooiing van hun eigen natie en van de mensheid. 

• •» 
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X^nĉ c mnlrijr^^anas aldlTimo refiindimplau 

d f j . GMII f l l benedict? i fecula fcnilo:: ilmcn. 

De boekdrukkunst werd niet door één 
mens op een bepaalde plaats en een bepaald 
tijdstip « uitgevonden ». De middeleeuwse 
wetenschap en literatuur werd nog verza
meld in handschriften, gekopieerd en zo 
verder gereikt. Een biblioteek was toen het 
resultaat van een levenslang vlijtig monni
kenwerk. De uitbreiding van de wetenschap 
en de letterkunde, de ontsluiting van nieuwe 
werelddelen en nieuwe inzichten deden zoe
ken naar een meer adekwate vorm om de 
verworven kennis vast te leggen op schrift. 
Het mag wel eigenaardig lijken dat omstreeks 
dezelfde tijd ook in China, naar een middel 
gezocht werd om een tekst sneller en veel
vuldig te reproduceren. 
Uit primitieve reproduktiemetodes ontwikkel
de zich de xylografie, het drukken bij middel 
van in hout gesneden teksten. Gutenberg zou 
de metalen matrijsstempel vervaardigen, la
ter de beweeglijke letters. Hij zou, daarmee 
de oude xylografie achter zich latend, de ba
sis leggen voor een techniek die in dienst 
van wetenschap en kunst gesteld, aan de 
westerse beschaving ontzaglijke diensten zou 
bewijzen, maar anderzijds ook, bij de ver
spreiding van-ideeën en ideologieën, de twee
spalt en de onderlinge strijd aanwakkeren en 
tot uitbarstingen en katastrofen leiden. Zo 
zien wi j , dat een uitvinding, die door de uit
vinder bedoeld was als een belangrijke tech
nische verbetering en een bijdrage tot onze 
beschaving, zowel ten goede als ten kwade 
kan aangewend worden. 

Gutenberg was afkomstig uit Mainz. 

Hij was de zoon van Friele Genschfleisch, 
wonende « zum guten Berg », goudsmid en 
muntmeester van de aartsbisschop. Tengevol
ge van politieke troebelen (de patriciër Gu
tenberg moest de wijk nemen voor de gilden) 
belandde hij in Straatsburg. Hij oefende er 
zijn oud beroep uit maar ging zich meer en 
meer toeleggen op het vervaardigen van be
weegbare letters, nadat het ekspri.nent van 
het gieten in één loden blok mislukt was. In 
1448 terug te Mainz, associeerde hij zich 
met Fust en diens schoonzoon Schöffer, die 
hem nadien zijn drukkerij afhandig maakten. 

Gutenbergs uitvinding van de metalen ma
tri js, van het gieten van de letters in een 
kjodlegering, van het samenstellen van tek
sten met deze letters in een vorm en van de 
pers zelf veroorzaakte een werkelijke revo
lutie in de verspreiding van het boek, en 
daarmee ook in de spreiding van kuituur en 
wetenschap, die nu niet meer het bijna on
genaakbare bezit was van enkele bevoorrech
ten en opgeborgen lag in paleizen en kloos
ters, maar die nu toegankelijk werd, zij het 
voorlopig nog in beperkte mate, voor een 
grotere kring van weetgierigen. 

Een andere belangrijke invloed zou deze 
vereenvoudiging en versnelling van het re
produceren van teksten nog hebben : zowel 
de geschriften van de humanisten en de ge
leerde traktaten der wijsgeren en teologen 
als de spot- en schotschriften, de opstandige 
liederen en teksten tegen kerk en gezag, de 
bijbel en de protestantse psalmvertalingen 
zouden een massa bereiken, die hoewel nog 
gedeeltelijk analfabeet, toch over voldoende 
leeskundigheid zou beschikken om van de 
nieuw verworven vrijheid langs de nieuw-
ontdekte techniek te kunnen genieten. 

Gutenberg zette een proces in gang, dat 
niet meer ophield, maar dat steeds meer en 
groter omvang nam. Wat er nu bijvoorbeeld 
In één jaar tijds in Duitsland alleen al van 
de pers komt, is méér dan wat men in een 
heel mensenleven kan lezen. 
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de boekdrukkunst in Vlaanderen 

De tijd was rijp voor een uitvinding, die 
kennis en ideeën op een veel ruimere schaal 
dan tot dan toe het geval was, zou kunnen 
helpen verspreiden. Daarom werd de uitvin
ding ook overal direkt aanvaard en overge
nomen : er was toen ook nog niet de hinder
paal van oktrooien en brevetten. 

Mainz en Straatsburg waren bakermat van 
de uitvinding, maar de nieuwe techniek ver
spreidde zich van daaruit naar Keulen en Bam
berg, naar Rome, naar Krakau, naar Bazel, 
naar Parijs. Begrijpelijk was het, dat de kultu
rele centra (en de universiteitssteden waren 
dat in de eerste plaats) de drukkers het 
meest aantrokken. In de Nederlanden wordt 
het eerste boek gedrukt te Utrecht In 1473 : 
die stad zal trouwens tot 1485 een belang
rijke rol spelen in de boekdrukkunst. De aan
vankelijk veel voorkomende verplaatsing van 
de drukkerij-centra en het feit dat nu eens 
die stad, dan een andere voor een bepaalde 
periode toonaangevend werd, lag ook wel 
aan de nog sterk lokaal-gecentreerde ekono-
nie van die ti jd. Naast historische omstarv-
digheden zal dit bijvoorbeeld ook wel mee
gespeeld hebben in de diversiteit van vesti
gingsplaatsen van één enkel drukker, zoals 
Dirk Martens. 

Toch blijven sommige plaatsen, zoals Ant
werpen, gedurende geruime tijd toonaan
gevend en ontwikkelen zich tot centra der 
boekdrukkunst : daar dragen zowel de kultt>-
rele sfeer, als de ekonomische en sociale, 
gedeeltelijk ook politieke situatie van de 
stad in kwestie veel toe bij. Wanneer gedu
rende de laatste decennia der 15e eeuw Brus
sel bv. slechts één werkplaats telt, en Aalst 
drie, dan hebben Leuven en Antwerpen er 
elk elf, Brugge 4, Gent 2, Oudenaarde 1. 

Van al die plaatsen in de zuidelijke Neder^ 
landen mag Aalst echter de eer voor zich 
opeisen, dat er het eerste gedateerde typo
grafisch boek werd gedrukt. En die eer heeft 
het te danken aan een Aalstenaar van ge
boorte : Dirk Martens. 

dirk martens, de drukker 

Dirk Martens stamde uit een begoede Aal-
sterse familie en in de familiestamboom van 
Leo Griek zien wij verscheidene afstammelin
gen van een adellijke Aalsterse familie, de 
Proost. Hij volgde kollege bij de paters Wil-
helmieten. 

Waar hij zijn verdere studies gedaan heeft 
is niet bekend, zoals trouwens veel uit het 
leven van deze beroemde Vlaming nog ge
deeltelijk omsluierd blijft. In de oorkonden 
van de Leuvense universiteit komt zijn naam 
pas in 1513 voor : de omstreeks 1450 gebo
ren Dirk Martens was dan al op weg naar de 
derde leeftijd ! Ook wat zijn familieleven be
treft, zijn er nog duistere punten : volgens 
de overlevering huwde hij met de zuster van 
de Aalsterse klokkengieter Bartel Coecke. 
Wel weet men uit de archieven dat er ze
ker drie kinderen waren : twee meisjes en 
een zoon, Pieter. Een van de meisjes, Barba
ra, huwde met Servaas van Sassen, die vanaf 
1531 te Leuven het drukkersambacht uitoe
fende. 

De vijfhonderste verjaring van de uitgave 
van dit eerste gedateerde boek werd door 
de stad Aalst ook aangegrepen om een uit
gebreid onderzoek naar verdere gegevens 
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ever de grote Aalstenaar te doen en de f l -
puur van de drukker en humanist historisch-
wetenschappelijk te belichten. 

Waar en hoe Dirk Martens de kunst van 
het drukken volgens het nieuwe Gutenbergse 
procédé leerde, is tot nog toe niet geweten : 
misschien brengen verdere opzoekingen daar
over wel gegevens aan. Uit een in 1474 ge
drukt boek, de <• Baptista Mantuanus » wordt 
wel eens afgeleid dat hij de kunst in Venetië 
«OU geleerd hebben : op het einde van het 
boek staat namelijk « Hoc opus impressi IVIar-
tins Theodoricüs Alosti, Qui Venetum scita 
flandrensibus affero cuncta ». (Dit boek 
werd te Aalst gedrukt door mij, Dirk Martens, 
die het volk van Vlaanderen al de kennis der 
Venetianen overbrengt). 

In ieder geval was hij terug te Aalst in 
1473, waar hij zijn drukkerij inricht met eer
der primitief materiaal. Datzelfde jaar ver
schijnen dan drie bescheiden boekjes, in 
kwarto-formaat. Een ervan was een roman, 
geschreven in 1444 door Piccolomini, de late
re paus Pius II, over een weinig pauselijk 
onderwerp « De duobis amantibus Eurialo et 
Lucresia » [Over de twee minnaars Eurialo 
en Lucresia). Daarin staat uitdrukkelijk ver
meld : Alosti 1473 Het tweede boekje, een 
teologisch traktaat, vermeld eveneens «Alos
t i in Flandria, 1473 » Het derde, dat enkele 
verhandelingen, o.m. Augustinus' « De Salu
te » bevat, droeg geen jaartal, maar uit ver
gelijking met ander werk kan zowel tot de 
datum 1473 als tot de vervaardiging door Dirk 
Martens besloten worden. Van dan af ver
schijnen er verscheidene werken, sommige 
met In het impressum ook de naam van 
Martens' aktiviteit. Is hij, zoals men meende, 
naar Spanje of Italië gegaan om er zich in 
zijn ambacht te gaan vervolmaken ? Of is hij 
naar Leuven getrokken, waar zijn deelgenoot 
Jan van Westfalen een drukkerij had opge
richt ? Hopenlijk brengen de verdere opzoe
kingen hier meer licht. 

Vanaf 14&7 was hij echter terug te Aalst, 
waar hij opnieuw als drukker bedrijvig was 
tot In 1492. Deze terugkeer gebeurde op een 
moment dat de politieke rust hersteld was 
In de Nederlanden en dat het klimaat gun
stig was voor een hernieuwde bedrijvigheid : 
wi j staan immers aan de vooravond van de 
Boergondische periode. 

Vóór 1 maart van het volgend jaar had 
hij reeds een werk van Augustinus gedrukt, 
nu In een heel nieuw lettertype. In de zes 
jaar dat hij verder te Aalst zou blijven, druk
te hl] zeventien werken, waaronder verschei
dene zeer omvangrijke. 

tussen antwerpen en leuven 

In 1493 trok Martens naar Antwerpen, 
waar hij naar alle waarschijnlijkheid het ate
lier overnam van Gerard Leen aan de Steen-
houwersvest. Hij verbleef vijf jaar in de 
Scheldestad. Van de vele boeken die hij er 
drukte zijn er slechts een achttal bekend. 
Als in 1496 Jan van Westfalen zijn werkzaam
heden in Leuven staakte, na er jarenlang de 
enige drukker geweest te zijn, vestigde Dirk 
Martens zich in de universiteitsstad, nam een 
gedeelte van het materiaal van zijn vriend 
over en drukte er in samenwerking met een 
Herman van Nassau. 

Vanaf 1502 was hij terug te Antwerpen ; 
een twintigtal werken komen er van zijn 
pers, o m. Erasmus' « Lof der Zotheid ». 
Na 1512 vestigde hij zich definitief te Leuven, 
waar hij bedrijvig was tot in 1529. 

Nu pas begon zijn naam bekend en be
roemd te worden, ook in het buitenland, en 
In Leuven werd hij niet alleen om zijn boe
ken hooggeschat. 

De opkomst van het humanisme deed de 
literaire publikatles, de heruitgaven van ou
de auteurs, de wijsgerige en teologische 
traktaten, de wetenschappelijke werken aan
zienlijk toenemen. Zowel voor de versprei
ding van de wetenschap als van de ideeën 
was de boekdrukkunst een machtig middel 
en een sterk wapen. Zo kwam het dat op 
de kulturele brandpunten de drukkerijen op
rezen, en dat er wel eens een grote konkur-
rentie ontstond, waardoor universiteiten of 
maecenassen gedwongen werden, de in nood 
geraakte drukkers te helpen. 

Dirk Martens had te Leuven ook van de 
konkurrentie te lijden. De universiteit be
sloot In 1513 hem steun te verlenen : een 

De illustraties. 
Links boven : een fragment 

van de laatste bladzijde 
van een door Dirk 

Martens in 1474 gedrukt 
boek. Onder : Dirk Martens 

aan het werk te Aalst. 
Rechts boven : Gutenberg, 

de meester-drukker 
uit Mainz. De 

stad Mainz, volgens een 
tekening uit 1518. Een 

alfabet van gegoten 
kapitalen zoals die vandaag 

gebruikt worden. 
Onder: een drukkerij 

uit Martens t i jd. 

beslissing die ook wel door de geestelijke 
positie van de drukker, zijn kunde en zijn 
wetenschappelijke scholing zal ingegeven ge
weest zijn. Martens was een humanist, een 
man die naast verscheidene moderne, ook 
de klassieke talen beheerste en in relatie 
stond met mensen als een Erasmus. Daar, 
te Leuven, werd Dirk Martens, op rijpe leef
ti jd, de grote drukker en kon hij zijn talen
ten volledig ontplooien bij het drukken en 
uitgeven van klassiek werk : werken uit de 
oudheid en studies van humanisten ; latijn-
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se, griekse en zelfs hebreeuwse woorden
boeken, enz 

Zijn vriendschap met de humanisten, die 
bij hem steeds met open armen ontvangen 
werden, bracht hem echter wel in moeilijk
heden. De ideeën van Erasmus en van de 
hervorming werden nu precies niet geappre
cieerd door de kerk en het gezag • een werk 
van Ulrich van Hutten dat hij in 1519 drukte, 
mocht niet verspreid worden en bij een huis
zoeking werden verscheidene Lutheraanse 
boeken m beslag genomen. 

het einde : aalst 

De tachtigjarige Martens had zijn kinde
ren overleefd : alleen zijn kleinkind Barbara 
van Sassen bleef nog over In 1529 keerde 
hij terug near Aalst en ging wonen bij de 
paters Wilhelmieten Daar overleed hij op 
28 mei 1534. trasmus, die het overlijden van 
zijn vriend vernam in Bazel, vervaardigde een 
grafschrift : 

« Hier lig Ik, Dirk, zoon van Aalst Het was 
ml/n kunst het geschreven woord in druk te 
zetten. Ml/n broers, mijn vrouw, miin kinde
ren heb ik overleefd en gezond naar ziel en 
lichaam de leeftijd van tachtig laar over
schreden. Het heilig anker blijft herinnering 
aan een dankbare jeugd Kristus ik bid U, 
weest gij nu mijn heilig anker » 

Deze tekst, gegraveerd in koper, prijkte op 
Martens' graf in de kloosterkerk der Wilhel
mieten Na de sluiting van het klooster in 
1784 werd de zerk overgebracht naar de St. 
Martinuskerk, maar de plaat werd gestolen. 
In 1877 werd een glasraam in de kerk aange
bracht met een tekst die aan Martens herin
nert Zijn biblioteek en werkplaats gingen op 
in de vlammen bij de strijd tussen Spanje 
en de Nederlanden, toen de Geuzen Aalst 
belegerden Op 6 juli 1856 werd een stand
beeld onthuld, werk van beeldhouwer Jan 
Geefs In de volksmond wordt het « do 
zwarte man » genoemd 

Moge de vijfhonderste verjaring van het 
verschijnen van het eerste gedateerde werk 
in onze gewesten ook een aanleiding zijn 
om het onderzoek naar de nog onopgeloste 
raadsels m het leven van de man, die ons 
de boekdrukkunst bracht, voort te zetten. 
Naar medegedeeld werd zou Aalst daarvoor 
reeds initiatieven genomen hebben en zou
den zowel de stadsarchivaris, dhr Baert, als 
Pater K Heirman met de steun van buiten
landse geleerden een aanvulling brengen 
van de beperkte gegevens, waarover wij tot 
nog toe beschikken — en waarvan wij er en
kele hierboven in iMt tort hebben weergege
ven 
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VHIGUT 

door JOZEF SIMONS 

jFlorimond zit nu in volle oorlog bi] de kanonnen. In een overdekte groeve vindt hi) 
'een « woning » met drie bedden. Met twee makkers zal iiij hier leven. Het is volop 
iwinter en de kanonnen antwoorden slechts de vijandelijke aanvallen. Hier is het 
frontleven draaglijk. Het wordt tijd dat het Vlaams-verzet weer tersprake komt... 

vierde hoofdstuk 

aan 't front 

De dag ging voorbij met schieten, am-
mutie-aanhalen, dekkingen verbeteren, 
borstweringen voor de kanons opho
gen . Vaak brak een naderbijvallende 
granaat de spoorbaan van het decau-
vflleke op en de lijn behoefde dan re
paratie. Met oude zakken en zelfge
breide netten werd de raffia vernieuwd 
en er werd zelfs gemetseld. Rik Stij-
man klopte in zijn vrije uren koffertjes 
aaneen die hij verkocht aan de onder
officieren. Kamiel vijlde soms ijzerrin-
gen, maar er was geld te verdie
nen door 's avonds met Boerjan naar 
andere batterijen te gaan om er anker-
en-zon te spelen. In de eigen batterij 
wilden ze 't niet doen.... 
Florimond las veel •— er was een zen
ding boeken uit Holland toegekomen, 
van het werk der oorlogmeters van 
mevrouw Emiel Hullebroeck, met een 
volledige Fritz Reuter in Nederlandse 
vertaling —, schreef ook brieven voor 
de kameraden aan Franse en Ameri
kaanse oorlogsmeters, en 's avonds 
was het ook dikwijls een heen-en-weer-
geloop om ergens een partijtje whist 
of eenentwintig bijeen te krijgen 
HIJ had zich nooit kunnen inbeelden 
dat men aan 't front zo weinig, zo hele
maal niets, van de algemene gang der 
krijgsverrichtingen volgen kon De le
gers lagen tegenover elkaar ingegra
ven. Het Belgische front, over 't alge
meen kalm, behoudens enkele weder
zijdse begroetingen met granaten, als 
't ware pro forma, opdat ze niet hele
maal zouden vergeten dat het oorlog 
was — en omdat ze aan beide kanten 

de hoop op doorbraak In de water
streek van de IJzer al lang, al drie jaar 
hadden opgegeven. 
Zuidoost, in de Engelse sektor, ror>-
dom leper kon het er soms warm toe
gaan met trommeivuur en verwoed ge
brul van zware kanonnen ; noordoost, 
om Diksmuide, kregen onze piotten 
het ook dikwijls te kwaad — doch de 
uitslag kon men nooit vermoeden : ze 
moesten telkens wachten gelijk de 
eenvoudige burgers, tot 's anderen
daags het goede of slechte resultaat, 
getrouw of verbloemd, werd medege
deeld door de krant. 
De postbode, die 's middags toekwam, 
bracht één Nation Beige voor de kapi
tein en, voor de jongens, enkele num
mers van de Belgische Standaard en 
Ons Vaderland, abonnementen voor 
beide bladen door de brankardier ge
plaatst. De Belgische Standaard, kal
mer, meer Belgisch-loyaal, Ons Vader
land, meer gevuld met proza van sol-
datenpennen, met meer reuk naar 
Vlaams buskruit. „ Daar heeft de waar
heid gestaan", zeiden dan de man
nen, op de witte plekken wijzend. 
Wanneer Florimond alleen bij 't kachel
tje zat, kwam vaak de brankardier een 
pijpje roken en een praatje houden, 
soms ook een smousjas spelen voor 
een sigaar. 

Hém vroeg Florimond eens, of die 
mannen hier dan helemaal buiten het 
Vlaams bewustzijn leefden. 
,, Hun begrippen", klonk het ant
woord, „z i jn enigszins verward, en 
van geteoretiseer moeten ze niets heb
ben. Doch als het zou nauwen en ze 
vonden een leider om hen te elektri-
seren, reken op hen I ". 
't Duurde niet lang of op een middag, 
bij het patattenjassen, kreeg Florimond 
een staaltje te horen van de mentali
teit der batterij Er was in de bladen 
sprake geweest van het algemeen of-

> 

fensief op het westerfront, dat da 
Duitsers tegen de lente aan 't voorbe
reiden waren : 
„ Ja, ja, mannen ", opperde een oude 
boerenzoon met hoge vierkante schou
ders, „dat de Duitsers nu maar gauw 
doorbreekt... Als hij heel 't Belgisch le
ger kan snappen, gaan wij niet naar 
Duitsland naar de kampen, maar naar 
huis I 
En de officieren zijn hun schoon postje 
en hun trek kwijt, en, willen ze te 
eten hebben, moeten ze maar werk 
zoeken. Maar miljard de potvermille, 
dat er bij ons geen binnenkomt, want 
die ligt buiten voordat hij 't zetf weet". 

II 

Een wakke winternamiddag bij 't vallen 
van de avond, wandelde Florimond 
heen en weer achter de standplaatsen 
der kanonnen — hij deed zijn twee 
uren wachtbeurt •— en bewonderde 
het vervloeien van het licht op de kim. 
De avond viel wonderschoon : ten 
westen tegen de einder lagen blauwe 
wolkenbanken, waarachter de zon uit-
bloedde In een waaier van scharlaken 
rood. Het was als het laaien van een 
onmetelijke bosbrand achter blauwe 
bergen. In 't oosten, klom een groene 
maan met gele lichtkrans in doorschij
nende wolkjes. 
,, Man van Galilea, wat staat gij naar 
de hemel te staren ? ". 
't Was Jan Broeckx, in de schemering 
op het brugje, die nu met uitgestoken 
handen naar de dromer toekwam. 
„Zo, Jan, terug op 't front ? En ser
geant ! ". 
De laatste maanden had Jan Broeckx 
doorgebracht te Gaillon in de officie-
renschool. 
„Zoals ge ziet ! Diploma van aspirant
officier op zak. Om te beginnen ser
geant. Daarna, als een Duitse granaat 
er niet anders over beschikt, klimmen 
we op tot sterren... Zijt gij het al ge
woon bij uw kanon ? ". 
,,Ja, maar soms heb ik toch heimwee 
naar het voetvolk, naar de piotten ". 
„Dromer !... Nu, vanavond is 't wel 
ogenblik om te fantaseren, bij die 
prachtge zonsondergang... ". 
Ze zwegen even : daar floot nog een 
vogeltje zijn avondwijsje in de ontbla
derde noteboom, die zijn zwarte tak
ken uitstrekte naar de groene maan... 
Op de vuurlinie was alles stil, zelfs 
heel ver geen gedommel. 
Jan kwam ook onder de bekoring van 
het steeds blekerverkleurende zonne-
goud. 

„ Wat zijn we toch nietige mensjes... 
tegenover de Schepping... En hoe 
schriel die strijd van de verschillende 
volkeren op die kleine wereld.. voor 
't vaderland ?... Maar wat is het vader
land voor christenen tenzij de hemel 1 
Al de rest hier beneden is maar geo
grafie... ". 
,, Hoe bedoelt gij dat ? Heeft de offi-
cierenschool misschien uw mentaliteit 
veranderd — en nog wel in ultra-mys
tieke zin ? ". 
„ Hecht gij nog hetzelfde belang aan 
de Vlaamse Beweging ? Aan het vraag
stuk van het samenwonen van Vlamin
gen en Walen in het Koninkrijk België? 
Heeft de dagelijkse werkelijkheid om 
u, u nog niets van uw 'Schwarmerel' 
doen inboeten ! Acht gij 't nog moge
lijk nu iets te bereiken, ? ". 
„ Mijn standpunt blijft onveranderd. Wij 

moeten ons organiseren. Het begin, 
de kern van een organisatie, die blijkt 
te bestaan, die zich schijnt te ontplooi
en, moet uitgebreid worden en zo 
sterk mogelijk gemaakt. WIJ moeten 
overleg plegen met Borms, om hier 
en ginder een gelijklopende lijn te vo^ 
gen en, in verstandhouding met me
kaar, samen handelend op te treden. 
In die richting mag op mij gerekend 
worden, ik houd me bereid ". 
't Scheen wel of Jan op een vorlga 
beslissing terugkwam, toen hij zei : 
„ Vooruit dan — hoelang duurt uw 
wachtbeurt ? Tot halfvijf 7 — Vana
vond nog breng ik u bij kameraden die 
mede de leiding der frontbeweging In 
handen hebben ". 

Florimond werd afgelost, verwittigde 
zijn twee holgenoten dat hij met een 
„ pays " op wandel ging om nog een 
andere „ pays" te bezoeken — dat 
was volgens de rubrieken — en voort 
ging het door de maneschijn. 
„ Let wel langs waar Ik u leid ", zei 
Jan, ,, want op uw terugweg zult ge 
alleen zijn. Te middernacht vervoeg ik 
mij bij mijn sektie op Lettenburg ". 
Een piottenwegeltje kronkelde door 't 
braakliggend, verwilderd, met granaat
trechters doorzaaide akkerland naar 
Oudekapelle toe. Daar volgden zij da 
vaartdijk tot aan 't loopbrugje dat hen 
in Lampernisse bracht, vanwaar zij da 
steenweg volgden tot Kruls-Abele. 
Hier leidde Jan hem op een grote 
Vlaanderse hofstede, met de werf vier
kant in gebouwen ingesloten. De band
hond blafte : ,,Koest, Nero, goed volk". 
In 't woonhuis werden zij ontvangen 
door een vriendelijke boerin, nog Jong, 
vooraan in de veertig. De boer was er
gens in de stallen, alsook Marieke, het 
dochterke van zeventien. 
„ Ze zullen u aanstonds wel goeden
dag komen zeggen ! ". 
„ Zijn wij de eersten ? ". 
„ Neen, Bert is er al met een onder
luitenant en een brankardier die ik 
niet ken. Ga binnen in de kamer ". 
Bert, een adjudant bij de vervoerkorps, 
verwelkomde Jan met luide stem en 
uitbundig gebaar : ,, 't Zijn goeie gees
ten die weerkeren ! ". Tevens stelde 
hij hem de officier en de brankardier 
voor, twee nieuwelingen op de samen
komsten, de eerste onderwijzer, da 
tweede dichter-journalist-muzikant, al 
wat je wil Jan stelde toen ook zIJn 
vriend voor als „the good man. van 
wie ik u zo dikwijls gesproken heb " , 
met een knipoogje naar Bert, die te
vreden glimlachte. 

't Was er gezellig in de kamer. Een 
grote koperen lamp stond op de plano, 
het kacheltje ronkte, donkere wijn 
„ Achiel I de Vlaamse Leeuw, op da 
goede weerkomst van onze vriend Jan 
Broeckx ! ". 

Achiel, de brankardier, sprong op de 
pianokruk bij de eerste wenk van Bert 
en speelde het Vlaamse vaderlandse 
lied in snel ritme, terwijl de anderen 
rechtstaande meezongen. 
„ Prosit ad fundum ! — Marieke I... 
'k Dacht toch dat ik Marieke had zien 
binnenkomen I ". 

De deur ging open en een opgescho
ten meisje, beschroomd groetend, stak 
haar blonde hoofd door de spleet : 
„ Hebt gij geroepen, Bert ? ". 
„Ja, Marieke, die twee vrienden heb
ben nog geen glas — en breng maar 
een verse fles ook... Maar kom eens 
hier, 't Is zo lang geleden dat ik van 
u nog een handje heb gehad I ". 
„ Seffens, Bert, seffens, 'k loop eerst 
om de fles en de glazen ". 
Dit was dus Bert, adjudant bij het ver
voerkorps, een schone volksjongen uit 
het Westland, die, naar gefluisterd 
werd, ofschoon niemand het met ze
kerheid wist, al de draden van da 
Vlaamse frontbeweging samenhield ; 
die organiseerde, raad vroeg, met en
kele ingewijden overleg pleegde, het 
wachtwoord gaf. Een waas van geheim
zinnigheid hing over zijn persoon en 
kwam het gezag ten goede. 

(vervolgt) 
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D« negen ministers van Ekonon>ische Zaken zi[n voor enkele 

dagen in Brussel bijeengekomen om zich te beraden over de 
Europese energievoorziening. De vergaderingen stonden onder 
voorzitterschap van de h. Claes, onze minister van Ekonomische 
Zaken. 

Misschien vraagt men zich af of het nu plotseling zo slecht 
gaat met de energievoorraden. Natuurlijk niet, de energiepro
blemen zijn niet van gisteren op vandaag gekomen. Men weet 
al lang dat we In de geïndustrialiseerde landen eigenlijk teveel 
energie gebruiken en dat de energievoorraden (aardolie, kolen, 
aardgas) niet onuitputtelijk zijn. Het Rapport van de Klub van 
Ftome, dat een goed jaar geleden werd gepubliceerd, wees daar 
trouwens nog uitdrukkelijk op. Er zijn echter een aantal feiten 
voorgevallen gedurende de laatste maanden en weken die te 
denken geven. 

enerüie 
Vooreerst zijn er een paar EEG-

repporten zelf. Uit een recente stu
die Blijkt inderdaad dat de Negen 
dit jaar 6 % meer energie zullen 
gebruiken dan verleden jaar. Een 
cijfer dat op zichzelf misschien niet 
/oveel zegt doch die bewuste 6 % 
komen overeen met het totale ener-
pieverbruik van België en Denemar-
jlen in 1970. Uit hetzelfde onderzoek 
blijkt ook nog dat de energiebe
hoeften voor 62 % zullen gedekt 
worden door petroleumprodukten 
en voor 12 % uit aardgas. De klas
sieke kolen staan nog in voor 21 % 
van de nodige energie terwijl de 
overige noodzakelijke 3 % voor re
kening komen van de hydrauüsche 
centrales en de sterk in aantal toe
nemende kerncentrales. Zoals men 
allicht weet zijn in dit land twee 
kerncentrales in aanbouw, namelijk 
In Tihange en Doel en beide bedrij
ven zouden tegen het jaareinde in 
produktie genomen worden. 

behoeftentoename 

Uit een andere EEG-studIe blijkt 
dat de wereldenergiebehoeften te
gen het einde van deze eeuw met 
meer dan 150 % zullen toenemen 
Indien het wereldenergieverbrulk 
dezelfde stijgende lijn blijft volgen 
die men gedurende de laatste jaren 
heeft gekend. Dat deze twee stu
dies, hoe interessant die ook mo-
gen zijn, de ministers niet dade-
jk hebben verontrust is wel dul-

^lelijk. Belangrijker is dit : het ie 
bekend dat de olieëxporterende lan
den en tegenwoordig zijn dat voor
al de Noord-Afrikaanse en Ara
bische landen hun ruwe petroleum 
duurder willen verkopen aan de af
nemers. Op dit ogenblik bv. vragen 
ie een stijging van de prijs van de 
ruwe petroleum met een goeie 11 % 
en dit wegens de recente devalua
tie van de Amerikaanse dollar. Men 
moet eerlijkheidshalve toegeven 
dat deze eis niet zo onredelijk is. 
Men zal echter ook begrijpen dat 
de invoerende olielanden niet erg 
toeschietelijk zijn op dit punt en 
van een dergelijke verhoging niet 
willen weten. Ondertussen onder
handelt men en wordt het wachten 
op wat uit de bus komt. Specialis
ten rekenen er alvast op dat de 
ruwe olie duurder wordt ook al 
raakt de Amerikaanse handelsba
lans daardoor nog in grotere moei
lijkheden en zullen de West-Euro
pese verbruikers hun benzine duur
der moeten betalen. Minister Claes 
beeft voor een paar weken overi
gens al verklaard dat de verbruiker 
dit jaar nog een benzineprijsverho
ging mag verwachten van om en bij 
de 1 fr. per liter. Dit laatste zal 
uiteraard, zelfs niet in hoofdzaak, 
het gevolg zijn van duurdere prij
zen op de wereldmarkt. .Deze rege
ring denkt er nog maar eens aan 
de taksen en de aksijnzen op de 
benzine en de diesel fors omhoog 
te trekken. Op die manier wil men 
allicht het tekort op de begroting 
dekken. Dat is natuurlijk geen ma
nier van werken doch in dit stuk 
willen we daarop niet dieper in
gaan. Wanneer er konkretere plan
nen worden bekend gemaakt door 
Ekonomische Zaken komen we daar 
In dit blad alvast op terug. 

De Westeuropese geïndustriail-
eeerde landen staan voor een prijs
verhoging, niet alleen wegens de 
dollardevaluatie, maar ook al om
dat de vraag naar Noord-Afrikaanse 
en Arabische olie geweldig is ge
stegen. Tot voor enkele jaren nog 
was Amerika bv. nog een belang
rijke uitvoerder van ruwe petro

leum. Daar Is nu een einde aan 
gekomen omdat de petroleumvoor-
raad van de VS flink is geslonken 
en men nu op de eigen nog be
schikbare reserves wil sparen. Wel
licht spelen strategische elementen 
een belangrijke rol bij deze beslis
sing en bovendien kan men zich 
ook afvragen of de grote petro-
leumondernemingen de herrie rond 
de petroleumschaarste niet zelf ge
deeltelijk In het leven hebben ge
roepen om er op die manier in te 
slagen hun prijzen omhoog te kun
nen trekken. Over dit laatste heeft 
men geen zekerheid, het Is een 
veronderstelling, doch wellcht leert 
de evolutie tijdens de komende 
maanden ons hierover meer. Naast 
de grotere vraag uit Amerika Is er 
sinas enkele tijd ook meer vraag 
naar Noord-Afrikaanse en Ara
bische petroleum uit Japan. Dit 
land is een geweldige verbruiker 
ven energie en kocht vroeger voor
al in Amerika. 

Met deze situatie voor ogen Is 
het helemaal niet onbegrijpelijk dat 
de olieöksporterende landen meer 
durven vragen voor hun olie. Vroe
ger vulden deze landen hun staats
kas door voortdurend meer bronnen 
aan te boren. Dat schijnt definitief 
tot het verleden te behoren nu ook 
de Noord-Afrikanen en Arabieren 
Ingezien hebben dat hun olievoor
raad niet onuitputtelijk Is en wan
neer de bronnen eens uitgeput zijn 
Is de vraag waar deze landen zon
der een belangrijke andere indus

trie hun noodzakelijke inkomsten 
zullen vandaan halen. Ondertussen 
mag men dus alvast verwachten 
dat in de komende maanden en ja
ren nog meer dollars afkomstig van 
de ruwe petroleumperkoop in Euro
pa op de markt zullen komen. Dit 
tot groot ongenoegen van de Euro
pese nationale banken en de Ame
rikaanse regering die met een erg 
negatieve betalingsbalans blijft op
gescheept zitten. De Amerikaanse 
president heeft overigens ook al 
voorgesteld dat de ollelnvoerende 
landen een blok zouden vormen te
gen de olieuitvoerende landen. Als 

men zo een blok wil vormen, om da 

belangen van de industrielanden te 
beschermen, Is het nodig dat de 
Negen eerst tot een gemeenschap
pelijk standpunt komen en dat 
schijnt er voorlopig nog niet In te 
zitten. Even van dichterbij de ver
schillende standpunten bekijken die 
de onderscheidene landen van het 
Verenigde Europa hebben Ingeno
men. 

v e r s c h i l l e n d e s t a n d p u n t e n 

De Fransen willen de energie
markt binnen de gemeenschap op 
zijn poten krijgen, liever dan een 
gemeenschappelijk standpunt tij
dens de komende onderhandelin
gen. Frankrijk wil allicht liever in 
een ongebonden positie naar de 
onderhandelingstafel, wellicht om
dat dit land meent dat de Westerse 
landen zich niet teveel om de Ame
rikaanse zorgen moeten bekomme
ren. Een standpunt waar de overige 
leden het niet helemaal mee eens 
schijnen te zijn, 

West-Duitsland en Groot-Brltta-
nië willen terug meer kolen uit de 
grond halen als energieleverancier 
en dat is helemaal niet zo slecht 
bekeken. Alleen moet men er wel 
rekening mee houden dat de arbei
ders in de kolenmijnen meestal 
gastarbeiders zijn en dat schept 
een massa problemen. Bovendien 
zijn kolen flinke luchtvervullers al
hoewel dit laatste argument niet 
schijnt aan bod gekomen te zijn 
tijdens de voorbije ministerraad. 
Dat is jammer, doch niet verwon
derlijk, ministers van Ekonomische 
Zaken plegen zich niet bezig te 
houden met milieuproblemen of wat 
dacht U ? 

De meeste landen zagen ook wel 
In het bouwen van kerncentrales 
voor elektrische energie opwek
king. Die centrales hebben alleen 
radioaktieve brandstof nodig en die 
schijnt wel In grote hoeveelheden 
in ruwe vorm voorhanden te zijn. 
Omdat die centrales echter nog niet 
voldoende veilig zijn en men nog 
steeds geen blijf weet met de ra
dioaktieve afval die in grote hoe
veelheden wordt geproduceerd, 
hebben de Nederlanders onder druk 
van het nieuwe kabinet zich verzet 
tegen het aktlveren van de bouw 
van kerncentrales en men kan ook 
alle begrip opbrengen voor dit Ne
derlandse standpunt. 

Het bouwen van kerncentrales 
schijnt nochtans de meeste minis
ters zorgen te baren, want het eni
ge punt waarover'de ministers van 
de Negen het werkelijk eens ge
raakten was het oprichten van een 
« Permanent komitee voor de ver
rijking van uranium •, Het komitee 
krijgt als opdracht een rapport op 
te stellen betreffende de Uranium-
sltuatla !n de Gemeenschap. Het 
rapport dat eerst nog aan de Kom
missie moet voorgelegd worden, 
zal nog voor het jaareinde aan de 
ministers worden ter bespreking 
aangeboden. We zegden al dat er 
grote uraniumvoorraden bestaan In 
de wereld doch de grootste en 
meest belangrijkste problemen stel
len zich vooral In verband met het 
verrijken van deze uranium. Totnog
toe zijn het vooral de Amerikanen 
die een monopolie terzake bezit
ten. Ook Rusland kan dergelijk ver
rijkt uranium in zekere hoeveelhe
den leveren en doet dit al ten gun
ste van West-Duitsland. Rusland en 
de VS bezitten dus een monopolie
positie en de ontwikkeling van de 
kerncentrales in Europa ligt dus in 
grote mate in de handen van deze 
beide blokken, tenzij Europa er in 
slaagt zelf voor de verrijking van 
uranium in te staan. 

Er bestaat terzake een plan Kis
temaker, waarin voorzien wordt in 
het opzetten van een projekt voor 
uraniumverrijking door Nederland, 
Engeland en Duitsland. België dat 
ook zou willen toetreden tot het 
consortium dat opgericht werd voor 
de uitvoering van dit plan werd tot
nogtoe geweigerd. De Fransen van 
hun kant zien zo een konsortium 
niet graag. Dit land splijt Immers 
zelf uranium, aanvankelijk voor de 
ontwikkeling van zijn kernslagwa-
pen, de beruchte « force de frap
pe ». Nu dit kernslagwapen er is 
splijten de Fransen ook uranium 
voor zogenaamd burgerlijk gebruik, 
o.m, dus voor kerncentrales. Daar
mee bezit dit land een zekere mo
nopoliepositie en daarvan wil het 
nu uiteraard profiteren. Daarom dus 
die studiekommissie die over een 
erg beperkte tijd beschikt om zijn 
opdracht tot een goed einde te 
brengen. 

Over de energieproblemen kan 
uiteraard nog veel meer gezegd 
worden. Wij hebben ons In dit ar
tikel tot het meest essentiële be
perkt. Wanneer eventuele deelas-
pekten van het probleem aan bod 
komen tijdens de komende maan
den, en dat zal zeker het geval zijn, 
zullen we niet nalaten daar op In 
te gaan. 

a.m. 

VERBRUIK 

Op de laatste dag van de maand mei werd in verschillende 
landen de 16de internationale dag van de melk georganiseerd. 
Die landen hebben doorgaans een belangrijke melkveestapel en 
problemen met de afzet van zuivelprodukten zijn die landen dus 
wel niet vreemd. Op de internationale dag tracht de eigen over
heid, die de propaganda voor zuivelprodukten verzorgt langs de 
Nationale Zuiveldienst (Frolssartstraat, 97, 1040 Brussel) de 
nadruk te leggen op de kwaliteit en de hoge voedingswaarde 
van allerlei melkprodukten en melkderivaten. Dit jaar werd van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om (spreekwoordelijk) de boter 
in het zonnetje te zetten. De reden daarvoor is niet ver te zoe
ken. De meeste melk wordt vandaag nog altijd tot boter ver
werkt en met de verkoop van dit produkt zou het best beter 
kunnen. De boterberg die af en toe in krantenberichten opduikt 
is daar wei het meest sprekende bewijs van. Voor de mensen 
van de Zuiveldienst is het duidelijk ; de verbruiker eet te weinig 
boter. Voor de buitenstaander lijkt het nochtans logisch dat de 
zuivelfabrieken minder boter zouden maken in plaats van ze in 
koelhulzen op te stapelen tot men de stocks voor een appel en 
een ei met enorme overheidssteun van de hand doet. Menige 
verbruiker zal zich allicht afgevraagd hebben waarom de EEG 
bv. onlangs een enorme massa boter verkocht aan de Sovjet
unie voor een prijs die lager ligt dan 20 fr. per kg. terwijl men 
het in eigen land geen boter kan kopen onder de 100 fr. per kg. 

Op deze vraag een antwoord geven is moeilijker dan men op 
hel eerste zicht misschien denkt. De melkprijs die de boer ont
vangt wordt op Europees vlak vastgelegd en vermits men nog 
altijd om en bij de 25 liter melk nodig heeft om 1 kg. boter te 
produceren komt men gemakkelijk tot een boterprijs die een 
stuk boven de 100 fr. ligt. Wie denkt dat de landbouwer voor 
zijn geleverde melk aan de zuivelfabriek een te hoge prijs zou 
ontvangen heeft het verkeerd voor. Uit allerlei boekhoudkundige 
cijfers blijkt dat de melkveebedrijven de laatste jaren de minst 
Interessante financiële resultaten binnenhaalden en dat terwijl 
de globale landbouwsektor nog een flinke achterstand heeft op 
de andere ekonomische sektoren. De melkprijs verlagen gaat 

bpter 

dus niet en men moet zelfs geen profeet zijn om te weten dat 
tijdens de eerstvolgende jaren de melkprijs aan de voortbrenger 
nog verder zal stijgen. Als men echter de boteroverschotten 
die bewaard worden tn de koelhuizen (en dat bewaren kost min
stens een paar frank per kg. en per maand) met enorm verlies 
verkoopt aan buitenlanders, waarom laat men de boterprijs bin
nen de Europese landen van Gemeenschap niet dalen zodat de 
overheidstussenkomsten ten goede komen aan de eigen verbrui
kers ? Die overheidstussenkomsten komen tenslotte toch van 
het geld van de belastingsbetaler. Theoretisch is het inderdaad 
mogelijk en logisch een kunstmatig lagere boterprijs aan te reke
nen aan de konsument. Deze stap wordt allicht niet gezet omdat 
de margarinefabrikanten zo een maatregel niet graag zien en 
hun afzet in het gedrang zien komen. Iedereen weet dat de 
margarine gefabriceert wordt door buitengewoon kapitaalkrach
tige ondernemingen die ook over politieke macht beschikken. 
Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat de meeste verbruikers 
geen of weinig boter eten wegens het grote prrjsverschl met 
de margarine. Het is bekend dat de fabrikanten dit ontkennen 
en hun miljoenen-propaganda helemaal toespitsen op de zoge
naamde onverzadigde vetzuren die zoveel beter zouden zijn voor 
de gezondheid. Men verwijt de verzadigde vetzuren (die in 
zekere mate voorkomen in de boter) vooral dat ze schadelijk 
zijn voor het hart en de bloedvaten. Deze stelling werd (en 
wordt) ook verdedigd door sommige universiteitsprofessoren in 
eigen land. 

Merkwaardig in deze zaak is echter dat men het in weten
schappelijke kringen fel oneens is over de schadelijkheid van 
boter voor het hart. 

Op dit ogenblik schijnt In zekere mate overeenstemming te 
bestaan over de volgende stelling : de meeste mensen hebben 
tegenwoordig nog weinig beweging en hebben zeker minder 
beweging dan enkele tientallen jaren terug. Toch blijven de 
meeste mensen eten zoals vroeger, met andere woorden, we 
eten teveel, we eten vooral te veel vet. Een goed uitgebalan
ceerd dieet zou niet meer dan een kleine 3.000 kalorieën per 
dag mogen inhouden. We moeten dus minder, ook minder vet 
gaan eten, 20 gram vet per dag volstaan zeker en het maakt 
voor de gezondheid praktisch geen verschil uit of men nu boter 
of margarine eet. Deze stelling wordt vandaag o.m. verdedigd 
in Amerika en West-Duitsland, al moet men toegeven dat men 
daar in onze kranten zeer weinig of niets over verneemt. Wie 
logisch durft doordenken komt tot de vaststelling dat de reklame 
van de margarinelndustrie op zijn minst misleidend kan genoemd 
worden. In Ierland (overigens een EEG-partner) ging men onlangs 
zelfs zover de volgende maatregel uit te vaardigen « Reklame 
voor produkten die meerwaardig onverzadigde vetten of meer
waardige onverzadigde vetzuren bevatten mag geen enkele ver
wijzing naar voor brengen, noch rechtstreeks noch onrecht
streeks, met betrekking tot enige gezondheidsbevorderende wer
king, voortkomende uit de aanwezigheid van zulkdanige vetten in 
het menselijke dieet ». Tot daar de Ierse wetgever, zit hier ook 
niets In voor onze eigen nationale wetgever ? 

In volgende artikels willen we dieper ingaan op de verschil
lende soorten boter, de andere zuivelprodukten en de kontrole 
waar van uit het verbruikersstandpunt wel een en ander op aan 
te merken valt. 

k.a. 
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ZATERDAG 9 JUNI 

O l 7 u 0 0 Atelier Vrijetijdsmagazine 
O 18u00 Fabeltjeskrant. 
O 18u05 Gevaar Mijnen Avonturenfilm 

voor de jeugd 
O 19u 05 Trajekt Verkeersprogramma 
O 19u45 TV-nieuws. 
O 20u 10 Mijn vrouw van hiernaast 
O 20u 40 • The Julie Andrews Hour Show 
0 21u30 • Echo 
O 22u 00 Sheriff Gade 
O 22u 50 TV-nieuws. 

ZONDAG 10 JUNI 

O 11u00 Eucharistieviering uit de Cister-
ciènzerabdij van Hautenve (Zwisterland) 

O 14u 30 : Voor boer en tuinder Diepvries 
en droogvries 

9 15u00 • Red Venetië. Filmpje over de 
problemen van Venetië. 

9 15U.10 : 5e Internationaal Lentefestival 
voor Volksdans Rechtstreekse reportage 
uit Izegem met groepen van Ierland tot 
Roemenië. 
16u00 : Skippy 
16u 25 • Weekendtoerlsme. 
16u40 : Tienerklanken Luister naar de 
film : Oorlog 

O 17u 15 : Tennis Cup of Flanders in Bras-

O 
O 

o o o o o o 

schaat. 
18u20 
18u25 
19u 15 
19u45 
20u00 
20u25 

• Fabeltjeskrant 
• Avonturen onder zee Jeugdfilm 

MASH 
TV-nieuws 

' Sportweekend 
Het laatste kind TV film in We

reldpremière 
0 21u35 Première magazine Cannes 1973. 
O 22u 25 • TV-nieuws 

MAANDAG 11 JUNI (Pinkstermaandag) 

O 12u00 Lente in Wenen Galaconcert 
9 16u00 • Aku-Aku Dokumentaire over de 

expeditie van Thor Heyerdahl naar de 
Paaseilanden 

O 18u50 • Fabeltjeskrant 

9 18U.55 : Kredieturen 
O 19U.10 • Sporttribune. 
O 19u45 : TV-nieuws. 
# 20U.10 : De grote natuurreservaten. 

Het Fuji-Hakone Izu-park, Japan 
O 20u40 • Tien Indaantjes Speelfilm naar 

de roman van Agatha Christie 
O 22u 00 Vergeet niet te lezen. 
O 22u 35 TV nieuws. 

DINSDAG 12 JUNI 

O 18u25 Fabeltjeskrant 
O 18u30 Skylab Reportage van het neer

komen en de berging van het bemande 
ruimtetuig Skylab 2 in de Stille Oceaan. 

O 19u45 : TV-nieuws 
O 20u 10 : De familie Strauss 
O 21u00 Verover de aarde Nog Skylab. 
O 21u45 . Festival van Vlaanderen Cello

concerto van Chr-Ph Bach Suite nr 1 
van J S. Bach 

O 22u 35 TV-nieuws 

WOENSDAG 13 JUNI 

O 18u 00 : Jevanjong 
O 19u 15 : Fabeltjeskrant 
O 19u20 • Politieke tribune BSP. 
O 19u45 : TV-nieuws 
O 20U.10 • Dubbeldekkers 
O 20u 35 Ketsjup Amusementsprogram

ma. 
O 21u00 : Ninotschka Amerikaanse filmko

medie met o a Gr^ta Garbo. 
O 22u 45 • TV-nieuws. 

DONDERDAG 14 JUNI 

O 18u55 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.00 ; Koning Arthur. 
O 19u25 : Verkeersveiligheid. 
O 19u30 : Tips voor Trips. Toeristische 

weekendinformatie. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20u 10 : Mrs. Dally heeft een minnaar. 

TV-spel van William Hanley. 
# 21U.10 : Op zoek naar Toetankhamon. Ge

dramatiseerde dokumentaire over de op
zoekingen van Carnarvon in de Vallei van 
de Koningen in 1903. 

O 22U.00 : Première. 
O 22u40 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 15 JUNI 

C 18u55 • Fabeltjeskrant. 
O 19u00 : Luceat 
O 19U.30 . Ziet u er wat in ? 
O 19u45 : TV-nieuws 
O 20u 10 De merkwaardige levensgeschie

denis van baron Friedrich von der Trenck. 
9 21u 15 : Panorama 
O 22u 00 : TV-nieuws 
9 22u 05 : Le train en marche Inleidende 

film van Chris Marker gevolgd door de 
speelfilm « Het geluk » (1934) Russische 
film van Alexander Medvedkine over een 
periode uit de Russische Revolutie. 

zoekertjes 
KOO AALST 

De Kommissie van Openbare Onderstand van de stad Aalst zal 
eerlang een werfreserve aanleggen om te voorzien in de vakante 
betrekktngen van : 
— geschoold B chauffeur. 
— half-geschoold werkman. 
De duurtijd van de werfreserve is beperkt tot twee jaar. 
De kandidaturen voor deelname aan de examens van geschoold 
B chauffeur en half-geschoold werkman dienen gericht aan de 
heer voorzitter van de Kommissie, Gasthuisstr. 40, 9300 Aalst 
en dit bij aangetekend schrijven. Zij dienen uiterlijk op 25 juni 
1973 op het sekretariaat aanwezig te zijn en dit samen met de 
nodige bewijsstukken. 
De voorwaarden en bijkomende inlichtingen kunnen steeds be
komen worden op het sekretariaat. Gasthuisstr. 40, Aalst, van 
maandag tot vrijdag, tussen 9 en 11 u. 30 of telefonisch 063/ 
22393, binnenpost 104. 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 

oplossing 64 

Op BERGSAFARI naar het 
LECHTAL - TYROL 

Prachtige elfdaagse reizen met luxe lutocar, 
regelmatige afreizen op 

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

PRIJS ALLES INBEGREPEN : 
j u l l -augus tus 6 .850 F - j un i - sep tember 6 .450 F 

INLICHTINGEN EN RESERVATIE : 

REIZEN LUX CAR 
Prinsdaal 61 
BAMBRUGGE 

Tel 053/634.23 

Adv De Backerstraat 61 
Oenderhoutem 

Tel. 054/311.63 

VRAAG VRIJBLIJVEND FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN 
EN PROGRAMMA 
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opgave 65 
HORIZONTAAL 

1) Venetiaanse boot. 

2) Dierentuin - Eén van de sche
pen van Columbus. 

3) Sportief. 

4) Kaassoort - Twee medeklinkers. 

5) Meisjesnaam - Tweeklank. 
6) Vorm van « DENKEN ». 
7) Omgekeerde doos - Muzieknoot. 
8) Minnestreel 
9) Anagram van « NEER » - Dikke, 

logge. 
10) Twee medeklinkers - Groente. 

VERTIKAAL 

1) Stad In Engeland. 
2) Slede - Uitroep - Zintuigen. 
3) Twee medeklinkers - Geslaagd 

(omgangstaal). 
4) Muzieknoot - Moet men met 

ijzer doen wanneer het warm 
is. 

5) Vorm van « ZIJN • - Metaal. 
6) Door vreemd grondgebied om

ringd stuk land. 
7) Beneden - Bloedvat. 
8) Drie klinkers - Oostenrijks» 

Televisie. 
9) Opgewekte sfeer • Bespoelt 

Lier. 
10) Welriekende balsem - Opstoot

je. 

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

Bar-restaurant De Taveerne, Kaas
markt 157 te Wemmei vraagt kel
ner of dienster, vijfdagenweek 
Czondag en maandag vrijaf) werk
uren van 16 u. tot sluiting Zeer 
hoge verdiensten. R 48 
Poetsvrouw drie uren per dag voor 
Inlichtingen : tel 788318 na 18 u. 

R 49 

Jonge man, 25 jaar, legerdienst bij
na beëindigd, diploma's bouwkun
dig tekenen A 2 en bouwbedrijf 
A 1, zoekt dringend werk in Lim
burg, Antwerpen of elders 
Zich wenden : volksv. E. Raskin, 
Ursulastraat 1, Eigenbilzen ot J. 
Gabriels Siemenstraat 28. Bree. 

R 61 

Licentiaat in de sociologie, met le-
gerdiens achter de rug, wenst een 
aangepaste betrekking In het be
drijfsleven of in sociale mstelhngen. 
Maatschappelijk assistent zoekt een 
aangepaste betrekking, bij voorkeur 
in sociale mstellingen, 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 

« WIJ "-lezers die met vakantie 
naar het buitenland en een zicht-
kaartje teveel hebben mogen dit 
altijd sturen naar onze medewer
ker Gust Geens, A. Rodenbachlaan 
9, B-2920 Kapelie-op-den-Bos. Hij be
taalt hen hiervoor bij gelegenheid 
een stevige pint. R 69 
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DIRK MARTENS 
NJNOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

^ 

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

tafels en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - lurnkledlj - ruUeruItrustIngen - plng-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en Ijsschaat

sen - kamplngartlkelen - turngerel. 

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 
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getuigenis voor europa 
De meesten onder ons kennen prof. Brugmans, athans bij naam, al was 

Bt maar uit de gesprekken die hij over Europese problemen had met 
)mer Grawet voor de televisie. Minder bekend is echter iemand, die reeds 
aren voor de oorlog toen Brugmans nog in de Europese en andere kinder-
ehoenen stond, ais pionier der Europese gedachte biezonder aktief was : 

^Prinz Rohan. 
Wanneer wij nu de namen van deze twee Europeërs bijeenbrengen, dan 

I B dat niet alleen om hun zelfde — of althans gelijkgerichte — idealen, 
«laar ook om het feit dat zowel de ene als de andere in recent werk zijn 
«tem liet horen over het Europa van gisteren en morgen. 

prinz rohan 

Karl Anton Prinz Rohan werd ge
boren In 1898 in het slot Albrechts-
fcerg nabij Mek in Neder-Oosten-
rljk. Hij stamde uit een familie, die 
tijdens de Franse revolutie uitge
weken was, en groeide op in het 
Duits-Tsjechisch overgangsgebied 
tussen Reichenberg en Praag. Sol
daat geworden in 1916 vestigde hij 
r ich na de oorog in Alberechtsberg, 
waar hij tot in 1945 woonde. In 
1922 stichtte hij de « Federation 
des Unions intélectuelles ». Sekre-
taris-generaal dezer Europese orga
nisatie, werd hij ook uitgever van 
de • Europaischer Revue » en 
«chreef en sprak In vele landen 
over het onderwerp der Europese 
éénwording en de noodzaak tot we
derzijds begrip. Hij huwde 'n doch
ter van de Hongaarse staatsman 
Graaf Apponyi in 1933, en publi
ceerde heel wat werken over de 
problemen der Europese eenmaking 
na het verschijnen van zijn eerste 
boek hierover in 1923 («Europa»). 
Na 1950 hernam hij zijn door de 
oorlog onderbroken publicistische 
aktiviteit. Zijn laatste boek « Oster-
reichisch-Deutsch-Europaisch » is 
oen bundeling van enkele uitvoeri-
fie opstellen over verschillende on
derwerpen, op verschillende tijd
stippen ontstaan maar stammend 
uit de kern van het diepgaand poli
tiek inzicht en de rijke ervaring van 
bijna een halve eeuw Europese 
Studie en aktiviteit. 

Rohan gaat uit van het voorbeeld 
der Donaumonarchie, en beklem
toont de federale struktuur ener
zijds als noodzaak tot overkoepe
ling, anderzijds als voorwaarde tot 
bewaren van een eigenheid, die de 

nivelleringstendensen breekt. Zl|n 
inzichten over de « Staatsduitsers 
tussen staat en volk », over Oos
tenrijk als Duitse staat, over « Eu
ropas deutsche Mitte » en over 
het vraagstuk Tirol, over de nood
toestand in opvoeding en onder
wijs, over de mobiele maatschappij 
en over het zelf- en volksbewust
zijn der Europese naties vertrekken 
allen van dit basisstandpunt: volks 
in de wortels, Europees in de 
stam, en in de kroon wijdi eikend in 
het universeel-menselijke. 

Prinz Rohan toont zich in dit 
boek niet alleen een degelijk en 
ernstig kenner van de toestanden 
in Centraal-Europa ; hij gaat tevens 
uit van een nationale opvatting 
waarin het volkse als kern aanwezig 
is. Zijn pleidooi voor Europa is niet 
zoals bij menig pseudo-Éuropeaan 
een aanval op ; wel een vurige ver
dediging van het eigene. 

brugmans 

Anders van afstamming, geeste
lijke vorming, politieke oriëntatie 
en zelfs instelling binnen het kader 
der Europese idee is prof. Brug
mans. Prof. dr Paul Van de Meer-
sche die reeds heel wat publiceer
de over Europese problemen, bun
delde een aantal gesprekken met 
Brugmans. «Het antwoord van Brug
mans», verschenen bij Orion-DDB 

Wat dit boek vooral interessant 
maakt, is niet zozeer de Europese 
problematiek zelf, die hij trouwens 
ook maar in de loop der gesprek
ken en telkens het pas geeft aan
raakt, maar de hele wordingsge

schiedenis, het groeiproces van 
deze religieuze socialist die langs 
de Vlaamse beweging en de Dietse 
studentenkongressen het « engage
ment ' ontdekte, over Marx en Le
nin naar het socialisme kwam, en 
na de oorlog de Europese federale 
gedachte ging verdedigen. Er is in 
het politiek evolutieproces van de
ze historikus en poiitikus, een pa
rallelisme met zijn geestelijke on-
derzoekingstocht, en in zijn zicht 
op de problemen van deze ti jd 
toetst de historikus het feit van nu 
aan de ervaring van gisteren, die 
de geschiedenis ons leert en mede
deelt. Deze ervaring geeft hem 
hoop, maar laat hem ook de waar
schuwing uitspreken op het einde 
van het boek tegen de telkens weer 
(vooral in Nederland !) opvlammen
de neiging tot verkettering en on
verdraagzaamheid : « Op een af
stand omhelst men iedereen — 
Biafra, Vietnam, Angola — maar 
dichtbij zou men de anders-oorde
lende liefst monddood maken... Al
leen omdat je je over een bepaalde 
vraag in een bepaalde zin hebt ge
uit. Het cliché doet dan de rest. 
Maar dat is een vorm van totalitair 
denken, goedkoop en onmenselijk». 

Brugmans besluit zijn laatste ge
sprek met een pleidooi voor de 
hoop en de liefde. Ergens zegt 
Brugmans : « als Europa een fak-
tor van mondiaal denken en hande
len wil zijn, moet het eerst een dik
ke streep zetten onder zijn nationa
listisch verleden ». Dat is niet 
juist ; het verleden van Europa was 
niét nationalistisch In de werkelij
ke zin • het was een machtsstrijd 
van imperialisme en chauvinisme 
tegen de essentie van het nationa
lisme zélf. Het wordt tijd dat men 
dat ook terminologisch eens recht
zet ! Op dat stuk is Rohan duidelijk 
vooruit op Brugmans, en laat zich 
niet door de begripsverminking 
om de tuin leiden I 

Beide werken, dat van Rohan én 
dat van Van de Meersche-Brug-
mans, zijn voor al wie belang stelt 
in de Europese — d i onze ei
gen problemen — niet slechts in-
terressant, maar ook zeer leerzaam. 

Bij de opening van de luchtvaart-
show op Le Bourget stuurde Belga 
deze foto naar de redakties met 
de bedenking dat de vaders van 
Concorde en andere Tupolevs niets 
uit te vinden hebben en dat een 
vliegende zwaan de aerodinamika 
zelve is. Sinds zondagnamiddag 
blijkt deze (vogel) vlucht ook heel
wat veiliger te zijn... 

RENAAT 
DE RUDDER 
gedenkboek 

Zopas kwam het Gedenkboek 
Renaat De Rudder van de pers. 
Deze luxueus uitgegeven brosju-
re van 111 biz. werd uitgegeven 
door het Renaat De Rudderko-
mitee en gedrukt bij Lannoo. 
Aan de hand van uittreksels uit 
brieven en foto's wordt hierin 
op boeiende en pakkende wijze 
het leven en de dood gerekon-
strueerd van een fronter in de 
grauwe oorlogstijd 1914-18. De 
Rudder, zoon van de hovenier 
van het kasteel te Landegem, 
is zeventien en student in de 
4de Latijnse, .als hij als vrijwil
liger optrekt. Na een tocht van 
zes dagen komt hij terecht in 
het opleidingskamp van Au-
vours. Begin 1915 zit hij aan het 
front : Nieuwpoort, Ramskapel- , 
le, Diksmuide, Merkem. Loop
grachten, modder, koude, hon

ger, ongedierte. De oorlogsroes 
is vlug voorbij, het besef van de 

zinloosheid van de oorlog groeit. 
De Rudder leeft in dienende 
liefde voor zijn medesoldaten, 
vechtend tegen de verbeesting 
van de oorlog Dan ontstaat uit 
de grauwheid van de oorlog de 
droom naar « een nieuw Vlaan
deren », een andere maatschap
pij, gegrondvest op menswaar
digheid, eerbied en zeifrespekt. 
De Rudder werpt zich in de re
bellerende Vlaamse Beweging, 
wordt verguisd en gevangen ge
zet. Hij sterft, alleen en verla
ten, in een vriesnacht van de
cember 1917 in de desolate 
vlakte van Merkem, zijn leven 
offerend voor het nieuwe betere 
vaderland. 

Een schrijnend, pakkend boek, 
te verkrijgen door overschrijving 
van 200 F op rekening nr 447-
3852071-29 of 737-4050700-23, 
voor R. De Rudderkomitee, vzw, 
9850 Nevele. 

barbele slaet 
den Irommele! 

Aan de Brugse Smedenpoort 
hangt een bronzen doodshoofd. En 
al wie uit de stad Cerkel- of Club-
waarts trekt ziet hem liever niet. 
En wat dat doodshoofd daar uit
spookt kan hem verder ook geen 
barst schelen. De onlangs overle
den Raymond Brulez schreef in 
1960 in het bekende toeristisch 
Duits tijdschrift • Merian », dat 
zelfs geen enkele Bruggeling goed 
weet waarom dit doodshoofd daar 
hangt. Hij vermoedt dat het een 
slachtoffer is van een of andere 
opstand. Nee, zo'n held was de 
man niet wiens symbolisch hoofd 
de Smedenpoort siert. 

Zopas verscheen bij Standaard-
Uitgeverij te Antwerpen in de be
kende Zegel-Vikingsreeks een zeer 
meeslepend verhaal voor de jeugd 
over het achttienjarig meisje Bar
bele uit Lissewege dat in 1691 
haar vermoorde ouders wil wreken. 
Barbele vermomt zich als soldaat 
bij het Spaans-Hollands leger en 
trekt met haar vriend Antonio, een 
Italiaans huurling, naar Brugge. 
Daar ontmaskert zij Frans Verstrae-
te, een deurwaarder uit Eekio die 
de troepen van Lowletje Katorze 
wilde helpen om Brugge te ver
overen. De man werd een kopje 
kleiner gemaakt en zijn hoofd werd 
op de Smedenpoort geplaatst. Toen 
de kraaien er genoeg om en op 
gefeest hadden werd een Ijzeren 
kop in de plaats gehangen als eeu
wig aandenken. Sinds 1945 hangt 
er een bronzen. Johan Ballegeer gaf 
zijn verhaal de titel « Barbele slaet 
den trommele • omdat de fiktieve 
Barbele voor hem primeert op de 
historische spion. 

Wij zouden het eerder een psy
chologisch dan een historisch ver
haal kunnen noemen, waarin de 
jonge Barbele heen en weer ge
sleurd wordt tussen haar haat tegen 
Verstaete, haar liefde voor Antonio 
en haar zin voor het bravoure sol-
daatje spelen Zij komt tot het in
zicht dat de dood het leven niet 
weergeeft en trekt met Antonio 
naar Italië 

Evenals in zijn andere werken 
« Carausius », • De scheepsjongens 
van de Keyzerinne », • De ridders 
van de Groene Tente » e a geeft 
Johan Ballegeer ook hier weei een 
spannend verhaal binnen een uit
stekend tijds- en mllieuschildering. 
Zeer aanbevolen voor onze rakkers 
en freules van 11 tot 16 

Johan Ballegeer Barbele slaet 
den trommele. Uitg Standaaid, Ant
werpen III Stef van Stiphout 15 X 
22 cm. 100 bIz. 98 fr. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

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 — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

Bezoek CAFE - RESTAURANT 
LINDENHOVE 

Uitbaters : 
Walter De Bissctiop - Rita Lauwereys 

Koud en warm buffet 
Gezellige Vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag woensdag 
Beilestraat 49 HEKEIGEM 

Tel. (053)687 40 

Blijft gij doof, 
Vlaming ! 

Waaroin 
OW grote vijanden steunen ? 

Bij ons radikaal Vlaams brandvers 
groot voordeel. 

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

KOFFIE HAWAÏ 
1720 Groot-Bijgaarden 

Tc!. (02)65.81.41 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw LAURENT - DELEU 
Kortrijksestraat 3 - MENEN 

HUIS MEYNTJENS OKTAAF 
Dorpstraat 47 - TEL. 52.89.38 

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

folderdeuren, louverdrape, 
luxaflex, schilderwerken 

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

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

' Leder- en kurrstlederwaren 
Klein- en Groothandel 

I XAVANKlA 
Tel. 02 /51 21.82 - 51.49.60 

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

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

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

VLAAMSE TOERIST bezoek ook een» 
DE VOERSTREEK 

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

Kerkstraat 53 - Moelingen 

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

8300 KNOKKE-HEIST 1 

VOOR HET BETERE WERK 

H o u t w e r k e n | . V E R H U L S T 
Kasfeeldreef 174 - 2750 Beveren-W 

Tel (03)75 97 00 

KUNSTGEBITTEN-
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 en studie zijn gratis. 

K e u k e n b e d r i j f R. R O S S E Y 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058) 235.81 

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

ZEEVISGROOTHANDEL 
1— Prijslijst op aanvraag — 

CARROSSERIE 

LOOS VAN HOOF 
Schranslaan 70 • 1840 EPPEGEM 
Tel. 015/629 42 • 5% aan VU-leden 

MIELE . AEG • LINDE 

Vlamingen, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WI|NGAERD 
te bezoeken Invoerder van alle 

WIJNEN • LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

30% Korting aan iedereen 
V A N DE GUCHT RAYMOND 

Kodestraat 5, St-Katharina-Lombeek 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

B o e k b i n d e r i j 

KESTELEYN 
VOETBALSTRAAT 13 
9001 GENTBRUGGE 
Tel (09)52.04.55 

van tijdschriften, biblio-
enz. 

Inbinden 
theekbanden, encyclopedieën. 

AL - AL AANBOUW
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 
BRUSSEL 02/17.71.99 

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

HERENTALS 041/239.10 
ZWEVEZELE 051/612.84 

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

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 fr. I.p.v. 18 950 fr. 

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILEGEMS pvba 
Wouter Haecklaan 4 DEURNE 

Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN 
D E B E R L A N G E R G r o o t h a n d e l 

Steenweg op Brussel 103, 
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 

HOUTWORM? 
Behandeling van dakwerfcen tegen aHe IKMA-
Insektea TWHTTMI JAAR WAARBODQ. 
Dok. op aanvraag. QraHs bestek In gana hat 
land. P.VBAINDUSTRAOE. Vandenliponatr. 
12, Wemmel (Bt) - Tal 02/79.20X30. 

W A L T I R ROLAND 

dk al<hw/»nJna 
KIRXfntAAT U, A N m x P I N 

(Let op liet hulanummer 9 
TaWooa M U U 

ALLE OLAZIN 
ALLE MONTÜRIN 

Yoar I M I P I Ton dh l»Ud 110 *i^ ï 

Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

P A P Y R U S 
B o e k - , p a p i e r - e n 
f o n o p l a t e n h a n d e l 

Zaakvoerder FONS LABEAU 
de RfbaUcourtWraaf 7 " 

St.-Jans-Molenbeek - Brussel 1080 
Tel. (02)28.87.09 

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

PAUL SUYS 
Molenvest 50 Herentals 

Tel. (014)21.207 

Vlamingen, 
I , I vraag GRATIS ADVIES 
1 * 1 * 1 voor uw hypotheek-
^ • ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

van 9 tot 18 g. {'s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande I I ! 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal in groep : gezelilg, fi jn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse g08-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

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

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

sociaal dienstbetoon 

arr. antwerpen 
ANTWERPEN : 
Maandag 11 juni : geen zitdag : 2e Sinkesendag. 
Maandag 18 juni : volksvert. A. De Beul en sen. H. De Bruyne. 
Maandag 25 juni : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Lok. : VU-sekretariaat Antwerpen-Stad, Wetstr. 12, tel . 36.84.65, van 18 
tot 20 u.). 
WIJNEGEM : 
Maandag 18 juni : sen. H. De Bruyne. 
Lok. : Vleminckhof, 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. 
MERKSEM : 
Donderdag 21 juni : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lok. : Tiji, Bredabaan 298, tel . 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

arr, brugge-torhouf 
BRUGGE : iedere zaterdag, 10 tot 12 u., In het Breydelhof. 
ZEDELGEM : zaterdag 9 juni, 10 tot 11 u.. Leys, bij Vierstraete, Kuilputstr. 

83. 
STKRUiS : maandag 11 juni, 19 tot 20 u.. Van In, bij Dombrecht, Engelen. 

dalelaan 89. 
ASSEBROEK : maandag 11 juni, 20 tot 21 u.. Leys, bij Reynaert, Nieuwstr. 

23. 
RUDDERVOORDE : dinsdag 12 juni, 19 tot 20 u., Leys, café Vandaele. 
TORHOUT : zaterdag 16 juni, 9 u. 30 tot 10 u. 30, Van In, bij Vieghe, Hot-

str. 9. 
LISSEWEGE : zaterdag 16 juni, 10 tot 11 u., Leys, bij Bauwens, Stationsstc 

15. 
NIEUWMUNSTER : zondag 17 juni, 11 tot 12 u., Frijns, café Gemeentehuls. 
MOERKERKE : zondag 17 juni, 10 tot 11 u., Deroose, bij Debbaut, Hoorn-

str. 41 . 
DUDZELE : woensdag 20 juni, 20 tot 21 u., Van In, café De 3 Zwanen. 
OOSTKAMP : zaterdag 23 juni, 10 tot 11 u.. Leys, bij Mollet, Legeweg 169. 

arr. brussel 
VIC ANCiAUX, volksvertegenwoordiger : 
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. 
HEKELGEM : dinsdag 20 juni, 20 u., ten huiz>i van A. De Schrijver, Brussel-

baan 89. 
LON DERZEEL : 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 Familie. 
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 

Schapens. 
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, te l . 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 Da 

Ridder, Brusselsestr. 376. 
KRAAINEM : dinsdag 19 juni, 19 tot 20 u., ten huize van gemeenteraadslid 

Boutmans, Oudstrijderslaan 4. 
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-l OMBEEK : woensdag 20 juni. 19 tot 20 u., bij Laurent De 

De Backer 'rkstr. 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.-Pieter»-

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 Familie, samen met 

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

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

str. 186, Buggenhout, te l . 332.64. 
LEBBEKE : 10 tot 12 u., In Gasthof Pips, Leo Duboisstr. 28, Lebbeke, teL 

215.31. 
1ste woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : 18 tot 20 u., In Den Ommeganck, Grote Markt, 

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

Jan Pauwels, Brugstr., Schoonaarde, te l . 432.46. 
3de zaterdag van de maand : 
H A M M E : 8 tot 10 u., bij Eddy Van de Bogaerd, Kruisbeeldstr. 42. 
BUGGENHOUT-BAASRODE : 10 tot 12 u., bij mr. Keldermans (zie hoger). 
WAASMUNSTER : 14 tot 16 u., In Spijshuis Dennenland, Ommegar.ckdreef, 

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

Dorp, Schoonaarde. 
GREMBERGEN : 16 tot 18 u., In Uilenspiegel, Dorp 1 . 
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• 
Brydenbach's aankomst van de 
400 m, waarin hij een nieuw Bel

gisch rekord verwierf. 

terecht 

Men is in automobielkringen ver
ontwaardigd. Verontwaardigd omdat 
het gerecht in Italië besloten heeft 
vervolging in te spannen tegen de 
bazen waarvoor destijds Jochen 
Rindt reed. Men herinnert zich dat 
Rindt In 1970 tijdens een wedstrijd 
om het leven kwam. Welnu, zijn 
bazen zullen nu vervolgd worden 
wegens gebrek aan voorzorgen met 
als gevolg de dood van de renner. 
Wij zijn natuurlijk slecht geplaatst 
om daarover een oordeel te vellen. 
Wij hebben wat tegen de autosport 
(zoals zij heden ten dage uitgebaat 
wordt aitans) en kunnen dus moei
lijk de nodige objektiviteit aan de 
dag leggen. Ten tweede kennen wij 

niet het fijne van de zaak. Zeer al
gemeen zouden wij toch het vol
gende willen zeggen : als konstruk-
:eurs zich inderdaad schuldig ma-
<en aan gebrek aan voorzorgen en 
als dit de dood van een mens tot 
gevolg heeft, dan zien wij heus niet 
n waarom die konstrukteurs niet 

evengoed terecht zouden moeten 
staan als eender wie. Wij geloven 
Dok niet dat de piloten die niet in 
Italië willen rijden als die beschul-
Jiging niet wordt ingetrokken, zich 
!0 maar kunnen uitspreken over de 
schuld of de onschuld van de be
trokkenen. 

bravo 

Serge Reding Is een man naar 
ons hart. In München 72, alweer 
een jaar geleden, liep hij de ont
goocheling van zijn leven op. Een 
domme kwetsuur belette hem een 
olimpische medaille te halen, in 
wat door velen beschouwd werd als 
zijn laatste olimpische spelen. Dit 
gezien zijn ouderdom. Velen waren 
dan ook van oordeel dat Serge Re
ding na München voorgoed van de 
top zou verdwijnen. Niets was min
der waar. Enkele dagen geleden 
was hij weer daar. Hij verbeterde 
niet minder dan twee wereldre-
kords. Eén in het trekken, en één 
In de dubbele beweging trekken -
werpen. En deze wereldrekords 
werden afhandig gemaakt van de 
Russische kolos Alexejev. Voor ons 
part ligt de grootheid van de pres
tatie van Reding hierin, dat hij on
danks tegenslag en ontmoediging 
bleef voortdoen, kalm, rustig, zon
der « hambras • te verkopen. Wij 
verwachten zo dat hij op de Euro-

swerts 

Er zou een beetje ruzie zijn in het Molteni-huishouden van Merckx. Men 
vertelt — tegen dat u dit leest is het misschien bevestigd (of ontkend) — 
dat zijn « meestergast » Roger Swerts volgend jaar voor een andere werk
gever zou werken, namelijk voor de firma Brooklyn, die ook o.m. Roger de 
Vlaeminck te werk stelt. Men zegt ook dat Merckx daarvoor kwaad is. 
Een beetje begrijpelijk misschien. Men mist niet graag een goede helper, 
en Swerts is niet de eerste goede helper die « saluut en mersie » zegt 
tot Merckx. Maar het lijkt ons even begrijpelijk dat goede renners als 
Swerts niet eeuwig en altijd hun nestel willen blijven afdraaien opdat de 
geliefde baas nog méér poen zou kunnen opscheppen, zelfs als zij daar
voor ook goed betaald worden. Het is niet altijd een kwestie van geld al
leen, en het is ook geen kwestie van afgunst (zoals sommigen het ekspli-
keren). Wij kunnen ons best indenken dat veel renners tenslotte liever een 
zelfstandig en vrij man zijn dan een eeuwig gekommandeerde en eeuwig 
in de schaduw werkende — en hard werkende — « kr»echt ». 

aanloop ? 

In dat verband vragen wij ons soms af of deze menselijke tegenzin 
voor horigheid, deze begrijpelijke wrevel om een vorm van knechtschap, 
deze de mens eigen drang om vrijheid en zelfbeschikkingsrecht geen vol
doende krachten zullen zijn om een einde te stellen aan het in onze ogen 
Jammerlijke sisteem van merkenploegen in de wielersport. Tenslotte lijkt 
de velorijderij ons zowat de enige sport, in ploeg beoefend, waarin zo 
sterk het onderscheid tussen vedette en knecht beklemtoond wordt. Waar 
in voetbal bijvoorbeeld moeilijk kan beweerd worden dat Broos een knecht 
is van Van Himst (al zal Van Himst stukken meer betaald worden dan 
Broos), omdat alle spelers in feite evenwaardige partners zijn, daar is in 
de wielrennerij het vedetje alles en de knecht niks. In het beste geval kan 
de knecht blij zijn met een lovend woordje van zijn kopman, en van de 
achter die kopman aanstrompelende wielerjoernalisten. Zouden al deze be
denkingen er misschien ooit toe leiden zoveel kleine ploegjes te doen ont
staan dat de wielrennerij in feite weer een individuele sport wordt ? Wij 
zouden er zeker geen bezwaar tegen hebben. 

innovatie 

Wij zijn diep ontgoocheld. In de krant hadden wij het verheugend nieuws 
gelezen dat de ronde van Frankrijk — let wel, die van 1974, niet de eerste 
— zou starten in Bretagne, en dan na een paar ritten zou oversteken naar 
Engeland. Daar zou men de Britten het genoegen gunnen ook eens een 
echte velokoers te zien, en dan zou men terugkeren naar Frankrijk en 
omstreken, omdat de zaak toch nog altijd zou opgezet worden onder de 
benaming van ronde van Frankrijk Wij waren daar blij mee, met het oog 
op de verdere vorming van een verenigd Europa en zo. Maar het slot van 
het artikel bracht dan de ontgoocheling. Wij, in onze onnozelheid, hadden 
niet anders kunnen bedenken dat dat de heren koereurs het Kanaal zou
den oversteken per velo, desnoods met zo'n spul waarmee wij te Dinant 
op de Maas gaan varen. Dag jan, men gaat ze heel prozaïsch overvüc;-
gen met vliegtuigen. Laten wij nog een poging doen : laat het per pedaio 
gebeuren, jongens. Wat 'n spektakel, wat 'n sensatie. 

geen italianen ? 

Zopas bereikte ons het ontzettende bericht dat aan de ronde van 
Frankrijk van dit jaar geen Italiaanse renners zullen deelnemen. Behalve 
dan, naar wij toch nog blijven hopen, Merckx. Of is dat geen Italiaan ? 
En de reden zou zijn, zo lazen wij althans in een gazet, dat de Italiaanse 
koereurs zoveel klop hebben gekregen van onze waarde landgenoten, dat 
ze het niet meer aandurven zich in 'n avontuur als de ronde van Frankrijk 
te storten. Daarenboven verwacht de vrouw van Gimondi een baby rond 
die ti jd. Wij moeten natuurlijk niet zeggen dat wij van al die uitleg geen 
sjiek geloven. In afwachting dat iemand ons eens komt vertellen wat de 
werkelijke reden is, zullen wij maar aannemen dat het een kwestie is van 
kommerciële overeenkomsten, of van een gebrek aan overeenkomsten. 
Maar zeg, als de Italianen niet meedoen, de enige koereurs die nog een 
klein beetje uit de voeten kunnen als alles goed gearrangeerd is, wat 
gaan de Belgen weer gensters kappen in de ronde van Frankrijk... Er zal 
weer geen maat staan op hun meesterschap, om het eens te zeggen 
zoals de schrijvelaars die het menen. 

pese kampioenschappen die weldra 
beginnen nog maar eens voor een 
verrassing zal zorgen. 

jubileum 

Standard heeft verleden week 
feest gevierd. De vereniging be
staat namelijk vijfenzeventig jaar, 
en dat kon toch niet zo maar ver
geten worden. Er was zo wat van 
alles te doen. Vergadering, toespra
ken, voetbal, optocht, eten en drin
ken. Er waren een hele hoop minis
ters aanwezig, waaronder Leburton 
himself, en die hadden, zoals ge
bruikelijk, een karrevracht dekora
ties bij voor boss Petit en zijn me
dewerkers. Met haar vijfenzeventig 
lentes is de klub een van de oudste 
voetbalklubs van het land en een 
woordje van gelukwensen is hier 
zeker op haar plaats. Och, de pres
taties van de klub in voetbal en 
basketbal interesseren ons niet erg. 
Dat zijn kommerciële aangelegen
heden en die vallen zo een beetje 

buiten onze belangstellingssfeer. 
Wat wij echter appreciëren is het 
feit dat door Standard in het Luikse 
enorm veel gedaan werd en wordt 
— o m . door de bouw van het enor
me komplex van Sart-Tilman — voor 
de omni-sportbeoefening In het ka
der van de uitbouw van een zekere 
sportkultuur is dat belangrijk. 

knap 

Een voettocht van om en bij de 
vijfhonderd kilometer is zeker iets 
dat tot de verbeelding spreekt. Dat 
is de afstand die de deelnemers 

liihiiiih'imi'iiî * 
ofwei MAATCONFECTIE {36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING Mter KLEERMAKER ENGELSE S 
INLANDSE STOFFEN Op verzoek kom ik overal 
aan huis de maat nemen, passen en afleveren. 

Vraag zonder de minste verplichting 
stalen en prijzen. 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
gleenhouwersvesl, 52 Antwerpen Tel. 03.3135.83 

aan de gaanwedstrijd Straatsburg • 
Parijs moesten afleggen. Er waren 
vanzelfsprekend niet veel deelne
mers, maar het is verheugend dat 
België zeer goed vertegenwoordigd 
was. En nog meer verheugend Is 
het wellicht dat het een van onze 
landgenoten was die te Parijs zege
vierend over de meet stapte. Ro
bert Rinchard namelijk. Vrijdag in 
de late namiddag uit Straatsburg 
vertrokken, bereikte Rinchard Parijs 
zondagochtend Hij had de afstand 
afgelegd met een gemiddelde snel
heid van meer dan zeven kilometer 
per uur en bereikte Parijs lang voor 
men hem daar verwachtte. Wij vin
den het een enorme prestatie, al 
vinden wij de afstand een beetje 
buiten maat Met het oog op de 
normale menselijke behoefte aan 
slaap — o i mag sportbeoefening 
daar niet tegen indiuisen — zouden 
wij 100 kilometer al lang genoeg 
vinden. Maar In deze tijd, waarin 
men in de wagen klimt om op het 
hoekje een pakje sigaretten of een 
pintje te gaan kopen, 500 kilometer 
te voet afleggen... Hoed af ! 

voor 
eigen 
gewin 

De Spaanse voetbalbond heeft 
beslist dat iedere klub voortaan 
twee buitenlandse spelers mag 
opstellen. Hiermee wordt een 
einde gemaakt aan een jaren
lang verbod vreemde spelers 
aan te kopen. Het is niet on
denkbaar dat deze wijziging het 
gevolg is van het aandringen 
van grote klubs als Real Madrid. 

Real heeft zijn grootste tijd 
gekend ten tijde van Puskas, Dl 
Stefano, Kopa, buitenlandse spe
lers allemaal, en is nadien wel 
in Spanje de eerste viool blij
ven spelen met eigen * gewin », 
maar heeft op Europees vlak de 
vlag moeten strijken voor klubs 
als Benfica, Milaan, Manchester, 
Amsterdam. 

Wij geloven niet dat het voor 
Real een slechte zaak is ge
weest, leder jaar werd Europees 
gespeeld en leder jaar kwam 
men zeer dicht bij de finale. Er 
werden dus grote winsten ge
maakt met een goedkope — 
want nagenoeg zelf gewonnen 
— ploeg. Ploeg die nu aan de 
bazis voldoende sterk is om na 
toevoeging van slechts een paar 
echte sterspelers — waarvoor 
men veel geld kan geven, én 
omdat men er niet veel nodig 
heeft, én omdat men geld heeft 
— om snel weer door te stoten 
naar de Europese top. 

Persoonlijk voelen wij noch
tans niet zo heel veel voor de 
aanvoer van buitenlandse voet
ballers. Wij zijn het er volkomen 
mee eens dat men de klubs toe
laat vreemde spelers te kopen. 
Het is tenslotte slechts de vrij
heid te werken waar men wil. 

Van de klubs zouden wij ech
ter graag zien dat zij zo weinig 
mogelijk gebruik maken van die 
vrijheid. Zoals dat het geval is 
in de meeste landen. In Neder
land, in Italië, in Engeland, in 
Duitsland, waar nochtans vreem
de spelers mogen opgesteld 
worden, zien wij in de topklubs 
maar weinig buitenlanders. 

Bij Ajax, als wij ons niet ver
gissen, één of twee. 

In België is dat niet het geval. 
Het krioelt hier van vreemde 
spelers. België is de grote markt 
van de sjotters. En daartegen 
hebben wij toch wel wat bezwa
ren. 

Ten eerste roept het veel mis
bruiken In het leven. Er worden 
op de internationale voetbal-
markt spelers verkocht die het 
verkopen niet waard zijn. Er 
wordt teveel met percentjes ge-
gosseld tussen mensen die er 
In feite geen zaken zouden mo
gen mee hebben. 

Ten tweede verarmt het sis
teem ons eigen voetbal. En nu 
zal men direkt zeggen — en 
terecht — dat het de vreemde 
spelers zijn die bij ons het 
schoon weer maken. Neem Ren-
senbrink, Takac, Geels, Dahl, 
Koens, Musovic weg uit onze 
klubs. Wat blijlt er dan over ? 
Wie gaat er dan een goal ma
ken ? 

Zeker. Maar wij volgen al vele 
jaren met veel meer belangstel
ling en aandacht het jeugdvoet
bal. Wij hebben ons zelf jaren 
lang bezig gehouden met de 
jeugdploegen van een provin
ciaal klubje, waaruit niet minder 
dan vier UEF A-internationalen 
zijn gekomen — niet door ons 
toedoen, maar door dat van een 
uitstekend jeugdtrainer — die 
nadien natuurlijk door het klub-
bestuur ' verlapt » werden. Wij 
stellen vast dat onze UEFA-in-
ternationalen altijd (ook nu 
weer) uitstekend presteren in 
internationale tornooien. En en
kele jaren later stellen wij vast 
dat in onze ploegen wel de na
men voorkomen van de jongens 
waartegen onze UEF A's speel
den, maar niet de namen van 
onze UEF A's zelf. Anders ge

zegd : tot 18 jaar zijn onze spe
lers beter dan de buitenlandse, 
en vijf jaar later zetten wij de 
onze aan de deur om de buiten
landse binnen te halen. 

Om een voorbeeld — er zijn 
er zo veel — fe noemen : wij 
zagen zopas met de UEFA's Jef 
de Smedt in aktie, speler bij 
Daring, maar gevormd te Wol-
vertem. Heel België roept om 
puntspelers. Wel de Jef is er 
een. Waar wacht men op om 
hem het vuur in te jagen ? Hij is 
er verdorie potig genoeg voor, 
ondanks zijn jeugdige leeftijd. 
Gaat men hem ook in de kou 
laten staan en liever in het bui
tenland iemand met 'n moeilijke 
naam kopen ? 

Daarmee is de vraag nog niet 
beantwoord : waarom hebben 
wij zoveel goede jonge spelers, 
en zo weinig goede oudere spe
lers dat wij ze elders moeten 
gaan kopen ? 

Onze mening hieromtrent is 
kort en weinig vriendelijk. Wij 
denken dat de meeste van onze 
trainers niet bekwaam zijn om 
dat jong talent en jong geweld 
een laatste vorming te geven. 
En dan maar het klubbestuur de 
raad geven — klubbestuur dat 
in het begin altijd veel te rap 
de mond laat openhangen van 
bewondering voor de nieuwe 
wondertrainer, en dus zijn zin 
doet — een snellere, gemakke
lijkere en ten onrechte meer ge
prezene oplossing te kiezen : 
kopen. 

Wij maken ons sterk dat ie
dere klub in ons land met een 
paar maanden geduld uit eigen 
midden jonge spelers haalt die 
veel beter zijn, en zeker veel 
goedkoper, dan wat men door
gaans op de buitenlandse markt 
gaat kopen. Het is trouwens 
wanneer men werkelijk in de pe
narie zit dat men telkens een 
wonder van een jonge speler 
ontdekt. 

In feite komt het hierop neer: 
ons voetbal kiest niet de weg 
van de sportopleiding, het kiest 
de weg van de kommerce. 

Naar onze bescheiden mening 
doet men er verkeerd aan. Maar 
zo'n mening heet ouderwets te 
zijn en dus waardeloos. 

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

tel. (053)205.16 
tcL (056)120.61 
tel. (052)215.14 
tel. (051)237.20 

- BESTUURSSEKRETARIAAT 
- BOEKHOUDEN 
- INTERNATIONALE 

HANDELSBRIEFWISSELINC 

GEEN ALGEMENE VAKKEN 
GEEN AANVANGSDIPLOMA 

KINDERBIJSLAG 
PLAATSINGSDIENST 



20 
WIJ - 9-6-71 

bewegi 
anfrwerpen 

ANTWERPEN (Arr.'' 
VVM 

Op dinsdag 29^mei Jl. ontvingen 
wij de heer André Monteyne in ons 
midden. André Monteyne is VU-lid 
/an de Nederlandse kultuurkommis-
sie te Brussel. Hij hield een inte
ressante uiteenzetting over het pro
bleemgebied Brussel, de onder
scheiden kommissies en de daar-
uitvloeiende bevoegdheidskonf lik
ten Hoewel de strijd om Brussel 
onverminderd voortgaat en niet al
tijd in een voor ons gunstige zin 
Is en blijft de heer Monteyne opti
mistisch gestemd over de uiteinde
lijke evolutie. Alles bijeen een nut
tige avond die toch wel meer be
langstelling vanwege onze manda
tarissen had verdiend. 
GEMEENTERAAD (VVM) 

Op donderdag 14 juni a.s. richt 
het VVM in samenwerking met het 
Dosfelinstituut een « gemeente
raad » in. Let op, deze raadzitting 
gaat deze keer door in het Gemeen
schapscentrum « Drie Eiken » te 
Edegem op donderdag •(4 juni te 
20 u. 30. U ontving reeds de dagor
de. Het is de laatste VVM-aktivi-
teit voor de vakantie. Dit initiatief 
verdient uw belangstelling. We ver
wachten u hier zonder fout. 

ANTWERPEN (Stad) 
TE KOOP 

Op het sekretariaat, Wetstr. 12. 
Leeuwevlaggen, 300 fr. ; allerlei 
schildjes voor wagen of fiets ; bro
chures « Het nieuwe aktleplan », 
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. 

KÖO-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 . 

BALEN 
DIENSTBETOON 

Sen. Carlo Van Eisen komt lede
re eerste vrijdag van de maand In 
ons lokaal « De Leeuwen » van 19 
u. 30 tot 20 u. (Kerkstr. 63). Voor 
al uw problemen kunt u terecht op 
dit adres. 

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. 
37. Bij voldoende belangstelling leg
gen wij een bus in. 
SOC DIEh.STBETOON 

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

BERLAAR 
IJZERBEDEVAART 

Wie wil mee naar de Ijzerbede
vaart in Diksmuide met een ge
rieflijke autobus ? De prijs voor 
een ganse dag kommerloos vervoer 
slechts 135 fr. 

Inschrijvingen bij Jr. Luc De Wil
de, Berlaar - Heikant, tel. 015/ 
24490. 

Voor het centrum bij Stan De 
Laet, Meistraat 4, (821768) of Wal
ter Luyten. Lierse steenweg 140 
(821193). 

BOECHOUT-VREMDE 
DIENSTBETOON 

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

BORGERHOUT 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 15 juni te 20 u. 30 in de 
• Nieuwe Carnot » en staat in het 
teken van de gemeentepolitiek te 
Borgerhout. Onze leden en simpati-
santen hebben reeds vaak hun le
vendige belangstelling hiervoor be
toond. Vragen en suggesties zijn 
welkom. Wij maken samen onze 
gemeente tot « een leefbare ge
meente in een federaal Vlaande
ren • . Hartelijk welkom ! 

IJZERBEDEVAART 
Onze Vujo legt een bus in op zon

dag 1 juli a.s. Vertrek aan het ge
meentehuis te 6 u. 30 of te 7 u. 
aan het lokaal « De Vesper », Te 
Boelaerlei 9. Niet enkel de Vujo-le-
den maar ook alle VU-leden mogen 
met deze bus mede 

Na de plechtigheid gaat de terug
reis over Brugge, Damme en Sluis. 
De deelnameprijs bedraagt 125 fr. 
Inschrijvingen welkom bij de Vujo-
verantwoordelijke Walter Van Nis
pen, tel. 369.369 of bij mevr. Van 
Geert, tel. 36.68.29. 

BORSBEEK 
SOC DIENSTBETOON 

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

BROEGHEM 
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 Sevillastr. 48, tel. 21.10.99 : 
Oedrie U., Ergo de Waellaan 28, tel. 
21.31.29 ; De Knijf M., A. Schnel 
derlaan 50, tel. 24.65.48 ; Heyn-
drickx J., Muggenberglei 232, tel. 
21.75.95 ; Van Not E., Lakborslei 
137, tel. 24.15.09. 
DIENSTBETOON 

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

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

EDEGEM 
VUJO 

Wie nu ondergedoken leeft om 
zich voor te bereiden op examens, 
wensen wij veel sukses toe. Onder
tussen herinneren wij er even aan 
dat wij het weekeind van 1 juli moe
ten vrijhouden voor de IJzerbede
vaart. Walter Maes is iets puiks 
aan 't bekokstoven. 
MEEGEDEELD 

Zaterdag 16 juni draait DJ Renaat 
Dekeyser keiharde oude plaatjes in 
ons gemeenschapscentrum vanaf 20 
u. Al wie de vroegere krakers en 
smartlappen nog eens wil horen 
weze op post. 

Voortaan zal de uitbating van 
« Drie Eiken • waargenomen wor
den door een zevental paren, die 
mekaar om de week zullen aflos
sen. Eventuele geïnteresseerden 
nemen kontakt op met R. Dekeyzer, 
Graaf de Fienneslaan 47. 
FINANCIËLE MOBILISATIE 

Onze penningmeeste' herhaalt 
nogmaals zijn oproep tot steun. Wie 
zijn plicht nog niet heeft gedaan, 
moet dit verzuim onverwijld uit 
de wereld helpen. Bankrekening nr 
645-1005522-55 bij Bank van Breda 
& Co. 

EKEREN 
HULDE AAN PROF. DOKTER 
FRANS DAELS 

Op tweede Pinksterdag, maandag 
11 juni om 15 u., in het « Zomer-
nest », Kwakstr. te St. Martens-La-
tem (Gent). Medewerking van meer
dere Vlaamse verenigingen. 
KOLPORTAGE 

Op zaterdag 16 juni. 
4de ZEEZANGFEEST 

Op dinsdag 10 juli om 20 u. 30 in 
het Kursaal te Oostende. Inlichtin
gen te bekomen op het ANZ-sekre-
tariaat, Vrijheidstr. 30-32 te Antwer
pen. Tel. : 37.93.92. 
15de INTERNATIONALE VOLKS-
DANSFESTIVAL. 

Op 7, 8, 9 en 11 juli in het Park-
Kasteel Schoten. Inlichtingen te be
komen bij VVV-Voorkempen, tel. : 
58.55.12. 
DIENSTBETOON 

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

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

Lode Van Vlimmeren, KOO-lid, 
Hoogboomstwg 22 (Hoogboom). Tel. 
64.41.48. 

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

IJZERBEDEVAART 
Op zondag 1 juli. Aanplakbrieven 

te bekomen op het VU-sekretariaat, 
Geestenspoor 2, tel. 41.04.41. 
LEEUWEVLAGGEN 

Een leeuwevlag mag niet ontbre 
ken in een Vlaams huisgezin. Nesm 
inlichtingen op het VU-seki-etaria.it 
Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. 

GEEL 
SOC. DIENSTBETOON 
— Elke maandag van 18 tot 19 u. 30 
bij volksvert. Jo Belmans, Posson-
dries 7. 
— Elke 1st3 dinsdag bij Fr. Teuw-
kens. Stelenseweg 56, van 19 tot 
21 u., tel, 58969. 
— Elke 2e dinsdag van 19 tot 19 u. 
••5 in café Sportlokaal (Van Heuckel-
om), Winkelomheide 103 en van 
20 tot 20 u. 45 in café 't Voske. 
— Elke 3e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 in cafe bij Miei van de Smet, Em. 
Goor Veeriesestwg 1, Zammel en 
van 20 tot 20 u. 45 in café Sportlo
kaal (M. Vanuytsel), Zammelsestwg 
Oosterio en van 21 tot 21 u. 45 bij 
Vleugels Alfons. Stelen. 
— Elke 4e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 in café Bij de Koster (Van Do-
ninck). Geel-Pun van 20 tot 20 u. 
45 in zaal Victorie (Verboven) La-
rem-centrun, ; 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 
lichtingen volgen. Affiches voor 
auto en vensterraam, alsook voor 
inschrijving bij R. Maruc, De Bos-
schaertlei 48. 
AKTIVITEIT 

Houd zaterdag 16 juni vri j. 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 
AUTOZOEKTOCHT 
VLAAMSE KRING JAN PEETERS 

Kende een groot sukses met on
geveer 100 inschrijvingen. Alle me
dewerkers van bij het prille begin 
van de organisaties tot en met het 
ppkuisen van de zaal, zortdagnacht. 
zi>iir. bedankt; Eens te meer hebben 
wij getoond, ondanks de moeilijke 
omstandigheden waarin er te Ho
boken dient gewerkt te worden, dat 
alles mogelijk is. 
NEGEN VAN LAKEN 

Met onze steunlijsten en de bij
drage van de afdelingskas werd 
18.000 fr. gestort. Zonder kommen-
taar. 
VIERING JAN PEETERS EN CHRE
TIEN PICHAL 

Op zaterdag 16 juni in feestzaal 
« Wijkcentrum Macadammeke », 
Groenenhoek 1, Wilrijk, tel. 28.02.21. 
Receptie van 14 tot 16 u. 30. 's 
Avonds feestmaal te 20 u. 
KOLPORTAGE 

Zondag 24 juni met extra • Wij -
nummer. Bijeenkomst lokaal Breu-
gel te 10 u. 
IJZERBEDEVAART 

Schrijf in voor autobus bij Jos 
Van den Nieuwenhof, St. Bernardse-
steenweg 793, tel. 27.28.48 of bij 
de bestuursleden. 

KAPELLEN-HOEVENEN 
KOLPORTAGE 

Op 17 juni met het speciaal num
mer van ons weekblad. Samen
komst te 10 u. bij Marcel Op De 
Beek, Wilgenstr. 4, Kapellen. 
ANTI LEBURTON-AKTIE 

Alle affiches zijn opgeplakt, en 
wij verwachten dringend nieuw ma
teriaal. Kapellen wil een blijvende 
aktie voeren tegen de komedianten 
van de traditionele partijen. 
LEDENSLAG 

Afdeling Kapellen staat zijn man 
in de arr. ledenslag en kreeg hier
voor een pluimpje vanwege het 
arr. bestuur. Wij moeten echter blij
ven groeien, daarom vragen wij 
ook de hulp van onze «Wij«lezers. 
«Wij"-lezers van Kapellen en omge
ving die adressen kennen van kan-
didaatleden (familie, vrienden) la
ten dit weten aan sekr. mevr. Cor-
nelis-De Muer, Berkenlaan 14. Hoe
venen. 
TWEEMAANDELIJKS TUDSCHRIR 
« ROSKAM » 

Werd terug verspreid op 6.000 
exemplaren in de gemeenten Ka
pellen, Stabroek en Hoevenen. Nog
maals onze dank aan de bereidwil
lige medewerkers. Als opinie-ma
kend blad wordt « Roskam • gretig 
gelezen door de bevolking. 

KONINGSHOOIKT 
NAAR DIKSMUIDE 

Tocht per autokar naar Diksmui
de op 1 juli voor de Ijzerbedevaart.' 
Zo spoedig mogelijk opgave van 
deelname bij Jos Goris, Mechel-
baan 19. (tel. 821.316). Prijs 135 fr. 

KONTICH 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R. Mat-
theyssens op woensdag 13 juni te 
19 u. in lok. Alcazar. Assistentie 
van ons gemeenteraadslid Jef 
Steurs. 
LEDENSLAG 

Onze lente-aktie « 100 nieuwe 
leden • wordt beslist een sukses. 
Op woensdag 30 mei stonden we 
al halfweg. De kans dat wij ons 
streefgetal halen zit er dus nog 
steeds in. Interessante adressen 
kunt je melden aan het sekr., tel. 
57.09.82. Of maak zelf eens een lid: 
hoofdlid, 100 fr., bijlid, 50 fr. 
AMNESTIE (PETITIELIJSTEN) 

Amnestie-petitielijsten liggen — 
ter ondertekening — in ons lokaal 
Alcazar. 
AMNESTIE (PAPIERSLAG) 

Wie er nog niet aan dacht, kan 
steeds zijn oude kranten kwijt bij 
Alois Verbist, Nachtegaalstr. 68, tel. 
57.05.52. Intussen dankt Aloïs Ver
bist langs deze weg alle vrienden 
die reeds hebben bijgedragen tot 
het weilukken van zijn papierslag. 
BESTUURSVERGADERING 

Op woensdag l ' ' juni : voor be
stuur en mandatarissen. 
LEEUWEVLAGGEN 

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

MZRKSEM 
WELKOM, DAVID 

Aan onze jonge vrienden, Wilfried 
en Justine Leps-Caluwé bieden wij 
onze oprechte gelukwensen aan bij 
de geboorte van hun eerste zoon 
David. Ook aan de gelukkige groot
ouders, onze felicitaties. Onze 
trouwe medewerkster mevr. Leys-
Jordens, zal trots zijn op haar eer
ste kleinzoon. Wij delen in uw ge
luk. 
OP DE BAAN 

Voor ons Merksemnaren, is de 
Bredabaan ons aller trots. En als 
wij wat willen laten zien waar wij 
kunnen mee uitpakken, dan trekken 
wij naar de Bredabaan. Zaterdag 19 
mei in de namiddag keek al wat 
kuierde op de Bredabaan naar de 
propagandawandelaars van de VU 
die in een lange sliert van borden
dragers (sandwichmannen) ieder 
met een portret van Leburton, met 
vooraan een bord « Vlaming hou uw 
centen klaar, Leburton is daar ». 
Dat maakte een reuze indruk. Met 
onverholen simpatie keken honder
den wandelaars toe. Voorbijrijdende 
autos toeterden om hun simpatie te 
betuigen, zelfs trams bleven staan 
en klingelden hun instemming. Bra
vo, mannen van de propaganda, 
Vujo. In Merksem voelt en ziet de 
bevolking dat « Volksunie » geen 
dood woord is. Tot spijt van wie 
't benijdt ! 

ELF JULI 
Wij dringen er op aan, dat al on

ze vrienden en medestanders op on
ze Elf Juli, een leeuwvaan aan hun 
woning hangen. Het is nu de ti jd, 
om er een te bestellen. Een sterke 
leeuwevlag, 1.50 op 1.50 voor stok 
of raam voor 290 fr. Bestellen bij 
Monique, de waardin van Tijl, of 
bij K. Van Bockel, St. Lutgardisstr. 
56, tel. 45.57.77. Stel het niet uit. 

MORTSEL 
IJZERBEDEVAART 

Reis met towing-cars van het 
« Gewestelijk IJzerbedevaartkomi-
tee, Mortsel ». Zondag 1 juli ver
trekken wij stipt te 6 u. 30 aan het 
Gemeenteplein (Oud-gemeentehuis) 
te Mortsel. Reissom : 280 fr. (toe
gangsprijs kasteel van Male, koffie-
melk en suiker bij het ontbijt, gids 
en avondmaal (90 fr,) rond 19 u. in 
het restaurant « De Groene Poort » 
te Brugge, inbegrepen). Inschrijven 
en inlichtingen bij Wim Claessens, 
Pastoor Deensstr. 19 (tel. 55.39.09) 
of bij dhr. J. Van Weverberg, Tom-
meltlaan 56, tel. 49.69.37. 
BERTJE 

Van harte feliciteren wij mevr. en 
Jan Pepermans-Thijs, als gelukkige 
ouders van kleine « Bert », geboren 
op 2 juni. Onze welgemeende ge
lukwensen gaan bij deze blijde ge
beurtenis evenzeer naar Bertjes 
grootouders, mevr. Pepermans en 
mevr. en dhr. L. Thijs-Geerts. Pro
ficiat ! 
VLAGGENAKTIE 
De Vlaamse feestdagen zijn in aan
tocht : IJzerbedevaart, 11 juli. Uw 
nylon leeuwevaandel, aan de prijs 
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 
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. 
IJZERBEDEVAART 

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

Moeilijkheden met administratie 
of belastingen ? Wendt u gerust tot 
ons sekretariaat, Antwerpsestr. 188 
te Niel, waar elke vrijdagavond van 
19 u, 30 af onze vrienden Jos De 
Koek, Guido Michiels en Frans Da 
Meulemeester ter beschikking zijn. 

SCHILDE-HALLE (Kempen) 
IJZERBEDEVAART 

Prijs : 130 fr. Inschrijvingen 
op volgende adressen : mevr. Scha-
dick, Leeuwerikkendreef 3, te l . 
83.22.97 : J. D'Hooch, Missionaris-
lel 70, tel. 83.13.63 ; mej. Renders. 
Terputtenlaan 37, tel. 831848 ; mej. 
Janssens, Dorp 15, Halle, te l . 
83.20.05 ; De Muynck H., Dennen
laan 47, tel. 83.14.09. Uur en plaats 
van vertrek wordt later medeg»-
deeld. 
ZE ZEGGEN DIT... ZE ZEGGEN D,AT 

Met dit speciaal nummer zal g»-
kolporteerd worden. Wie mee wil 
werken neme kontakt op met Maria-
Caire Renders. Tel. 83.18.48. 

SINT-JOB-IN-'T-GOOR 
IJZERBEDEVAART 

De deelnemers aan de IJzerbeda-
vaart op zondag 1 juli kunnen zich 
vanaf heden inschrijven voor de 
autocar, aan 100 fr. per persoon, 
bij Emiel Pierlé, Campinaweg 4. 
tel. 63.14.94. 

TURNHOUT 
DIAREEKS IJZERBEDEVAAf^TEN 

Vrijdag 15 juni om 20 u 30 in de 
Warande. Met medewerking van 
Herman Bosteels uit Aalst, die met 
een team knappe fotografen op 
ontroerende wijze de laatste bede
vaarten heeft opgenomen. Inriclv 
ting Vlaamse Kring Turnhout. 

VORST-KEMPEN 
DIENSTBETOON 

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

WiJNEGEM 
REINAERT 

Da redaktieploeg van onze «Reltv 
aert» is weer fel aan het werken. 
Er staat inderdaad weer een uitge-
i/e van ons Wijnegems VU-blad voor 
de deur. Nog deze maand komt htl 
in uw bus, « De feilen met den 
rooden baard », val met interessant 
lieuws over nationale en plaatselij
ke gebeurtenissen. Wa; de pers niet 
doet moeten wij zelf doen. 
GEMEENTERAAD 

De eerstvolgende zitting zal 
plaats hebben op vrijdag 22 juni. 
IJZERBEDEVAART 

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 
i/erder door naar het Zwin te Knok-
ke en keren we terug langs de Ne
derlandse gemeenten Terneuzen en 
Hulst. 

WILRIJK 
EXTRA-SCHERP 

Tegelijk met de laatste «Scherp» 
voor de vakantie verschijnt een 
extra-Scherp» voor onze leden en 
simpatisanten. Daarin is het moge
lijk wat verder uit te weiden over 
de politieke aktiviteiten van afde
ling en mandatarissen. Wie per toe
val geen nummer mocht ontvangen 
hebben na 15 juni belle even het 
nummer 28.09.25 en de zaak wordt 
meteen rechtgezet. 
DE ECHTE 

Bestel uw « 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 reeds 
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. 

ZOEKERTJES 

40-jarige handelsreiziger met grote 
ervaring (uit Brussel) zoekt passen
de betrekking in hetzelfde beroep. 
Schrijven of telefoneren : Senator 
W. Jorissen. Loulsastraat 31 Me-
chelen. Tel. (015)435.96 R 72 

Oud Koloniaal bediende, 50 j . Zoekt 
betrekking omgeving Tienen. Kon
takt via senator Van Haegendoren 
G. Gezeliel. S3 Heverlea. R 73 
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WOMMELGEM 
ZE ZEGGEN DIT, ZE ZEGGEN DAT... 

Brochure, te goed om zo maar te 
kolporteren. Wij bestelden 500 num
mers, die bij bij evenveel (uitge-
ïochte) gezinnen zullen besteld 
Worden. 
IJZERBEDEVAART 
Het Broechems IJzerbedevaartkomi-
tee — waarbij de Wommelgemse 
Vlaamse Vriendenkring aansluit — 
legt autocars in voor de verstandige 
bedevaarders die « zich laten rij
den ». Prijs : 140 fr. per persoon. 
Reis, drinkgeld autobusvoerder en 
bezoek aan natuurreservaat de 
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 juli, 
Guidensporen ; 2 september, bloe-
menstoet. Hoogdagen waarbij vlag
gen horen. Leeuwevlaggen ! Ver
krijgbaar uit voorraad en op bestel
ling : Welkomstr. 116, tel. 53 86 68 

brabanf 

Brussel-Halte-Vilvoorde 
ARR. SEKRETARIAAT 

Ons arr. sekretarlaat, Kongres-
straat 53. Brussel [02/17.92.18) Is 
open : maandag, woensdag en don
derdag van 18 u t o f 21 u. 

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

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 
BEVLAGGINGSAKTIE 

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

Tijdig Inschrijven bij W. Chrlsti-
aans, Dorpsstr. 86 te Berg. 

DILBEEK 
IJZERBEDEVAART 

Er werden drie bussen ingelegd 
Alle leden en abonnees worden 
vriendelijk verzocht met deze 
groepsreis mee te reizen. Inschrij
vingen bij Panis M., Moeremans-
taan 86, tel 65.49.97. Reisonkosten : 
150 fr. 

HOEILAART 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

De laatste weken Is het aantal 
aangeslotenen dusdanig gestegen 
xodat ook hier een maandelijkse 
ïltdag 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. 
Neem kontakt met de plaatselijke 
afgevaardigde (53.9162) die u 
graag alle Inlichtingen verstrekt. 

LEUVEN (Arr.) 
TERUGBLIK 

Wellicht zal het velen Interesse
ren wat de VU in het arr Leuven 
loal uitrichtte de eerste vijf maan
den van 1973. Daarom hebben wij 
eraan gehouden hierbij een over
zicht te publiceren van onze voor
naamste aktlvitelten. 

Om te beginnen kregen we de 
Anti-Leburtonkampagne. Ons Arr, 
was wellicht het eerste om uit te 
pakken met een reuze-pamflet op 
128.000 exemplaren. De afdelingen 
werden onmiddellijk voorzien van 
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twee soorten arrondissementele 
affichen en kregen de gelegenheid 
duizenden originele klevers te ver
werken Terwijl in verschillende 
reklamebladen grote advertentie's 
verschenen, werd het eerste natio
naal pamflet verspreid. Onmiddel
lijk daarna kon men beginnen aan 
de affichering met de nationale af
fiche. Nadat volksvergaderingen ge
organiseerd werden In Kanton Leu
ven-Noord, Kanton Haacht en in 
Wiisele-Putkapel, kwam het natio
naal pamflet nr 2 m de huisbussen 
terecht. Intussen ging ook het ge
sprek tussen federalisten door te 
Leuven met sen. Van Haegendoren 
(VU en sen Bologne (RW). 

De laatste dag van het eerste ge
deelte dezer campagne was met
een ook de eerste van onze groot
scheepse rivierenaktie. Naast een 
pamflet op 56.000 exemplaren werd 
ook een speciale leefmilieuaffiche 
verspreid. Tijdens de stunts te 
Haacht, Aarschot en Diest werden 
meer dan 1000 ballons en duizen
den strooibriefjes verspreid. Een 
reuzeautokaravaan reed van Haacht 
naar Tienen Intussen hielden ad
vertenties in de reklamebladen de 
aandacht van de publieke opinie 
gaande. Tot slot werd in samen
werking met het Dosfelinstituut 
een informatieavond i.v.m. de rivie-
renbezoedehng belegd te Leuven. 
Deze aktie kreeg opgemerkte kom-
mentaren in de dagbladpers. 

Intussen vonden we ook nog de 
tijd om de zelfstandigen bij elkaar 
te brengen in Boutersem en ver
scheen de brochure — Vlagms-
Brabant — door sen Van Haegen
doren. 

Thans is de kolportageperiode 
begonnen. Verschillende afdelingen 
kantons planden reeds een datum, 
terwijl op Arrondissementeel vlak 
reeds werd gekolporteerd in Tienen 
en hetzelfde zal gebeuren in Lan
den op 17 juni. 

Bij dit alles mogen we zeker 
niet vergeten de reeds goed uit
gebouwde streekpers, die voor de 
partij van enorm belang is. 

Zoals men zien leeft de VU in 
het arr. Leuven. Dit alles kan ge
beuren dank zij de inzet van een 
kader dat velen ons wellicht benij
den. 

Willy Sommers. 
verantw. voor propaganda. 

KALENDER 
14 juni : Arrondissementsbe-

stuur. 
15 juni ; Centrum voor Gemeen

tebeleid : Ruimtelijke ordening m 
de gemeente, door H. Leyseele. 

17 juni : Arr. kolportage. Landen. 
22 juni : Statutaire arrondisse-

mentsraad, zaal Trefpunt 81, Leu
ven 23-24 juni : Weekend voor Ka
dervorming, Bremberg. 

23 en 24 juni : Weekend voor Ka
dervorming, Bremberg. 

25 juni : Arr. bestuur. 
1 juli : Ijzerbedevaart. 

ARRONDISSEMENTELE 
K0LP0RTAGE8 

Landen i zondag 17 juni 1973 
verzamelen om 10 u aan het sta
tion van Landen. 

Niemand van het kader mag ont
breken. Breng, indien mogelijk nog 
andere kolporteurs mee, hoe meer 
zielen, hoe meer vreugde en... hoe 
meer nummers I 

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 Pleters-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^ 

MERGHTEM 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

NEDEROKKERZEEL 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

PEUTIE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Het sociaal dienstbetoon zal ver
zorgd worden door dokter Anclaux 
of P. Deneve, de 2de maandag 
van 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 td 
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. 

ST. KAT. LOMBEEK 
ADRESVERANDERING LOKAAL 

Vanf zondag 1 juli : VU-lokaal, 
Kerkstr 24 (ipv 26). 

ZELLIK 
SOC DIENSTBETOON 

Schepen Frans Schoonjans houdt 
voor u zitdag elke dinsdag op het 
gemeentehuis van 19 tot 21 u. 
Vrienden en kennissen, die met so
ciale problemen te maken hebben 
worden eveneens graag geholpen. 
IJZERBEDEVAART 

Op 1 juli : vertrek aan de her
berg " Het Moleken •, herberg «De 
Zwaan» en het benzinestation Total. 
Te 7 u. stipt. 

Programma : 7 u. : vertrek te 
Zellik ; 9 u. : picnic ; 11 u. : plech
tigheid te Diksmuide ; 13 u. : mid
dagmaal, verkenning van de streek, 
ontspanning ; 21 u. : thuiskomst. 

Inschrijving zo haast mogelijk, 
bij de verantwoordelijke van uw ve
reniging of klub of bij Jef Verhas-
selt. Steenweg naar Gent 308, tel. 
65 66.00. 
OVERLIJDEN 

Onze afdeling begeleidde woens
dag 30 mei l.l. onze goede vriendin 
Marieke Van den Broeck, echtge
note Leopold Verdoodt, naar haar 
laatste rustplaats. Zij was een 
hoogstaande Vlaamse vrouw en 
haar stille goedheid en aanminnig
heid maakte rond haar niets dan 
vrienden. Een massale opkomst in 
de Sint Bavokerk was daarvan een 
bewijs en zal makker Pol en zijn 
schone familie een troost zijn ;n 
deze komende zware dagen. Moge 
zij In de goede Vlaamse aarde 
zacht rusten. 

oosf-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
OVERLIJDEN 

In de ouderdom van 74 jaar over
leed te Gent op 24 mei j l . de h. 
Oscar Verhoeven, vader van Ro
bert Verhoeven, gewezen arr. be
stuurslid. Wij bieden Robert en zijn 
familie onze Innige deelneming aan. 
AMNESTIE SCHOK-AKTIE 

Wie wil meewerken om van onze 
amnestie schok-aktie een voltreffer 
te maken, neemt onverwijld kon-
takt op met een der arr. bestuurs
leden of met de voorzitter van zijn 
afdeling. Zij beschikken over de no
dige inlichtingen. We hebben min
stens 40 man nodig i Aarzel dus 
niet en geef vandaag nog uw naam 
op. 
AMNESTIE-AKTIE 

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
ti jd verkregen worden bij de arr. 
bestuursleden of telefonisch bij Wil
ly Cobbaut, Baardegem, tel. 052/ 
354.52. 
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. 

AALST 
KOLPORTAGE 

Op zondag 3.6.73 verkocht het 
bijna voltallig bestuur VU-Aalst 
(12 mensen) 304 nummers van de 
brochure « Zij zeggen dit en zij 
zeggen dat ». 

De volgende kolportage gaat 
door op zondag 17.6.73. Samen
komst te 9 u 45 in het lokaal Gul
den Vlies Esplanade Aalst. 

DENDERLEEUW 
UITSTAP NAAR DE VOERSTREEK 
ZONDAG 24 JUNI 

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. 
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Tijdens de publiciteitskaravaan voor de jeugdveldloop reed een «Wij»-auto 
mee van de afdeling Burst-Bambrugge-Ressegem. Fijn I 

VLAAMSE KULTURELE INSTELLING TE BRUSSEL 

vraagt : 

NEDERLANDSTALIGE STENO-DACTYLO 

welke bereid is ook algemeen kantoorwerk te doen. 

SOLLICITATIES MET OPGAVE VAN CURR VtTAE -
ADRES BUREEL BLAD REF NR W.A.1 

ONZE SCHOOL ? 

E R A S M U S 
NATUURLIJK ! 
Plura l is t isch, vo lksnat ionaa l 
onde rw i j s ! 

Ta len - boekhoud ing - s teno - dak t y l o 
sekre tar laa t - jou rna l i s t iek - etalage 
verkoop - hostessen - mènnequ ins -
wegcode - r i j lessen (door de Staat er
kend) 

Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN Tel. (015)173.68 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN Tel. (016)224.85 
Priester Oaensplein 2 - 9300 AALST Tel. (053)284.55 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE Tel. (050)372.75 
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT TeL (011)237.12 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 
Begijnenvest 99 - ANTWERPEN Tel. (03)33.60.58 en 30.01.80 

dosfelakt'ivii'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 inschri] 
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. Dringend verzoek onmiddellijk de strook (zie 
brief) op te sturen en het verschuldigde kursusgeld te gireren 

STUDIEREIS NAAR FRANS-VLAANDEREN 
vrijdag 17 — zondag 19 augustus 1973 

VRIJDAGAVOND 17 AUGUSTUS (leper) 
Inleiding problematiek' 

Inleider ; E. van de Walle (medewerker aan « Ons Erfdeel .) 
ZATERDAG 18 AUGUSTUS 
voormiddag : Vertrek vanuit leper 
Kennismaking met het Dialoogcentrum - Ons Erfdeel » 
Referaat door P. Martin (Rijsel) over de regio « Rijsel en Kort
rijk ». 
De ruimtelijke ordening of bezoek aan Gantois-bibliotheek. Be 
zoek aan Rijsel en omgeving — kontakten met vooraanstaande 
Frans-Vlamingen. 
Terugkeer naar leper Dia's en uitleg over Westhoek (C. Moe 
yaert). Vrije ti jd. 

ZONDAG 19 AUGUSTUS 
Reis naar de Westhoek. Bezoek aan Kassei e a plaatsen Voet 
wandeling van Noordpeene naar Ochtezele Bezoek aan de 
Volkshogeschool <• De Blauwvoethoeve • te Ochtezele Rondr t 
door de Westhoek. Terug naar leper ( + 1 8 uur) 

Verdere bijzonderheden worden later meegedeeld Er worden 
maar 50 deelnemers toegelaten 

Inschrijving kan vanaf 15 juni gebeuren door storting van oOO 
fr. voorschot op prk. 224.43 van Kredietbank 1000 Brussel voor 
rekening nr 430-0835551-71 van het Dosfelinstituut te 1000 Brus 
sel. 

Inlichtingen : Dosfelinstituut, Tribunestraat 14 te 1000 Brus
sel. Tel. 02/19.12.02. 

Reisleider : Erik van de Walle 
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DENDERHOUTEM 
JAARLIJKSE H. MIS VOOR 
ADVOKAAT DE BACKER 

Iedereen, maar vooral onze leden 
en bestuursleden, zijn uitgenodigd 
om op maandag 11 juni (2de Sink-
sendag) de H. Mis bij te wonen 
om 9 u 30. Wij durven erop reke
nen, dat de ouderen, trouw aan hun 
vroegere leider, en de jongeren uit 
simpatie, zullen deelnemen aan de
ze dienst en nadien zullen wij de 
gepaste hulde brengen aan het mo
nument op het kerkhof. 
IJZERBEDEVAART 

Zoals ieder jaar zorgde het VU-be-
stuur ervoor, dat op 1 juli een auto
bus wordt ingelegd, bestennning 
Diksmuide. Prijzen : 120 fr. voor 
volwassenen en 60 fr. voor kinde
ren onder de 12 jaar. 

Inschrijven bij de bestuursleden, 
gemeenteraadsleden en café Nino-
ve. 

DRONGEN 
SOC. DIENSTBETOON 

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

EEKLO 
IJZERBEDEVAART 

Vt)-Eeklo legt ter gelegenheid 
van de Ijzerbedevaart op 1 juli a.s. 
een autobus in. Vertrek Waar
schoot-kerk 8 u ; Eeklo-markt 8 u 
15 ; Maldegem-markt 8 u 30. 

Er zijn ongeveer 46 plaatsen 'De-
schikbaar. Deelnameprijs 100 fr. 

Zo spoedig mogelijk inschrijven 
bij : 
W. Steenbeke Gr. Johannalaan, 8 
Eeklo tel. 77.23.51. 
J. De Maeyer Schaapsdreef, 2 Eek-
lo. 
J. De Muynck Lege Moerstr., 18 
St. Laureins tel. 77.12.47. 

2ITDAGEN 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, 
Grpte Markt 18, woensdag van 16 
tot 17 u. 

GENT-EEKLO 
. WIJ VROUWEN » 

Denise Goethyn nodigt ons uit op 
haar buitenverblijf te Vurste, en al
dus krijgen we de kans elkaar .n 
een gezellig kader nog beter te 
leren kennen, We rijden daarheen 
niet op 16 juni, zoals eerder gemeld 
wel op zaterdagnamiddag 23 juni 
Dr. Wouters spreekt er niet, ver
mits hij op vakantie is. Het wordt 
gewoon een gezellige praatnamid 
dag met wafels en koffie. Wel wis 
selen van gedachten over het voor
bije werkjaar en wat wij graag op 
het getouw willen voor 1973-74. 

Allen hartelijk uitgenodigd I 
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). 

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. 

Prijs per persoon : 120 fr., Reis 
-I- trip doorheen Vlaamse Arden
nen na IJzerbedevaart (kenteken 
niet inbegrepen). 

Reisweg .: Welle, Dorpsplein, 6 
u. 30 - Erembodegem, Dorpsplein, 
3 u. 40 - Terjoden, kerk, 6 u. 50 -
Haltert, Post, 7 u. - Kerksken, kerk, 
7 u. 10 - Heldergem, Gouden Ko-
terhaak, 7 u. 20 - Aaigem, dr. Roe-
landt, 7 u. 25 - Burst, station, 7 u. 
30 - Herzele, Schepenhuis, 7 u. 35. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
AAN ONZE SIMPATISANTEN • 

Wie wenst lid te worden van 
Volksunie Heusden-Destelbergen. 
wendt zich tot onze bestuursleden. 
Simpatisanten uit Destelbergen 

kunnen terecht bij Roland Kerk-
aart, Europalaan, 16, of bij be
stuursleden uit Heusden. 
11-JULI VIERING 

Het Davidsfonds uit Destelber
gen richt dit jaar weer een Gul-
densporenherdenking in, op zater
dag 23 juni te 19 u In het gemeen
schapscentrum Pius X. (Dender-
mondse stwg) Programma volgt, 
IJZERBEDEVAART 

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. Niet-leden 80 fr. Ver
mindering voor grote gezinnen. 
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). 

MERELBEKE 

BENOEMING 
Het is met grote voldoening, en 

ook wel met een tikkeltje fierheid 
dat onze grote VU-familie (bestuurs
leden, leden en simpatisanten) de 
benoeming in de beheerraad van de 
BRT heeft begroet van ons wakker 
bestuurslid en Vü-fraktieleider in 
de gemeenteraad, onze vriend Paul 
Martens. Van harte gelukgewenst, 
Paul I 
PASTOOR DE WOLF-
HERDENKING 

De Pastoor Frans De Wolf-her-
denking heeft plaats te Moregem 
op 11 juni, tweede Pinksterdag. 
Onze vrienden van de Griffoen, 
VOS, en het Verbond van Vlaamse 
gepensioneerden hebben aktief aan 
de organisatie meegewerkt. 

Ten zeerste aanbevolen I 
KOLPORTAGE 

De volgende « Wij »-kolportage 
is gepland voor ?ondag, 17 dezer. 
Samenkomst om 9u30 in de Vier 
Wegen. 

MOORSEL 
IJZERBEDEVAART 

Spoedig inschrijven bij De 
Petter Albert, Avouéstr. 14 te Moor-
ael ; 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 tO juni (tweede pink
sterdag) in het teken van amnestie: 
herdenking van een onzer « petit 
vicaires », pastoor De Wolf. Om 10 
u. te Moregem, H. Misoffer ; om 
12 u. te Brakel, 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). 

OOSTAKKER 
SOC. DIENSTBETOON 

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

ST. NIKLAAS 
VLAAMS VERBOND 
VOOR GEPENSIONEERDEN 

Zondag 1 juli e.k. gaan wij allen 
naar de 46e Ijzerbedevaart te Diks
muide. Er wordt hiervoor een auto
bus ingelegd die om 7 u vertrekt 
aan het Stadhuis op de Grote 
Markt. Na de plechtigheid bezoek 
aan Blankenberge. Prijs 130 fr. 
(BTW en chaufeur inbegepen). Niet 
leden zijn toegelaten. Inschrijvin
gen voor 25 juli bij : Cornells A., 
voorzitter, Kon, Elisabethlaan, .57, 
Sint. Niklaas en Van de Vreken J., 
sekretaris, Hendrik Consciencestr., 
21. 

WAASLANO-SCHELDEKANT 
KOLPORTAGE 

Op 17 juni kolporteren wij te Tiel-
rode en te Elversele. Bijeenkomst 
te 9 u. 30 in café Het Cappaert, 
Antwerpsestwg te Tielrode. 

west-vlaanderen 

DIKSMUIDE 
LEDENSLAG GEWONNEN 

Vorige zondag werd ons streef
getal bereikt en liggen we nu reeds 
ver boven de cijfers van vorige ja
ren. Hierdoor komt er een plaats 
van bestuurslid bij, en wordt Diks
muide door drie personen verte
genwoordigd in de arr. raad. 

HARELBEKE 
WEST-FLANDRIA 

Sluit aan bij ziekenfonds West-
Flandria. Alle vrijblijvende inlichtin
gen bij : R. Stock, Vlaanderenlaan 
4&, Harelbeke, tel, 701.61 en G. Van-
denboschetle, Steenbruggestr. 29, 
Harelbeke (Stacegem). 

HEULE 
IJZERBEDEVAART 

Vensteraffiches te bekomen bij 
de h. Pieter Van Oosthuyze, Vrede-
laan 53 of bij André Goudsmedt-
Vanhuyse, Emiel Hullebroecklaan 
24 (Tinnekeswijk). 
Belangstellenden of geïnteresseer
den gelieven nu reeds hun naam 
op te geven bij de h. Andre Goud-
smedt (liefst zo rap mogelijk). 

HOUTHULST 
VU-LEDEN EN DE WEST 

Onze afdeling komt drie leden te 
kort voor de streefnorm. Dit is bit
ter weinig en we zouden dit gaarne 
tegen einde juni tn orde hebben. 
Wie helpt ons een bijlid bezorgen ? 
Voor alle aansluitingen bij het neu
traal ziekenfonds De West wende 
men zich tot M. Van Cleven, Ge
meenteraadslid. Terreststraat 8, 
Houthulst. 

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 Carpentler, GII-
denstr. 6 (tel. 209.16) en to; KOO-
lid Pieter Lerooij, Haiglaan 95 (tel. 
219.36). 

JABBEKE 
LEDEN- EN ABONNEMENTENSLAG 

Na overzicht van de aktiviteiten 
in onze afdeling, zijn wij meer dan 
50% vooruitgegaan in de abonne
menten, wij komen nog iets te kort 
om de streefnorm te bereiken, De 
ledenslag moet nog verder opge
dreven worden. Daar komen wij nog 
altijd niet aan ons gewenst getal. 
De leuze van de Volksunie blijft 
nog altijd « doorhameren ». Wij 
moeten er komen, wat andere afde
lingen kunnen, dat moeten wij ook 
weten te veroveren I 
BESTUURSRAAD 

Heeft plaats op dinsdag 12 juni 
om 20 u. De uitnodigingen zijn 
reeds verzonden, gelieve tijdig op 
het gestelde uur aanwezig te zijn. 
KOLPORTAGE 

De « Leburtonaktie » is een suk-
ses geworden, wij zijn aan onze 
« tweede » bestelling toe, wij reke
nen op onze leden dat de « tweede 
oplage » zo vlot zal mogen gaan als 
onze « eerste ». 

KOEKELARE 
BEDRIJVIGE OOIEVAAR 

Bij twee gezinnen uit onze VU-
familie kwam er een jonge zoon bij 
Daniël Lachat-Cosman en Johny 

Hemeryck-Bouasery van harte pro
ficiat aan beide families ! 
ZANGFEEST 

We slaagden erin een bomvolle 
bus bijeen te krijgen voor het zang
feest verleden week I Iedereen 
was opperbest tevreden en we dan
ken alle medewerkers en deelne
mers. 

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 
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-
gangskaart 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 
LEDEN 

Ons ontbreekt heden nog slechts 
één lid om de nationale streefnorm 
te behalen. Wie zal dit éne lid 
worden ? Of gaan we struikelen 
over één ? 

MENEN 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

OOSTENDE/VEURNE/DIKSMUIDE 

DE WEST 
Ziehier de boden of personen 

die zich speciaal met De West 
bezighouden, en waar men alle 
inlichtingen kan verkrijgen : 

Oostende : A. Van Sijnghel, 
Witte-Nonnenstraat 5 ; Oosten
de : J.P. Dewolf, Plantenstraat 
71 ; Oostende : J. Nagels, Nar-
cissenlaan 4 ; Leffinge : Jan De-
furne, leperleedstraat 9 ; Gis
tel : Luk Lombary, Stationsstr., 
71 ; Nieuwpoort : Karel Theu-
nynck, Sint-Jorisplein 5 ; Veur-
ne : G. Dewinne, Vaartstraat 54: 
Koekelare : R. Heraeryck, Leke-
straat 44 ; Houthulst : M. Van 
Cleven, Terrestraat 8 ; Westen-
de : Schepen O. Huyghebaert, 
K. Ridderdijk 19. Wij vragen on
ze lezers en leden een oprechte 
inspanning om het aantal leden 
van dit neutraal ziekenfonds op 
te drijven, onder meer door 
vrienden aan te spreken en... 
door zelf aan te sluiten. Dank 
U. 

ARR. RAAD 
Onze raad vergaderde vorige 

zondag en hoorde er o,m. een zeer 
interessante uiteenzetting door M. 
Zwaenepoel over de werking van 
de VU-fraktie in de provincieraad 
en die van onze vier raadsleden in 
het bijzonder. Bovendien bracht R. 
Ruysschaert een verklaring over de 
VUJO-werking algemeen in OVD. 
Uiteindelijk werd dan nog een mo
tie aangenomen waarbij het partij
bestuur om meer slagvaardigheid 
verzocht wordt inzake de huidige 
politieke schandalen. 
VUJO 

In tal van afdelingen in ons arr 
is de VUJO nog niet behoorlijk ge-
struktureerd en ontbreekt er te
vens een speciaal VUJO-bestuurs-
lid. Mogen wij deze besturen vra
gen hiertoe een inspanning re 
doen ? 
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 hertlalen dat de 
urr. raadsleden van OVD optie ge
nomen heeft voor deze ziekenkas 
als die van de neutrale kassen, die 
ons de meeste waarborgen 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, S450 Nieuwpoort, 
3f tot A. Van Sijnghel, Witte-Non-
nenstr. 5, 8400 Oostende. 

OOSTENDE 
ZITDAGEN 
EM. VANSTEENKISTE 

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

3de zaterdag van elke maand s 
9 uur : Zeelaan 29 te De Panne ; 
10 u. : Middelkerke, Were Dl ; 11 u. 
Roksem, bij schepen L. Vierstraete; 
12 u. : Eernegem, Riva-Venus, Aart-
rijkestr. ; 13 u. : De Haan, Georgy'a 
Club, Kon. plein 8 ; 13 u. 30 : Bre-
dene, bij K. Haeck, Driftweg 59. 

Oostende : op telefonische af
spraak : 79548. 

POPERINGE 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

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

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

Sen. F. BJancquaert 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 we 
dezelfde voordelen als eender welk 
ziekenfonds. Loop eens binnen ten 
huize van Mik Babyion, Westlaan 
145, Roeselare, iedere morgen van 
de week, en bij voorkeur de maarv 
dagavond van 16 tot 19 u. 

TIEGEM-VICHTE 
DIENSTBETOON 

ledere woensdag van 20 tot 22 u. 
te.1 huize van Walter Vanmaercke, 
gemeentemandataris, Kapellestr. 55 
Tiegem en bij Eri!< Waelkens, Kaart-
dries 4, Tiegem. 

VEURNE (kanton) 
Zitdagen Prov. Raadslid Bruyno-

ghe. 

OOSTENDE-STADSCENTR U M 
LEDENSLAG 

Onze afdeling staat nog wat ten 
achter, t.o.v. van de overige afde
lingen in het arr. inzake de lederv-
slag. We vragen al onze leden en 
ook lezers van « Wij », een handje 
toe te steken om tegen einde juni 
deze achterstand op te halen I 
Wend U tot de bestuursleden I 
Ook voor De West vragen we een 
speciale inspanning van allen ! 

WERVIK ' 
HARTELIJK DANK... 

Aan degenen die ons vrijwill ig 
geholpen hebben bij de versprei
ding van de VU-pamfletten bij d» 
aktie ter vrijwaring van het Wer-
vikse leefmilieu. 
ASCOCIAAL 

Dit woord Is niet te zwaar ten 
aanzien van de benoemingspolitiek 
op het Wervikse stadhuis. Het is 
wraakroepend telkens te moeten 
vaststellen dat zij met een Frans
talig diploma blijkbaar de voorkeur 
genieten boven de anderen. 

Wanneer er ergens een school
feest is, tonen de heren zelfvol
daan hun gezicht, kwestie van een 
paar stemmen te winnen. Maar or» 
afgestudeerden van Vlaamse scho
len in dienst te nemen, is blijkbaar 
te veel gevraagd. Waarom zijn er 
dan Vlaamse scholen ? 

Met spijt stellen wij eveneens 
vast, dat slechts de Volksunie te 
Wervik tegen deze onduldbare toe
standen ageert en desnoods in
grijpt om dergelijke benoemingen 
ongedaan te maken. 

Nog zeer recent hebben wij de 
plaatselijke bevolking op de hoogte 
gebracht van een nieuw dergelijk 
geval. Maar daarbij is het niet ge
bleven. Door tussenkomst van de 
VU zou het Provinciaal Bestuur te 
Brugge deze benoeming verworpen 
hebben alhoewel de « Vlaamse » 
Kristen-demokraten van Wervik' 
reeds alles goedgekeXird hadden. 
IBiJkbaar-^zijn ze te Brussel niet 
alleen met hun bewegingsstrate
gen. 
DIENSTBETOON 

Vandamme Hervé, St-Maartens-
plein 2 (na 19 u 30) Claeys Jozef 
Ten Brielenlaan 108 ('s voormid-
dags). 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

« Wij «-lezer, zijt ge reeds lid 
van dit Vlaams Sociaal organis
me ? Vraag vrijblijvend inlichtin
gen. Zitdagen voor de maand Juni ; 
op zaterdagen 9 en 23 juni, tel
kens van 10 tot 11 uur. ten huiz» 
van Coudyzer Maurits, Magdalena-
straat 75. Afgevaardigde : Claeyo 
Jozef, Ten Brielelaan 108. 
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Beste Kris» 

Een advertentietekst in briefvorm wordt vlugger gelezen 
dan een gedrtikte tekstoDaarin heb je gelijk ...Jnaar 
jouw modelbrief,weliswaar een knap stukje copywriting, 
is niet zo sprekend als de honderden brieven van 
tevxeden klanten. 

Neem bevoorbeeld die brief van het echtpaar Ceulemans-
Vingerhoeds»waarin ze schrijven dat hun beide ouders 
met ons bouwden en zeer tevreden waren over het resul
taat,zodat het voor de hand lag dat ook zij hun woning 
met ons bouwden. 
Daar kan de beste copywriter niet tegen op!De meer dan 
tienduizend tevreden klanten,die met ons bouwden,maken 
spontaan en beter publiciteit dan jij,want jij hebt nog 
niet gebouwd.Zij weten waarover ze praten. 

Kris,nodig de mensen uit voor een bezoekje aan één van 
onze kantoren,toon hen foto's en dia's, stel hen onze 
mensen voor, zeg hen waarom we zo'n goede naam hebben, 
geef hen de voorlichting die ze vragen,praat over de 
finanoieringsmogelijkheden,,«,.toon hen heel eenvoudig 
ona gezichtI Toon hen gewoon de werkelijkheid:tevreden 
klanten! 

Ho© je dit alles verwoordt en in een vorm giet,dat laat 
ik aan jou over. 

(nota van de heer Kunnen aan de copywriter van het ABK) 

{)et algemeen boututietinit K U N N E N 
mensfen ioaarop je fean ^0WiW€M 
Antwerpen 
Meir 18 
03/31.78.20 

Gent 
Onderhergen 43 
09/25.19.23 

Leuven Genk 
Brusselsestr. 33 Winterslagstr. 22 
016/337.35 011/544.42 

600 arïjeiterö... lOOl moseliifeïjeben 

BON 
Naam : ~ „.„...-«„.--»..»»»— 
Adres i • •• 
Tel : -
Q beschik, over bouwgrond - gemeentei „ -

- breedte : 
en wens de voordelen te kennen die U mij kan 
bieden. 
Q beschik niet over bouwgrond en verzoek U mij 

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

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

centrum te «™ - op te u. 
Handtekening 
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Binnenkort staan ze al in bloei! 
Duizenden families hebben de natuur 

met een boom verrijkt door 
een depositoboekje te openen bij de Kredietbank 

« Sparen en bomen planten gaan buitengewoon goed 
samen: het zijn immers allebei' investeringea voor de 
toekomst». In vele duizenden families is onze oproep 
blijkbaar niet in dovemansoren gevallen. 

Wij konden bijna niet volgen met het planten van bo
men ! 

Zoveel succes had immers onze « Actie Bosbouw » : 
voor ieder deposito- of rekeningboekje, geopend tussen 
1 november en 1 maart, plantte de Kredietbank gratis een 
boom. Voor de hele gemeenschap. Op gronden door 
openbare instanties ter beschikking gesteld. 

Deze prachtige samenwerking bij de uitvoering van 
ons initiatief bewijst dat de bekommering voor ons leef
milieu reëel is. 

Dit zijn de zes typische soorten bomen die door de 
Kredietbank geplant worden op drie belangrijke ter
reinen : 
- een terrein van 13 ha op 

12 km buiten Kortrijk, te 
St-Denijs-Kortrijk; 

- een terrein van 10 ha in het 
Mechelse; 

- een grote dreef temidden 
van een toeristisch gebied 
te Westerlo. 

Zo heeft de Kredietbank 
sedert 1/11/72 
duizenden bomen geplant 

0h^ 
EIK 

ELS 

ES 

ESDOORN 
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K<-W' 

HAZELAAR 

Kredietbank 
650 kantoren : waar je woont, waar je werkt, waar je winkelt 


