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« Als wij ekologische termen zou
den willen gebruiken om de toe
stand in de RTT weer te geven, dan 
Kouden wij zeggen dat zij een in-
Stelling is waar het personeel één 
enkele politieke gezindheid ver
toont, waar de elementen ontbre
ken waardoor men het zelfkontro-
lerend apparaat mist, waar de sti
mulans is zoek geraakt, waar de 
kwantiteit wordt opgevoerd. En 
wat krijgt men dan als resultaat ? 
Een kwalitatieve aftakeling op elk 
gebied, een discipline van politieke 
willekeur, van terreur en van maf
fiapraktijken ». 

Deze rake typering van de RTT 
die door Anseele werd uitgebouwd 
tot een BSP-burcht waar allerlei 
partijvriendjes — bekwaam of niet 
— een plaatsje konden vinden komt 
niet van de oppositie, maar werd 
in volle parlement uitgesproken 
door een CVP-senator. 

stond voor 8,7 miljoen, is het er 
het jaar dat Baudrin kwam (datzelf
de 1970) toch al direkt 21,6 miljoen 
geworden. En inmiddels Is die post 
opgelopen tot vele tientallen mil
joenen. Baudrin heeft vanzelfspre
kend goed voor zichzelf gezorgd. 
Waar hij in 1970 nog vrede moest 
nemen met maximum 290.000 pre
mie per jaar, is dit in 1972 al opge
lopen tot 532.000 fr. maximum. En 
van opa Anseele kreeg hij natuur
lijk gedaan dat hem telkens het 
maximum werd toegekend. Naast 
zijn ruime wedde en naast zijn roya
le onkostenvergoeding en andere 
ditjes en datjes Om niet meer te 
zeggen... 

Het blijkt overigens dat de RTT-
topambtenaren extra-goed werden 
verzorgd met premies en dergelij
ke Het lager personeel werd niet 
zó erg in de watten gelegd. 

HEI RTT-IWIIGGEID 
Van de « maffiapraktijken • met 

altijd dezelfde bouwpromotoren en 
toeleveringsfirma's hebben wij zo 
stilaan al heel wat vernomen. Dit 
is echter nog niet alles Sinds VU-
senator Vandezande tijdens zijn in
terpellatie sprak over het eigen
aardige " premie-stelsel » dat bij 
de RTT bestaat, is de pers ook in 
dat troebele potje gaan neuzen. 
Daaruit blijkt dat dit stelsel, ook 
« beheersvergoeding » genoemd 
in een vrij onschuldige en zelfs 
verdedigbare vorm reeds geruime 
tijd bestaat (1940), maar dat het 
explosief tot een misvorming is 
gaan uitgroeien sinds de met-vakan
tie-gestuurde sekretaris-generaal 
Baudrin (BSP) op de RTT de lakens 
kwam uitdelen. Waar deze « be
heersvergoedingen-post » op de be
groting voor 1970 nog ingeschreven 

S C H A A M T E L O O S 
klampt de oude BSP-\/os Anseele 
zich vast aan zijn ministerzetel. 
Alom wordt hij nochtans aangewe
zen als dé politieke verantwoorde
lijke voor alles wat in de voorbije 
faren aan mistoestanden in de RTT 
kon groeien. Probeert hij zijn minis
terieel bestaan nog te rekken tot 
het najaar, of verdwijnt hij geruis
hos tijdens de grote vakantie. In 
politieke kringen wint de mening 
Veld dat het rapport van het Hoog 
Komitee voor Toezicht voor hem 
wel eens een héél zware dobber 
zou kunnen worden. 

Als zon praktijken voorkomen — 
naast andere — in een ministerie 
dat door de verantwoordelijke mi
nister stelselmatig werd volgepropt 
met partijvriendjes, dan gaat zoiets 
wel héél erg naar favoritisme rui
ken. Anseele verdedigt zich (zwak
jes) met de bewering dat deze vet
te premies er nodig zijn om de bes
te ingenieurs enzovoort in dienst 
te kunnen houden, om te beletten 
dat zij stelselmatig door de méér 
betalende privé-sektor worden af
geroomd. Die bewering klinkt wel 
erg hol, want uit de onthullingen 
van de h. De Maeght blijkt zonne
klaar dat precies onder het bewind 
Anseele-Baudrin het grootste mis
prijzen voor het eigen bevoegd per
soneel werd betoond. Over hun 
hoofden heen kregen de bouwpro
motoren de interessantste opdrach
ten toegespeeld, en zij konden zo 
ongeveer met de duimen zitten 
draaien. 

In die omstandigheden gaat het 
er steeds meer op lijken dat de 
explosieve verhoging van deze «pro-
duktiviteitspremies » meer bedoeld 
waren als een soort zwijggeld dan 
als om het even wat anders. Zwijg
geld voor die topambtenaren die 
niet uit de BSP-stal waren en toch 
een en ander onder hun ogen zagen 
gebeuren ,en terzelfdertijd een bij
komende premie voor de <• be
trouwbare » partijgenoten die even
tueel het spel meespeelden ? 

De BSP-ers gaan geregeld tekeer 
tegen personen uit andere partijen 
die ergens in een of andere raad 
van beheer van een privé-firma zit
ten. Zij doen daarbij alsof zij op 
dat punt vrij zijn van alle schuld en 
zwaaien desgevallend zelfs met 
hun partijstatuten. Maar ondertus
sen is gebleken dat een stel no
toire BSP-bonzen zelf, of via hun 
vrouw, eveneens in privé-beheerra-
den zijn te vinden, partijstatuten of 
niet. Zelfs grote ex-voorman Coi-
lard, dé socialist en vader van de 
« progressieve frontvorming », zou 
in dat geval zijn. Maar véél erger 
is de stelselmatige zakkenvullerij 
van tal van BSP-ers op kosten van 
de staat. Overal waar iets mee te 
pikken valt, vind je hen terug. 
Neem nou bijvoorbeeld die Ibram-
co-Baeyens, die sekretaris-generaal 
van Ekonomische Zaken is en daar
naast nog in een dozijn beheerra-
den allerhande een stuivertje bij
verdient. In één ervan, het Kerncen
trum te Mol, strijkt hij daarvoor een 
klein miljoentje per jaar op... Pro-
letarlërs aller landen, verenigt u, 
't brengt op I - ^ 

ER WORDT 
VALS GESPEELD 

MET HET 
SCHOOLPAKT! 

Dinsdagavond had eerste-minister Leburton de leiders van de meerder
heidspartijen (CVP, BSP. PVV) uitgenodigd voor een zoveelste kanapee-
praatje. Hoofdschotel op de agenda waren de bepalingen van de nieuwe 
. schoolpaktwet - die Leburton en ook de CVP-PSC nog vóór de zomer
vakantie door het parlement willen jagen. 

De sfeer was (eens te meer) bar slecht, zo meldden de kranten. Er 
vielen harde woorden, er werd gescholden en op zeker moment was 
minister Tindemans zó kwaad dat hij het wilde aftrappen. Maar hij mocht 
niet van Leburton, die naar bulten de indruk niet wil wekken dat het slecht 
gaat met zijn regering... 

En in die sfeer zouden de heren een aantal belangrijke vraagstukken 
bespreken en oplossen, zodat de kabinetsraad vrijdag de tekst van de 
. schoolpaktwet » op punt zou kunnen stellen... Het werd enkel een bits 
bekgevecht om enkele belangrijke benoemingen, het gewone verdelen van 
de koek dus, en een ruzie over een paar punten die in verband met de 
scholen in het regeerakkoord werden neergeschreven. De staatslieden 
hebben daar het grootste deel van hun tijd besteed aan een oeverloze dis-
kussie over... het kloosterleven. Volgens de rooie rakkers kan men al 
van een kloostergemeenschap spreken van zodra er meer dan twee reli
gieuzen samenleven. De CVP-ers willen maar van een dergelijke gemeen
schap spreken van zodra er minstens 9 religieuzen samenleven... En 
waarom maakten de heren zich zo druk bij deze diskussie, die keizer
koster Jozef II had doen blozen ? Omdat in het regeerakkoord staat dat 
kloosterlingen in het onderwijs, die in gemeenschap leven, slechts de 
helft van de wedde kunnen trekken van hun lekekollega's en van de reli
gieuzen die niet in temeenschap leven Bij die hemeltergende diskrimi-
natie tussen onderwi'^mensen hebben de CVP-ers zich neergelegd. 

Nu dit gebeurd is worden ze nog wat meer op stang gejaagd door de 
ruige BSP-ers, die met de Ibramco- en RTT-schandalen zwaar op hun lever 
lopen en dat afreageren op hun voornaamste regeringspartners. Een 
gezellige bewindsploeg, voorwaar. 

In de oude schoolpaktkommissie, die woensdag bijeenkwam, werd er 
over dezelfde kwestie nog voortgeborduurd zonder dat het tot een rege
ling kwam. Bovendien gooiden de liberalen nog wat olie op het vuur door 
met een nieuwe interpretatie over de aanwending van de miljarden van 
het scholenfonds voor de pinnen te komen. 

En terwijl deze kanapee-polHiekers onder elkaar ruzieën, zetten zij de 
. nieuwe » schoolpaktkommissie die nochtans op hun verzoek tot stand 
kwam, gewoon voor schut. Deze week werden de werkzaamheden van 
deze kommissie trouwens zonder meer opgeschort. Men vraagt zich af 
waarvoor deze kommissie nog moet dienen, nu de heren achter haar rug 
over een nieuwe « schoolpaktwet » zitten te onderhandelen. In die om
standigheden verliezen de mensen van deze nieuwe schoolpaktkommissie 
doodgewoon hun tijd. aangezien het nieuwe schoolpakt tussen de rege
ringspartners en op een onnoemelijke manier wordt voorbereid... en klaar 
moet zijn nog vóór de parlementaire vakantie. Voor zo'n manier van 
handelen past maar één uitdrukking : dat is vals spel. Het zou ons dan 
ook niet verwonderen dat de VU-vertegenwoordigers in de nieuwe school
paktkommissie daaruit dan ook de passende konklusies zouden trekken. 
In elk geval zal de bevolking erover ingelicht worden dat de VU m deze 
kommissie als enige partij met een sluitend voorstel voor de dag is 
gekomen dat rekening houdt met de bestaande netten en dat terzelf
dertijd toch een kans open laat voor de open gemeenschapsschool. Als 
het zo verder gaat komt er geen zinnig nieuw onderwijspakt, zoals de VU 
dit wil maar hoogstens een ineengeflanst akkoord tussen de regermgs-
partijen over de verdeling van invloeden en miljaren, en dat produkt van 
politiek pokerspel zal dan de titel • nieuw schoolpakt . krijgen. 

Ons onderwijs verdient wel beter... 

Cynisch en schijnheilig is de regering weer eens aan een << coup de 
iuillet » toe. Naast de gewestvorming was de vernieuwmg van het school-
pakt een der kernpunten van het politiek kompromis bij de regeringsvor-

*" vfjf maanden liet men verloren gaan, voldoende tijd om met het 
parlement tot een vruchtbaar gesprek te komen. Niets daarvan, het moet 
nu allemaal bekokstoofd worden op 14 dagen dagen tijd en weer eens 
achter de koelissen... Een zoveelste bespotting van het parlement. 

De vu-positie is duidelijk : wij zijn vóór de afschaffing van alle diskrimi-
naties en vóór de volledige onderwijsvrijheid, maar dat wil niet zeggen 
dat wij bereid zijn een onderwijsmonopoiie toe te spelen aan de Guimard-
straat en aan de BSP. Niet bereid ook blok te vormen, noch tegen do 
enen, noch tegen de anderen. De Volksunie wil een brede parlementaire 
gedachtenwisseling over een echt vernieuwend onderwijspakt. 

Wat het kultuurpakt betreft is de VU niet te vinden voor een tekst die 
een kastratie zou betekenen van de kulturele autonomie. Waarom zouden 
bijvoorbeeld ook de Vlaamse PW-ers niet eens ernstig het dekreet-voor
stel Van Haegendoren over de diskriminaties onder ogen nemen ? 

Het moet toch mogelijk zijn, onder Vlamingen, in de Kultuurraad tot een 
regeling te komen die de beginselen van een kultuurpakt verzoent met 
de kulturele autonomie ? Pa"' Martens 
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v l a a m s e s c h o l e n te b russe l 

Tien jaar na het moeizaam tot 
stand komen van de taalwetten 
(waarvan er intussen reeds werden 
prijsgegeven) moet het me van liet 
hart dat onze Vlaamse kinderen te 
Brussel nog steeds stiefmoederlijk 
worden behandeld. 

Zij worden er geduld omdat zij 
er nu eenmaal nog ziin. Na lezmg 
van onderstaande voorbeelden zult 
u moeten bekennen dat deze be
wering niet ongegrond is. Vlaamse 
leerkrachten worden dagelijks ge-
konfronteerd met een diskriminatie 
die middeleeuws aandoet. Het gaat 
om een vrije lagere — en kleuter
school in een Brusselse randge
meente. De Vlaamse afdeling vormt 
er natuurlijk de minderheid ; zo
doende wordt het gezag uitgeoe
fend door de Franse zuster direk-
irice. Als lid van een Vlaamse kon-
gregatie vormt zij het overkoepe
lend bestuur van deze tweetalige 
school. Volgens de taalwetten van 
'63 echter dienen de Vlaamstalige 
scholen gescheiden en onafhanke
lijk te bestaan. De realiteit leert 
dat er een Vlaamse direktrice be
noemd werd die deze funktie niet 
waardig is. Gehuwd met een Frans-
sprekende Brusselaar zitten haar 
kinderen in de Franse afdeling en 
houdt zij er frankofone ideeën op 
na. Zonder de andere personeelsle
den te kennen die meer dienstja
ren hebben, plaatste men deze voor 
het feit op 1 sept. 72. 

De subsidies der Vlamingen ver
dwijnen in één en dezelfde kas, het 
bedrag is niet gekend door de 
Vlaamse direktie, de samenstelling 
der inrichtende macht is eveneens 
een vraagteken, personeelsverga
deringen worden gehouden voor de 
twee taalgroepen samen, voertaal: 
Frans. De autonomie is zodanig 
groot dat onlangs een Vlaams per
soneelslid om ongegronde redenen 
ontslagen werd door de Franse di
rektrice. De Vlaamse direktie heeft 
zicff ni-et verzet. Integendeel ! Na 
herhaald aandringen werd het per
soneelslid medegedeeld dat zij niet 
past als opvoedster in deze school. 
Haar onderwijs is nochtans onbe
rispelijk en zij wordt door de ou
ders gewaardeerd. Bij gebrek aan 
een ouderverenigmg en door de 
nalatigheid van een schoolkomité 
— de leden zijn ongekend door de 
Vlaamse direktie — zijn zulke din
gen mogelijk. 

De parochrepriester, fungerend 
als gevolmachtigde van dit papieren 
schoolkomité tekent de ontslag
brief zonder de persoon in kwestie 
te kennen. Na een onderhoud bleek 
dat hij zich niet bemoeit met de 
bereddering van het schooltje en 
tekent wat de E. Zuster hem voor
schotelt. De diocesane inspektie 
werd volledig op de hoogte gesteld 
van deze feiten, doch laat niets van 
zich horen. Wie durft zijn verant
woordelijkheid opnemen als Vla
ming en rechtschapen mens vliegt 
er gewoon uit en past net in het 
keurslijf van de « bourgeoisie chré-
tienne •. Bij de staatsinspektie 
dient niet aangeklopt te worden, 
daar deze geen recht van inmenging 
heeft bij deze aangelegenheden. 

Wat gebeurt er in zulke school 
met de inschrijving van de leerlin
gen ? 

Intussen ploeteren de leerkrach
ten verder om de enkele Vlaamse 
kinderen het onderwijs te verstrek
ken waar ze recht op hebben. 

De diktaturen zijn helaas nog niet 
opgeheven in ons land ; het gezag 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

te l . ( 0 3 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 

voor A L U w bieren 
en L imonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylei 73 

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

Ledegancksiraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

berust hier bij één persoon en deze 
maakt er schromelijk misbruik van. 
Is het dan toch waar dat een Vla
ming de deugd van slafelijke ge
hoorzaamheid moet beoetenen, wil 
hij het eeuwig geluk kennen in het 
hiernamaals ? Intussen plaatsen de 
' bruiden van Kristus » vogel-
kastjes, kwestie van natuurbescher
ming, een mens onrecht aandoen is 
hen echter toegestaan. 

Door zulke toestanden van over
heidswege oogluikend toe te zien 
kweekt men flaminganten : de 
leeuw zal nog wel eens moeten 
toeslaan... 

G.B. Brussel. 

doofpot 

Répondre a une accusation par 
une accusation est s'avouer cou-
pable. Dat schijnt de kandidaat 
propaganda Staffel, uw boezem
vriend ? en Butler niet te weten, 
Edmond. Hij is niet alleen, het ge
peupel reageert in dezelfde zin, 
bedreigingen om andere Paktfascis-
ten in hun schamel hemd te zet
ten, en men zou zeggen dat de be
dreigden er niet zo gerust in zijn ^ 
Trek u het geval RTT niet te erg 
aan, Edmond, in ons gezegend land
je is er veel begrip voor korruptie 
en » scharweg ». De overgrote 
meerderheid van de Belgen, of ze 
nu rood, geel of blauw zijn, denken 
en zeggen : moest ik de gelegen
heid hebben ik deed het ook. In de 
staatsruiven wroeten en vreten is 
een gewaardeerde en bewonderde 
sport, het ressorteert allemaal on
der : de staatsbelangen behartigen! 

Vergroot de nationale doofpot Ed
mond, laat het werk doen door een 
promotor • new style > de hi-hi-hi 
kapitaal, 500.000 frankskens winst ^ 

M.C., Tervuren. 

g e w o o n konservat ie f 

Met reden klaagt " Wij » de me
tode aan die de « Gazet van Ant
werpen » heeft toegepast t.o.v. de 
door senator Jorissen ingestuurde 
« vrije tribune ». Dit doet bij de 
redaktie van « Wij ' de vraag rijzen 
of de - Gazet van Antwerpen » een 
CVP-krant is. 

Welnu, de « Gazet van Antwer
pen ' heelt een paar maanden te
rug een zelfde procédé toegepast 
t.o.v. een antwoord van prof. J. 
Maton op een « vrije tribune » van 
prof. Derine, over de Davidsfonds-
verkiezingen. Men kan zich dien 
ten gevolge de vraag stellen of de 
« katolieke • hoofdredaktie van 
• Gazet van Antwerpen » wel wenst 
of het volle licht op een bepaald 
probleem valt en of de « Gazet 
van Antwerpen » » eerlijk kato-
Hek • dan wel gewoon « konserva
tief » is. 

Voor mij is het besluit, dat men 
uit de loer, die « Gazet van Ant
werpen ' onze vrienden Jorissen 
en . Maton lapte, identiek : CVP én 
konservatief. 

R.V.R., Sint-Niklaas. 
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n u m e r u s clausus f 

Het vrij verkeer van personen 
(en goederen) in de EG kan op ze
ker ogenblik aanleiding geven bij 
giote koncentratie van gastarbei
ders tot hinderlijke spanningen en 
strubbelingen, de de goede gang 
van zaken in het gemeenschapsle
ven verstoren. 

Dat blijkt uit een artikel van 
' D.S. " (9 mei II.) waarin men 
leest dat « de Westduitsers begin
nen schrik te krijgen van de stroom 
immigranten, die uit de landen rond 
de Middellandse Zee binnenvloeit », 
in zo verre dat sommige sociolo
gen deze vreemde mensenvloed 
willen zien mdijken tot een beloop 
van 10 "o, ' drempel waar men niet 
overheen kan, zonder de sociale 
orde in gevaar te brengen ». 

Deze beperking van uitheemse 
werkkrachten is omzeggens de te
genhanger van wat bij ons zou moe
ten gebeuren op kommunautair 
vlak. Inderdaad een analogische 
wanverhouding doet zich voor rond 
de hoofdstad waar een legertje 
francofone inwijkelingen Vlaamse 
randgemeenten politiek dreigt te 
versmachten, dus « te veroveren ». 

Deze abnormale koncentratie van 
heterochtone elementen eist van 
Vlaams standpunt uit een ingrijpen
de maatregel van zelfbescherming, 
een soort « numerus clausus ». 
Een inwijkingsdrempel van 10 % 
dringt zich dan ook ten onzent op. 
Dit kontingent -gastbewonerS' zou 
" integreerbaar " zijn o.a. in de zes 
betrokken gemeenten rond de 
hoofdstad, terwijl het overschot 
zijn stemplicht zou te vervullen 
hebben in zijn respektievelijke 
woonplaats van herkomst. 

Derwijze zou in de aktuele ge
meenten met een abnormaal hoog 
inwijkingsprocent dit cijfer auto
matisch terugvallen op de normali
teit ten gevolge van remigratie en 
afsterven, wat tenslotte een « kor-
rektief » zou uitmaken op het on
gebreidelde « laciliteitenstelsel -
langsheen de taalgrens, rond de 
hoofdstad, in de Voer » e.a. 

P.H., Moorsel. 

Inderdaad : de staat, de provin
cies en de gemeenten hebben ge
zamenlijk (de staat alleen reeds 
700 miljaid) meer dan 1000 miljard 
schuld en het is de kleine man die 
obligaties koopt. Rijke lui weten 
wel beter hun geld te beleggen. 

Welnu na een jaar wordt de 
koopkracht van het geld met meer 
dan 5 °o verminderd, zodat de 1000 
miljard schuld na een jaar nog geen 
950 miljard koopkracht meer be
dragen. De overdonderende meer
derheid der kleine lui ziet maar 
cijfers. 1000 miljard blijft voor hen 
1000 miljard en hij ziet niet in dat 
de gemeenschap der kleinen voor 
50 miljard bestolen wordt. 

Erger is het nog met het sparen 
bij bank of post. Daar ontvangt 
men hoogstens 4 "o interest en de 
kleine man beseft niet dat na een 
jaar hij met 104 fr. minder kan 
kopen dan met 100 fr. het jaar 
voordien. 

Een persoonlijk voorbeeld om te 
bewijzen hoe men door de inflatie 
de gewone spaarder besteelt. 

Ik ben nu 78 jaar, spijtig genoeg 
dus niet meer van de jongsten. Als 
ik 12 jaar was kreeg ik een spaar
boekje met 30 fr. Een heel bedrag 
voor die tijd. Een eersteklas vak
man moest daarvoor meer dan een 
week werken. Met die 30 fr. kon 
men destijds bv. 125 broden van 
1 kg., of 2 paar goede schoenen, of 
150 liter melk, of 10 kg. boter ko
pen. 

Mijn spaarboekje viel over enige 
tijd terug in de hand en mijn 30 fr. 
waren er 650 fr. geworden. Zonder 
inflatie zou het een heel pak geld 
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geweest zijn (in koopkracht na
tuurlijk). In cijfers was mijn spaar
geld bijna 22 maal groter geworden 
maar de koopkracht was maar de 
helft van het oorspronkelijk spaar
geld. 

Mag men dan van olficiële dief
stal spreken. 

O.K., Turnhout 

ontgooche l ing en protest 

De voorzitters van de verschil
lende verenigingen voor natuurstu
die en -behoud, verenigd te Genk, 
op 7 mei 1973, verzoeken in naam 
van hun leden, de leiding van « Na-
tuurbeschermingsaktie Limburg », 
hun ontgoocheling en heftig protest 
uit te drukken betreffende de ofth-
ciële beslissing voor de autoweg 
A24, Eindhoven - Hoei, de voorkeur 
te geven aan het westelijk tracé. 
Zij blijven met klem het oostelijk 
tracé voorstaan. Zij zien niet in 
hoe, volgens beweringen in de pers 
verschenen, hoe het mogelijk zou 
zijn de bijzonder waardevolle na
tuurgebieden te sparen die het ge
plande westelijk tracé doorsnijdt. 
Zij zullen alle schendingen of be
dreigingen blijven aanklagen in het 
belang van het Limburgs leefmilieu 
en van de wetenschap ». 

dr. R.N., voorzitter 
natuurbeschermingsaktie 

Limburg. 

bedrulit 

1 X 1 m. 
1,5 X 1,5 m. 
2 x 2 m. 

flgborduurd 
1,45 X 1 ,« m. 
1.45 X 2 m. 
2 x 2 n . 

zangfees t 

nylon 

1.145 fr. 
1.300 fr. 
1.750 fr. 

wollgnyl 

350 fr. 
S M f r . 
?91 fr. 

wellonyl 

1.325 fr. 
I.i25 fr. 
2.185 fr. 

off ic ië le diefstal 

De laatste tijd hoort men wel 
eens beweren dat de inflatie moet 
tegengehouden worden, maar men 
zal er niets aan doen, want de in
flatie is de gemakkelijkste maar 
ook de smerigste manier om belas
tingen te hellen. 

NATIONALE 
BEVLAGGINGSAKTIE 

1. Prijzen BTW inclusief 
^' LV.'SL"**"' ''°°' vlogsen en folders : 

TIEITSESTEENWEG I? 
8780 - OOSTROZEBEKE, Tel. 054/M0,73. 
Vermeld : a. raam- of masfvlag ; 
b. moderne of klassieke leeuwefiguur. 

3. Sekretariaat : dr. E. Moeyensstrao» 10, 
»110 St.-Amandsberg (Tel. 09/28.24.74) 

NATIONALE FEESTDAG 

Het was dit jaar de eerste keer 
dat ik het Vlaams Nationaal Zang
feest bijwoonde. Het was overwel
digend ; maar toch moet er mij iets 
van het hart : Er waren nog velen 
waaronder ikzelf, die de meeste 
liederen niet konden meezingen, 
omdat we ze niet kenden. Zou het 
niet mogelijk zijn, dat in 't vervolg 
die liederen op voorhand in iedere 
afdeling aangeleerd werden ? 

M S., Assent. 

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

einde van het schooljaar ! 
Na de inspann ing, n u m e t zevenmi j l s laa rzen naar 
de be lon ing b i j de s tand ingsvo l le speelgoedzaak : 

speelgoed 

cortvriendt 
Diepest raat 2 9 , A N T W E R P E N - Te l . 3 2 . 4 4 . 3 0 
Tuinschommels, kinderfietsen, go-karts, plonsbaden, race
banen, poppen, poppenwagens, electrische treinen, hobby 

gezelschapspellen en nog oneindig meer. 

— VRIJ IN EN UIT TOT 20 UUR — 

INSTITUUT P. VERMEIR 
A A L S T : Dirk Martensstraat 4 8 
KORTRIJK : Gentse Steenweg 37 
D E N D E R M O N D E : De Bruynlaan 1-3 
ROESELARE : H . Consciencelaan 4 6 

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

BESTUURSSEKRETARIAAT 
BOEKHOUDEN 
INTERNATIONALE 
HANDELSBRIEFWISSELING 

GEEN ALGEMENE VAKKEN 
GEEN AANVANGSDIPLOMA 

KINDERBIJSLAG 
PLAATSINGSDIENST 
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rode kameraden onder eikaar 

nog steeds 
geheimdoenerij 

ibramco 

volksunie eist kloarheid 

Vóór het RTT-schandaaf de parle
mentsleden en de bevolking van dit 
land ruime stof voor kommentaren 
bood, was het de affaire-lbramco 
die volop de aandacht trok. Onze 
lezers weten dat het hier gaat om 
een petroleumraffinaderij die door 
de Belgische Staat in samenwer
king met de National Iranian Oil 
Company (NIOC) in het Luikse zou 
worden opgericht. In de regerings
overeenkomst was er enkel sprake 
van een studie over de rendabili
teit van zo'n projekt. 

senator lode claes 

De BSP-promotoren van het hele 
geval — het zijn de Luikse BSP-ers 
die deze raffinaderij al jaren eisen 
— waren echter al een hele stap 
verder gegaan vóór hun regerings
partners het goed beseften. Toen 
uitlekte dat Ibramco reeds bij no
tarisakte was opgericht, niet enkel 
met de bedoeling om een studie te 
maken, maar om de raffinaderij op 
te richten en ook kommercieel te 
exploiteren, gingen de politieke pop
pen aan het dansen. De zaak werd 
een « schandaal » toen bleek dat 
de Belgische vertegenwoordigers in 
deze NV drie notoire BSP-ers waren 
nl. Bayens, sekretaris-generaal van 
Ekonomische Zaken, Mottard, pro-
vinciegoeverneur van Luik en Van 
Herbruggen, kabinetschef. Deze pri-
vé-personen zouden de Belgische 
belangen (!) moeten behartigen in 
deze gemengde vennootschap die 
van de Belgische Staat zowat 6 
miljard als bijdrage verwacht. 

Het werd helemaal mooi toen 
bleek dat ex-minister Simonet 
(BSP), op een ogenblik dat de vo
rige regering reeds ontslagnemend 
was Cop 21.12.72) en zonder zijn kol
lega's daarbij te kennen, een over
eenkomst met de NIOC afsloot die 
de Belgische Staat verbindt. Tot 
wat precies, dat weet ook vandaag 
nog niemand buiten de geïnteres
seerde BSP-clan. 

Toen over Ibramco in het parle
ment dan werd geïnterpelleerd, 
drongen verscheidene parlementsle
den en o.m. VU-senator Lode Claes 
sterk aan opdat de regering deze 
konventie van 21 december het par
lement zou meedelen. Eerste-mi-
nister Leburton stond tegenover dit 
voorstel zeer weigerachtig tot hij 

* door de oppositie, maar ook door 

Vorige dinsdag verwelkomde een BSP-delegatie on
der de leiding van BSP-medevoorzitter Jos Van Eynde 
een afvaardiging van de Russische kommunistlsche 
partij, die geleid werd door leden van het Centraal 
Komitee en door de hoofdredakteur van de « Pravda ». 
Volgens « Volksgazet » verwelkomde Van Eynde de 
Russen « zeer hartelijk en hij onderstreepte de belang
rijkheid van deze ontmoeting ». Tijdens het bezoek 
zullen de Russen verscheidene BSP-ministers en voor
aanstaanden uit de partij ontmoeten en er besprekin
gen mee voeren. Waarover de kameraden het onder 
elkaar zullen hebben, zal wel vopr de Belgische goe

gemeente verborgen blijven Wellicht over de -meest 
doelmatige metodes om de staat naar hun hand te 
zetten en om onze demokratie op Oosteuropese wijza 
te hervormen ' Dit kommunistisch bezoek past in het 
kader van een reeks bezoeken van BSP-leiders aan 
diverse kommunistlsche landen Wie op bezoek gaat, 
moet ook al eens inviteren, nietwaar. 

Ibramco, RIT, gekokketteer met gehaaide « demo-
kraten - uit het Oosten • de handelingen van de rode 
apostelen dienen door de burgers van dit land met de 
nodige aandacht gevolgd te worden. 

zijn regeringspartners, ertoe ge
dwongen werd toch een toegeving 
te doen ; het dossier zou ter ken
nisgeving aan de vroeger opgerich
te « parlementskommissie voor de 
kontrole op de staatssteun aan on
dernemingen» worden overgemaakt. 
Ook deze kommissie was er pas na 
veel weerstand van BSP-zijde geko
men en senator Claes wees erop 
dat zij in feite nog niet operatio
neel was. Bovendien kon zij maar 
kennis nemen van de verscheidene 
dossiers vele maanden nadat de 
staatssteun reeds was verleend. En 
bovendien eisten de BSP-ers dat 
alles wat daar te berde zou komen 
strikt geheim zou worden gehou
den voor de publieke opinie ! Wat 
Ibramco betrof verklaarde senator 
Claes toen reeds in de Senaat dat 
hij het met deze geheimdoenerij niet 
eens was, en zich tot geen geheim
houding verplicht zou achten. 

Vorige woensdag leidde dit tot 
een scherp incident in deze kom
missie. Minister van Ekonomische 
Zaken Claes (BSP) was naar de 
vergadering gekomen (bestaande uit 

8 senatoren en 8 volksvertegen
woordigers, waaronder twee VU) 
met de beruchte konventie onder 
de arm. Toen verscheidene leden, 
en o.m. VU-senator Lode Claes, er
aan herinnerden dat zij zich niet 
tot geheimhouding over deze zaak 
wilden verbinden, weigerde minis
ter Claes de kaarten op tafel te 
leggen. Toen tijdens de zitting bo
vendien bekend raakte dat het dag
blad « Le Soir » blijkbaar over de 
konventie beschikte — het blad 
stelde een aantal preciese vragen 
die daar op wezen — was het hek 
helemaal van de dam. Minister 
Claes, blijkbaar in afspraak met Le
burton, bleef weigeren de tekst van 
de konventie aan de parlementsle
den van de kommissie mee te de
len... 

De BSP-machthebbers deinzen 
voor geen grofheid terug. Op hun 
eentje, met miskenning van het de-
mokratisch verkozen parlement en 
zelfs van hun regeringspartners, 
sluiten zij — in naam van de Staat 
nog wel — een miljardenovereen
komst af met een privé-maatschap-
pij die zowat de eigendom is van 

een middeleeuwfee'tirdn tiif het mid
den-oosten. Zij stoppen hun manne
tjes in de beheerraad van de ven
nootschap, en als hun machinaties 
uitlekken weigeren zij bovendien 
nog mee te delen aan het parle
ment in welke mate zij de Staat 
kontraktueel hebben verbonden. 
Met andere woorden : zij gedragen 
zich als despoten die geen toezicht 
op hun handelen dulden, maar niet
temin zo vrij zijn de gepeperde re
kening voor hun kapitalistische ex
perimenten aan de Belgische be
lastingsbetalers te presenteren. Ho-
noré Gepluimd mag niets weten, 
hij moet alleen maar betalen. 

Als het parlement — en dat hangt 
af van de parlementsleden van de 
meerderheidspartijen — zoiets 
duldt, dan is het blijkbaar bereid 
de kelk der vernederingen die het 
de laatste jaren voortdurend onder
gaat tot op de bodem leeg te drin
ken. En dan heeft het volk groot 
gelijk dat het niet langer respekt 
kan opbrengen voor de dure farce 
die in de Brusselse Wetstraat wordt 
opgevoerd. 

davidsfonds 

het niet- bij woorden laten 

In de voorbije maanden werd in 
de gelederen van het Davidsfonds 
een eerder ongewone veikiezings-
strijd gevoerd. Het ging om de ver
vroegde verl<iezing van een Natio
naal Bestuur voor deze eerbied
waardige Vlaamsgezinde en kriste-
lljke massavereniging. Aanleiding 
daartoe was de sterk vertroebelde 
sfeer in het « oude » Nationaal 
Bestuur waarin twee groepen ge
harnast tegenover elkaar waren 
gaan staan. 

Men sloeg er mekaar om de oren 
met termen als 'links» en 'rechts», 
'progressief» en 'konservatief», zo
als wel eens meer is gebeurd in de 
geschiedenis van de Vlaamse Be
weging .. Uiteindelijk was een zin
nig gesprek tussen de opponenten 
vrijwel onmogelijk geworden, en 
ten slotte werd besloten een be
roep te doen op de ruime leden
basis. Dit ging dan weer gepaard 

met polemieken in de pers en hier 
en daar met • kampanjes » te 
velde. 

Wij hebben ons zorgvuldig ont
houden van enige inmenging in 
deze ongezellige interne strijd bin
nen het Davidsfonds. Wij wensen 
ons ook vandaag, nu het nieuwe 
Nationaal Bestuur volledig is sa
mengesteld, te onthouden van kom
mentaren die nieuwe polemieken 
kunnen uitlokken. Wij drukken al
leen de innige wens uit dat het 
Davidsfonds, met zijn groot gezag 
en stevige traditie van strijdbaar
heid in de Vlaamse Beweging, spoe
dig zijn innerlijk evenwicht moge 
hervinden opdat het zijn taak in de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd verder 
naar behoren kan vervullen. 

Het nieuwe Nationaal Bestuur 
heeft dadelijk na zijn installatie vol
gende mededeling verstrekt aan de 
pers. 

' Ingevolge groeiende menings
verschillen over inhoud en meto
den van de werking der vereniging, 
was het vorige nationaal bestuur 
van het DF in een impasse geraakt, 
zodat het zijn beleidstaken nog 
moeilijk kon uitoefenen. Daarnaast 
waren er bij plaatselijke DF-bestu-
ren en bij leden vragen gerezen om
trent' de basisprincipen van de ver
eniging, waarop het nationaal be
stuur blijkbaar niet meer in staat 
was een afdoend antwoord te ge-

Door het nationaal bestuur te 
ontbinden en vervroegde verkiezin
gen 'uit te schrijven', werd aan de 
plaatselijke besturen de kans gege
ven zich op een demokratische wij
ze uit te spreken over de samen
stelling van een nieuw nationaal 
bestuur .en het te voeren beleid. 
Zij hebben die kans aangegrepen, 
want 81 t.h. van de stemgerech
tigde afdelingsbesturen hebben aan 
de stemming deelgenomen. Het 
verkozen nationaal bestuur dient 
dan ook beschouwd te worden als 
de werkelijke emanatie van de ba
sis der vereniging. 

Het nieuw nationaal bestuur er
kent en bevestigt de basisprincie-
pen van het Davidsfonds : kriste-
lijke inspiratie, Vlaamse strijdbaar
heid en sociaal engagement. Het 
neemt zich voor deze princiepen 
via het sociaal-kultureel werk te 
konkretizeren in de werking van de 
vereniging. Van uit de eigenheid 
van de vereniging wenst het samen 
te werken met anders gerichte in
stellingen en organizaties, ten bate 
van de Vlaamse volksgemeenschap 
en van de wereld. 

Tegenover zijn afdelingsbesturen 
en leden belooft het een open, 
krachtdadig en progressief beleid 
te voeren om aldus zijn voornemen 
waar te maken. Hiervoor rekent het 
mede op hun vertrouwen en steun». 

De leden van het nieuwe Natio
naal Bestuur van het Davidsfonds, 
en vooral de volksnationalisten en 
federalisten onder hen, hebben nu 
tot taak deze positieve woorden zo 
spoedig mogelijk om te zetten in 
daden die alom m Vlaanderen in
stemming kunnen vinden. De zwijg
zaamheid van het Davidsfonds in 
Vlaamse aangelegenheden en meer 
speciaal wat de problemen rond de 

gewestvorming betreft, begon in
derdaad op te vallen. Een gevolg 
van de energie opslorpende inner
lijke tegenstellingen ? Hopelijk 
vindt de Davidstondsleiding spoe
dig weer de juiste toon om de mas
sa der Vlaamsgezinden in haar 
rangen volkomen gerust te stellen. 
En het zou daarbij geen kwaad kun
nen dat het Davidsfonds eens extra 
beklemtoont dat het even onafhan
kelijk is gebleven als vroeger. Dit 
is het beste middel om beweringen 
als die van de DF-gewestbond Me-
nen-Wervik te ontzenuwen als zou
den er pogingen zijn aangewend 
vanuit de CVP om het kulturele 
werk in het Davidsfonds sterker ta 
bevoogden. 

Laten de opponenten in het Da
vidsfonds mekaar met langer pla
gen met allerhande etiketten, maar 
zich verdraagzaam tonen, zonder 
rancune, en vreedzaam verder sa
menwerken in alle geledingen telt 
bate van Vlaanderen. Verdeeldheid 
heelt de Vlaamse zaak nooit baat 
bij gebracht en is nu minder dan 
ooit wenselijk. 

p.m. 
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Het arrondissement Aalst heeft blijkbaar de juiste pedalen 
beet. Na haar geslaagde anti-Leburton-manifestaties heeft dit 
aktief arrondissement het nu op de Amnestie-toer gegooid. Na 
de handtekeningenaktie, die zowat overal aan gang is, verscheen 
in onze bewegingswijzer een geheimzinnig berichtje « dat zowat 
40 personen nodig waren voor een schokaktie » 

Tijdens het Pinksterweekeinde werd de sluier opgetild. Op 
twintig opeenvolgende E-5-bruggen (Brussel-Ooslende) werd 
Amnestie geëist. Op hetzelfde ogenblik werden in toeristische 
centra tienduizend pamfletten in vier talen uitgedeeld. Volgende 
tekst was te lezen : 

« U bevindt zich in België, het enige Westerse land waar men 
in 1973 nog gebroodroofd wordt omwille van zijn politieke hou
ding van een kwarteeuw geleden. De repressie, die na de oor
logsjaren 40-45 volgde, was een brutale politieke wraakneming 
tegen de Vlaamse Beweging en moest de sociale, kulturele en 
ekonomische opgang van Vlaanderen te niet doen Nu, in 1973, 
is die repressie nog steeds niet door een algemene amnestie
maatregel uitgewist. Zonder deze noodzakelijke amnestie blijft 
België het land van de haat ». 

De foto : bezetting van een ven de bruggen met Volksunie en 
Amnestie. 

dosfelaktiviteiten 

weekeindreis 
« KENNISMAKING MET FRANS-VLAANDEREN » 

— vrijdag 17 augustus 
18 uur : Aankomst te leper 
18.30 uur : Inleiding : « Frans-Vlaanderen en de Vlamingen '. 
Erik Van de Walle. Vragen en diskussie. 
19.30 uur : Avondmaal. Vrije ti jd. 

— zaterdag 18 augustus 
8 uur : Ontbijt 
8.30 uur : Vertrek per bus naar Rekkem, Dialoogcentrum 
« Ons Erfdeel ». 
Kennismaking met het Centrum en met Stichting <• Ons Erf
deel ». Jozef Deleu, direkteur. 
9.30 uur : Aspekten van Frans-Vlaanderen, 
inleiding : Ruimtelijke ordening voor een regio en een regio
nale hoofdstad. Pierre Martin, direkteur CDEIN (Rijsel), 
Vragen en diskussie. 
Inleiding : Politieke verhoudingen in Frans-Vlaanderen. 
Erik Van de Walle. Vragen en diskussie. 
Inleiding : De betrekkingen tussen Frans-Vlaanderen en de 
overige Nederlanden in de toekomst. 
André Demedts. Vragen en diskussie. 
12 uur : Middagmaal en pauze in het Dialoogcentrum « Ons 
Erfdeel ». 
13 uur : Vertrek naar Rijsel. 
Kennismaking met de nieuwe stad (Villeneuve-d'Ascq). -
Vrije tijd In de stad. 
18.45 uur : Vertrek naar leper, via Armentiers en Ploegsteert 
19.30 uur : Avondmaal te leper. 
20.30 uur : Diavoorstelling over de Frans-Vlaamse Westhoek. 
Cyriel Moeyaert. 
21 uur : Vrije ti jd. 

— zondag 19 augustus 
8.30 uur : Ontbijt 
9.15 uur : Vertrek per bus naar de Frans-Vlaamse Westhoek. 
Toeristische kennismaking met Kassei. 
11 uur : Aankomst te Noordpene. 
Voettocht van 5 km. door het Frans-Vlaamse landschap tus
sen Kassei en Weten. 
12 uur : Kennismaking. Centre d'animation Interregional. 
Het CAIR is een eerste poging tot streekanimatie. 
Middagmaal op « Blauwvoethoeve ». 
13.15 uur ; Toeristische verkenning : Rubroek, Bollezele 
Waten, Tournehem, Acquin, Sint-Omaars, Hazebroek, Belle' 
17.30 uur : Aankomst te leper. 
Einde kennismaking met Frans-Vlaanderen. 

praktische schikkingen kursusle id ing 

Walter AUGUSTIJNEN, direkteur Dosfelinstituut 
Enk VAN DE WALLE, medewerker . Ons Erfdeel ». Dit week
end gaat door in het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw-ter-Nieuwe-
Plant, Mgloulaan 2, 8900 leper. 
De deelnemers ontvangen bij hun aankomst een uitvoerlae 
dokumentatiemap. 

deelname in de kosten : 675 fr. 
(overnachtingen, 2 ontbijten, 2 warme avondmalen, (vrijdag
en zaterdagavond), 2 lunchpakketten, de dokumentatiemap, de 
uitstappen). 
Hierin zijn niet begrepen : het gebruik van koffie of andere 
drank bij het lunchpakket. 
Toiletgerief en 1 deken meebrengen. 

inschri jving 

door overschrijving van een voorschot van 500 fr 
op postrekening nr, 224.43 van Kredietbank 1000 Brussel voor 
rekening nr. 430-0835551-71 van het Dosfelinstituut te 1000 
Brussel met vermelding van reis Frans-Vlaanderen 

we zijn 
er nog niet 

Sommige gemakkeiijk-tevre-
den Vlamingen koesteren de na-
leve mening dat wij er in dit 
land zo stilaan zijn. Dat de Vla
mingen zo ongeveer hun voor
naamste rechten hebben vero
verd. Je mag dan toch niet diep 
gaan boren in de Belgische wer
kelijkheid. Neem nu bijvoorbeeld 
de uitgaven voor de universitei
ten, daarvan krijgen de Vlamin
gen 46,6°'o en de Franstaligen 
nog altijd 53,4%. Voor de uni
versitaire gebouwen (Louvain-la-
Neuve en VUB niet meegere
kend) is de verhouding 46% N 
en 54% F. In het Nationaal 
Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek is de verhouding 
50-50, maar het gaat hier slechts 
om 4 a 5% van de totale kredie
ten. In het Fonds voor Genees
kundig Wetenschappelijk Onder
zoek is het 44% N tegenover 
56% F. In het Interuniversitair 
Instituut voor Kernwetenschap
pen 41% N en 59% F. In het 
Kollektief Fonds voor Fundamen
teel Wetenschappelijk Onder
zoek 50% N en 50"o F. Voor het 
toegepast wetenschappelijk on
derzoek (Instituut Wetenschap
pelijk Onderzoek in Nijverheid 
en Landbouw) is de verhouding 
zelfs 38% N en 62% F. 

voor 
3/5 miljard 
bestolen 

In de personeelsbezetting van 
de wetenschappelijke instellin
gen van de Staat boeken de 
Vlamingen nog steeds een ach
terstand. Hun achterstand onder 
de Belgische leden van de inter
nationale ploegen wordt stelsel
matig verzwegen. Wanneer wij 
dan even de optelsom maken en 
uitgaan van de vaststelling dat 
de Vlaamse gemeenschap onge
veer 60% van de belastingen be
taalt en dus ook 60% zou moe
ten parten, dan kunnen wij be
sluiten dat — voor de begroting 
1973 — onze gemeenschap onge
veer 3,5 miljard wordt onthou
den. Alleen at op bovengenoem
de terreinen. 

Momenteel voert de regering 
een drastische bestedingsbeper
king door op de wetenschaps
kredieten. Deze politiek verhin

dert dat de Vlaamse achterstand 
wordt opgehaald. En dan brullen 
de BSP-ers nog wanneer VU-se-
nator Van Haegendoren aan
klaagt dat het tot stand komen 
van een broodnodige Vlaamse 
Interuniversitaire Raad wordt te
gengewerkt (door zoontje Van 
Acker). Dergelijke Raad zou zijn 
wetenschappelijk gezag in de 
weegschaal kunnen werpen om 
al die mistoestanden recht te 
trekken. 

reeds 80.000 
Een « Werkgroep Amnestie » 

onder impuls van het echtpaar 
Schamp (ES-plein 40, Ledeberg) 
verzamelde reeds een 80.000 
handtekeningen ten gunste van 
amnestie. Het doel is een hon
derdduizend handtekeningen te 
verzamelen en daarmee dan 
België in beschuldiging te stel
len voor het internationale fo
rum. In het blad van de VOS 
wordt nu een oproep gedaan op
dat iedereen die nog niet teken
de dit zou doen ter gelegenheid 
van de komende IJzerbedevaart 
Afgevaardigden van de Werk
groep Amnestie zullen er zete
len in het Vlaams Huis en in 
Gasthof St. Jan. 

last-post 
Toen Anseele voor een paar 

maanden ontheven werd als op
perhoofd van de Belgische Pos
terijen staakten we een zucht 
van verlichting. Een donkere 
bladzijde uit de geschiedenis 
van « Wij » zou worden omge
draaid. Eindelijk zouden onze 
abonnees — zo dachten wij al
thans — hun blad bijtijds in de 
bus krijgen. In onze dromen za
gen wij reeds btijgezinde post
bodes langs Vlaanderens wegen 
krossen en de brieven met een 
brede zwaai in de smalle brie
venbusspleet mikken. En in de 
sorteercentra liepen de muizen 
onrustig heen en weer omdat de 
stapels drukwerken waarachter 
ze zich sedert jaren zo veilig 
verborgen hadden, verdwenen 
waren... 

Helaas, we staan nu weer met 
one beide voeten op de grond. 
We zijn opnieuw een ervaring 
rijker en een lilusie armer ge
worden. Het Daems-iijdperk Is 
niet slechter dan dat van Ansee

le — dat kon gewoon niet — 
maar het is ook geen zier beter. 
Er staat ons maar één zaak te 
doen, verder werken tot een Vli
er minister of staatssekretaris 
van PTT wordt : om ten minste 
opnieuw in orde te brengen wat 
partijdige Anseele verknoeide. 

weg ermee 
In het weekblad « Links M van 

vorige week lezen wij het vol
gende : « De amnestiekwestie, 
tbramco, RTT en vooral de af
remming van de regionalisering, 
het zijn al elementen die de 
hechtheid van deze zo al broze 
regering niet ten goede komen. 
Als wij Jos Van Eynde In 
« Volksgazet » zien suggeren dat 
er best maar wat getreuzeld 
wordt met de uitvoering van de 
gewestvorming, dan is dat voor 
alle linkse socialisten een waar
schuwing ; deze driepartijenre-
gering is er gekonten om zo 
snel mogelijk, dit Jaar nog. de 
gewestvorming te realiseren. Dit 
was het enige motief om de tri
partite te rechtvaardigen, herin
ner u het BSP-kongres. Welnu, 
ats men aanstuurt op het op de 
lange baan schuiven van de ge
westvorming, dan valt meteen 
de bestaansreden voor de tri
partite weg, en dient ze te ver
dwijnen. Onmiddeltijk ». 

Of de 36 excellenties er ook 
zo over denken is een andere 
zaak.„ 

ha, ha 
Enen spuiter, die zich voor de 

gelegenheid « Groepering voor 
de Eenheid der Belgen » noemt 
met een adres in Gent, stuurde 
naar de zeer geachte heren van 
de pers volgend briefje : « Hier
mede nemen wij de vrijheid, 
langs de pers onze els kenbaar 
te maken, dat in het belang der 
eenheid van het Belgisch Vader
land, het embleem van het Waal
se landsgedeelte, namelijk de 
rode haan op geel veld, voortaan 
een zwarte kam en zwarte klau
wen zou dragen », En nu maar 
hopen dat aan « deze nationale 
verzuchting » ruime ruchtbaar
heid zal worden gegeven. Wat 
wij vanzelfsprekend dan ook 
doen. 

de leuvense bierfeesten... 
Leuven is een burgerstadje dat 

geen beleid kent. Na de 2e wereld
oorlog werd er nog niet eens één 
fatsoenlijke poging ondernomen om 
tot een agglomeratiewerking te ko
men voor een woongebied van 
100.000 groot-Leuvenaars. Een fran-
kofone brouwer Vandervaeren en 
een steeds-maar-taterende advokaat 
Smets hebben géén beleid kunnen 
verwezenlijken. Anderzijds hebben 
Universiteit, Boerenbond en van 
langsom meer de brouwerij Artois 
hun wil opgedrongen aan de klein
burgerlijke bevolking, die alleen 
maar oog had voor « koten » te 
verhuren en « pinten te tappen » 
— dit alles liefst In het Frans, want 
dat was veel chieker I 

Om de vijf jaren kent een van 
hogergenoemde instellingen de 
« feestkramp », waaraan het ste
delijk bewind zich groot trekt. Dit 
keer was het biezonder doorzichtig. 
De brouwerij Artois, die 1/10 van 
de stadsoppervlakte bezit, heeft 
een groots opgezet bierspektakel 
laten verlopen via het onbenullige 
gemeentebestuur, de middenstands
verenigingen en de bevolking die 
« brood en spelen » wi l . 

De BSP had boudweg hèar invi
tees voor de praalstoet naar Leu
ven gehaald om haast de héte eer

ste rij te bezetten, luister maar : 
opa RTT-Anseele, Frans Gelders 
naast Leuvenaar Fons Vranckx en 
Jos Van Eynde (nu heelwat geruster 
met zijn Antwerpse dokkers...). Op 
deze manier wilden zij de show 
stelen ! 

Aan de overkant van de pralende 
« proletariërs » was er een aparte 
tribune voorbehouden en gebouwd 
voor de Radio en Television Luxem-
bourgeoise, die de grote reklame-
kampagne van Stella Artois mee 
mag uitbouwen. In het raam van 
deze kampagne, die vooral de «bier
verovering, van Noord-Frankrijk op 
het oog heeft, trachtte men de stad 
om te toveren in een Place du Ter-
tre, in Bal Popuialre-pleintjes enz... 
mét bier, natuurlijk — wat dacht 
je ? Het héle centrum kon zelfs 
3 dagen verkeersvrij gemaakt wor
den, waar anderen — voor de stads
kernvernieuwing — al jaren over 
dromen. Middenin, onder het stad
huis, werd een veredelde blerkel-
der geopend ; een goeie vondst die 
betwist werd ats tié gedachte van 
wijlen BSP-er Frans Tielemans of 
van Brouwer Vandervaeren. 

De praalstoet was een pittige, 
dinamische aaneenschakeling van 
groepen uit de stadsdelen en bui
tengaats. Een kostelijk geheel ! 

Drie miljoen, alleen van Artois al, 
fluistert men ! Nu, de duizenden 
toeschouwers zullen dat wel rond 
zetten in de tientallen cafés van 
deze « universiteitsstad » (zoals ze 
steeds wordt betiteld bij deftige 
gelegenheden !). . . zonder Kultureel 
Centrum, zonder kongresoord en .. 
waar men de laatste 25 jaar de 
kans zag om een 60-tal belangrijk-
historische panden af te breken of 
te laten afbreken ! KÜL-tuur. On
langs nog :• de Vishalle en de Pa-
triagebouwen... 

De tentoonstelling • Drinken In 
het Verleden » is de moeite waard; 
loop er even aan in de Vander-
keienstraat. Anderzijds bewijst ze 
dat haast het hele Leuvense brou
werij-patrimonium verloren is ge
gaan ...Het meeste tentoongestel
de materiaal Is buitensleeds ! 

Al bij al : Je stelt vast hoe een 
poppenkastbeteld, overtommerd 
door een multi-nationale trust, het 
volk wat kommercleel oppept zon
der dat een kritische stem voldoen
de groepsvormlg weet tot stand te 
brengen rond dit soort gebeuren... 
Aan de vooravond van de samen
voeging van gemeenten, staat ons 
een ruime verantwoordelijkheid te 
wachten.,. 

vi/illy kuijpers, kamerlid 
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>f something 

rotten... " 

Het ' geval » speelt zich te Brus
sel af, èn in de postcheckdiensten, 
dus... 

Aldaar reorganiseerde « men », 
zoals dat nu wel In de meeste be
drijven om de haverklap gebeurt, 
kwestie van te rationaliseren, maar 
in de post- en aanverwante staat
kundige bedrijven hoort hierbij het 
verdelen van nieuwe vetbetaalde 
pasties aan gunstig-gekwoteerden. 

De partijkreaturen krijgen meest
al het grootste deel van het manna 
en hierop hebben ze nog meer 
kans als ze Franstalig zijn. 

Einde september 1972 werd de 
dienst « archieven * door een an
dere dienst, <• IC-geschillen » over
genomen. 

Er kwam ook een nieuwe dienst-
overste, de Waal Souply, niet de 
oudste in dienst, Nederlands-on
kundig, normalerwijze niet de te-
benoemen man. De twaalf Neder-
landstaligen van « archieven-IC-ge-
schillen » (er zijn ook nog zes 
Franssprekenden), namen het niet, 
en zo rees een reuze-groot geschil 
in de dienst geschillen. Ze deden 
hun beklag bij de onmiddellijke 
overste, monsieur Charpentier. Op 
welke basis had Souply zijn bevor
dering gekregen, zo wilden de ver
ongelijkten weten. 

Charpentier beloofde dat hij het 
zou onderzoeken, de leden van 
» geschillen » vroegen regelmatig 
naar inlichtingen, resultaten van dat 
onderzoek, maar zie, zij kregen 
nooit antwoord. 

Zij namen het VSOD (Vlaams Syn-
dikaat voor Openbare Diensten] bij 
de arm, en de organisatie schreef 
een brief, maar 't lijkt wel of tante 
Post zeer traag is om dié brieven 
te overhandigen : de messive ver
trok op 25 november en nog steeds 
kregen de jongens van het VSOD 
geen antwoord. 

Een afgevaardigde van het VSOD 
vroeg een onderhoud over de zaak 

en kwam bij madame Richemon te
recht, die geen Nederlands kent, 
en een tolk moest bijhalen om de 
« vreemdelingen » te begrijpen. Dié 
vertelde dan dat de • grote » di-
rekteur, Caignie, ziek was, en of hij 
later wou terugkomen "> 

De top-ambtenaren hebben het 
hard te verduren, tegenwoordig, en 
zo zijn ze nu en dan ziek 

Twee weken later kon Caignie 
dan toch een audiëntie toestaan 
Tijdens dit onderhoud tussen Cai
gnie, Charpentier en het VSOD 
eiste de direkteur « binnen de vier 
dagen » een rapport over de toe
stand en de geschillen in de dienst 
' geschillen » 

En zie, ook nu kwam geen ant
woord, en ondertussen « verhuis
de » Caignie naar andere funkties, 
en dat gebeurt ook wel eens met 
top-ambtenaren 

Opnieuw spraken de leden van 
het VSOD met Charpentier, maar 
die weigerde enig gevolg te geven 
aan de eisen tot inlichtingen. 

Er hapert iets.. 
En dit ' administratief » verhaal 

illustreert het maar weer. 

huguette d.b. 

btw-woede 
Terwijl door het ministerie 

van Financiën een spoedl<ursus 
« menselijker optreden tegen 
BTW-plichtigen » wordt inge-
riclit en anderzijds aan het licht 
kwam dat er twee soorten 
BTW-boetenbarema's bestaan 
(een voor de vrienden en een 
voor de gewone BTW-boetelin-
gen) is er een derde sterk ver
haaltje over de BTW. VU-senator 
Van In bracht via een parlemen
taire vraag aan het licht, dat 
de BTW-ambtenaren de voor
schriften zo streng toepassen, 
dat zelfs bij boedelverdeling in 
geval van echtscheiding, 25 % 
BTW geheven wordt op de auto 
die aan één der echtgescheide-
nen wordt toegekend, bij verde
ling van het ex-gemeenschap
pelijk bezit ! 

Senator Van In stelde vast, 
dat hier van « levering » geen 
sprake kan zijn en zo er dan 
toch BTW moet geheven wor
den, of er dan ten minste geen 
speciaal BTW-tarlef zou kunnen 
toegepast worden bij goederen-
verdeling. 

In zijn antwoord houdt de 
minister het bij het starre, wet
telijk reglement. Echtscheiding 
wordt dus met de BTW nog 
duurder.. 

het verschil 
Toen Leburton nog geen eer-

ste-minister was deed hij al het 
mogelijke om op te vallen. Om 
eerste-minister te kunnen wor
den. 

Nu hij eerste-minister is ge
worden, doet hij al het moge
lijke om niet meer op te vallen. 
Om eerste-minister te kunnen 
blijven. 

moeilijk, 
gemakkelijk 

VU-senator Van In vestigde in 
een parlementaire vraag de aan
dacht van de minister van Bin
nenlandse Zaken op de omslach
tige bepaling van het geldelijk 
statuut van het gemeenteperso
neel, bij zoverre dat heel wat 
gemeentebesturen geruime tijd 
nodig hebben, om er wijs uit 
te geraken. Dergelijke toestand 
achtte de senator hinderlijk 
voor hen, die moeten betaald 
worden doch ook lastig voor de 
• berekenaars x. Hij drong dan 
ook aan op een doeltreffende 
vereenvoudiging. 

De minister achtte het ge
volgde sisteem integendeel wel 
bevattelijk, omdat er een in
houdsopgave, een indeks van re-
lertegraden en een reeks raad
gevingen in de onderrichtingen 
voorzien zijn, 

We vrezen dat de minister 
met deze opvatting alleen staat: 
hij zou eens de krachttermen 
moeten horen, die in talloze ge
meentehuizen opstijgen, wan
neer met de berekening moet 
begonnen worden, en nog meer, 
wanneer de personeelsleden na 
maanden nog niet weten waar
op ze recht hebben... 

deze maand in 
Brussel 

Zo heet het keurige maand
blad dat door het Vlaamse 
o Contact- en Cultuurcentrum » 
in de hoofdstad wordt uitgege
ven en verspreid onder al de 
Vlamingen in de agglomeratie, 
waarvan naam en adres bekend 
zijn. Het juninummer is volledig 
gewijd aan het Vlaams onder
wijs in de Brusselse agglome
ratie, en bevat een schat aan 
praktische inlichtingen. Brussel
se Vlamingen die dit « vade
mecum » niet ontvingen kunnen 
het aanvragen bij het CCC, 
IVIartelarenplein, 23, 1000 Brus
sel ,tel. 18.10.00. Wie buiten de 
agglomeratie woont en zich voor 
dit werkje interesseert, kan een 

eksemplaar aanvragen mits 
storting van 20 fr op prk 1719. 
20 van het Contact- en Cultuur
centrum. 

taalkaders 
Taalkaders in leger en admi

nistraties allerhande zijn reeds 
talloze keren gevraagd door de 
VU, doch komen niet of slechts 
zeer moeizaam tot stand. Dit 
blijkt nu weer uit het antwoord 
van diverse ministers op vragen 
van VU-senator Jorissen, hoe 
het staat met de taalkaders in 
diensten en organismen. Geen 
enkele van de door de minister 
van Volksgezondheid en Leef
milieu opgesomde parastatale 
instellingen onder zijn voogdij 
beschikt over een taalkador 
(Waterleidingen, Kinderwelzijn, 
Oudstrijders, Oorlogsinvaliden, 
Oorlogsgetroffenen : deze op
somming alleen volstaat om te 
weten dat al die « nationale 
werken » Franstalig geleid wor
den). 

Ook belangrijke strafinrichtin
gen met gemengd taaikarakter 
beschikken niet over taalkaders. 

En dan is men verwonderd 
dat het uitblijven van deze her-
strukturering ondanks tiental
len beloften, de Vlamingen op 
de zenuwen begint te werken. 

de voerstreek 
Zonder noemenswaardige re-

aktie van de zijde van de grote 
Vlaamse kultuurverenigingen, 
vaardigde onderwijsminister Ca-
lewaert (in opdracht van de re
gering) op 10 mei een konin
klijk besluit uit dat de verdere 
verfransing van de Vlaamse 
Voerstreek nog meer vergemak
kelijkt. Franse scholen mogen 
daar nu zonder enige beperking 
worden opgericht. De verfran-
singsgeschiedenis te Brussel 
toont ons tot wat dit gewoon
lijk leidt. 

En ondertussen ging een FDF-
afvaardiging onder leiding van 
Lagasse op 26 mei nog maar 
eens een bijdrage afgeven aan 
de verfransers in de Voerstreek: 
304.000 fr. om precies te zijn. 
Als wij eens zouden optellen 
wat de Franstaligen in de loop 
van de jaren financieel voor hun 
aanhangers in de Voer hebben 
gedaan, en wat Vlaanderen daar
tegenover plaatste voor zijn 
eigen mensen in de streek, wij 
zouden grote ogen opzetten. 
Lamme Goedzak is in Vlaande
ren nog niet gestorven... 

hulde aan prof daels 
In de tuinen van de Servaesvilla — nu Chiro-jeugdterrein — 

te Sint-Martens-Latem bij Gent, werd prof Daels op maandag 11 
juni op grootse wijze gehuldigd. 

Niet alleen slaagde de inrichtende vereniging. Broederband-
Gent, erin hiervoor meer dan tweeduizend tweehonderd mensen 
samen te brengen, maar zij zorgde ook voor een degelijke orga
nisatie. 

Al was de gevierde zelf met aanwezig, toch domineerde hi) 
het gehele feest door het grote portret dat tussen vier geleeuwe-
vlagde masten was aangebracht. 

In naam van de inrichtende overheid leidde Achiel Buyst de 
eigenlijke huldiging m, waarna de heer Van Overstraeten profes
sor Daels voor de aanwezigen uittekende als één van de grote 
leiders van de Vlaamse Beweging, en als één van de grote 
Europeanen van onze tijd. 

Een prachtig bloemstuk drukte konkreet de waardering voor 
dr Daels uit, en in naam van de aanwezige familieleden, dankte 
de kleinzoon van de gevierde, Lieven Bockaert. 

Willem De Meyer zorgde vóór en na voor zanganimo en het 
koor van het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden verwekte 
heel wat geestdrift. 

Ondertussen werd voor amnestie gepleit, niet alleen in de 
aangebrachte spandoeken, maar ook tijdens de redevoeringen : 
de jeugd moet zich meer inspannen om de amnestie-aktie te 
doen zegevieren ; 'a l te lang hebben de ouderen het moeten 
doen De jeugd was anders goed vertegenwoordigd op dit ter
rein, en een tweehonderdvijftig van de allerjongsten keken ge
boeid naar een poppekastvertoning. 

Niet alleen uit het arrondissement Gent-Eekio, maar ook uit 
de ganse provincie en uit het Antwerpse daagden heel wat men
sen op. 

Zo ontmoetten zich die twee Pinksterdag tussen het weelde
rige Latemse groen, vrienden en buren, grootouders en klein
kinderen, prominenten uit de Beweging, mandatarissen en ge
wone militanten of belangstellenden tot eén groot vrienden-
feest. Allen deden zich tegoed aan de kosteloze Breughelmaal-
tijd hen door de inrichtende vereniging aangeboden, en al kwa
men de pintjes misschien traag, dan was het omdat de mede
werkers letterlijk werden overrompeld. 

Laten we tenslotte erop wijzen dat het feest slechts materieel 
mogelijk werd door een dagenlange inzet van enkele geestdrif-
tigen, en hier mogen Karel Rigo en Reinaart Casteleyn zich een 
reuze-pluim op de hoed steken. 

huguette d.b. 

leven naar maat 
Henriette is zowat vijfendertig, woont in een gezellig huis, 

heeft een gezond, vrolijk kind en broers en zusters die van haar 
houden. ,, n , , . 

Toch heeft Henriette weinig geluk 'gel<ënct':'% il'er'd-''(nèk''~èen 
heupluxatie geboren en zo groeide ze nooit uit in de gestalte 
van een volwassen mens... Henrietta,J^,,qff\,d^erqv[auwUe., _ 

Al was haar diploma — want ze mocht en kon studeren — 
evenveel waard als dat van « anderen », toch kreeg ze nooit 
een plaats op bureau, ze was te klein voor de beschaafde ekono-
mische wereld. 

Wel kreeg ze andere beroepsaanbiedingen : wou ze niet zon 
werkje op het konfektie-atelier ? Maar daarvoor had ze niet 
gestudeerd, ook was ze niet sterk genoeg om dat zware, een
tonige, zenuwslopende werk vol te houden. 

Dus moest ze wel thuis blijven, en omdat ze toch voor tachtig 
procent gehandikapt werd beschouwd, genoot ze (mooie ambte
lijke taal !) tenslotte een gehandikaptenpensioen van omtrent 
vierduizend frank per maand. 

Ze ontmoette een veel oudere meneer, die met éen been uit 
de Russische oorlog was gekomen en een minieme invalieden-
rente kreeg : ze besloten samen te wonen, zo konden ze geza
menlijk de huurprijs van een flatje betalen. 

Tot op de dag dat de oude heer vijfenzestig werd en zijn 
schamel inkomen verloor : het appartement werd veel te duur 
en beiden keken naar een goedkopere woonst uit. 

Waarom geen huisje kopen ? De familie zou helpen en het 
afbetalen viel wel mee. Ze kochten een huis, alle familieleden 
staken de handen uit de mouwen om een gerieflijke woonst te 
maken. Toen dacht Henriette aan de mogelijkheid vadertje staat 
een subsidie te vragen : vermits de woning toch moest omge
bouwd, heringericht, waarom het dan niet doen naar de normen 
die het Rijksfonds voor Sociale Reklassering van Minder-Vaiie-
den stelde ? 

— < Ze willen toch dat we ons in het - gewone leven » inte
greren... ' dacht Henriette, en ze diende een subsidie-aanvraag 
in. 

Ze kreeg een dikke bundel papieren toegestuurd, waarin alle 
voorwaarden : de elektriciteitsleidingen moesten aangepast, de 
schakelaars kwamen dichter bij de vloer dan in een « normaal » 
huis, er moest vast tapijt worden gelegd, de deuropeningen 
dienden verbreed zodat een man-in-rolstoel erdoor kon, de cen
trale verwarming was een noodzakelijkheid... 

— • Als dat alles gedaan is, dan krijg ik vast de subsidie • 
dacht Henriette. 

Dapper zetten ze zich aan 't werk, allemaal : ze hielp de 
broers het behangsel aanbrengen, ze kreeg meubeltjes op haar 
levensgrootte gemeten... ondertussen bleef het nieuws over 
geld uit 

— . De administratieve molen maalt langzaam, waarom zou 
ik me ongerust maken ? . en Henriette piekerde er niet over. 

Tot maanden later 9en administrateur-direkteur met mooie 
administratieve krabbal een brief ondertekende en die kreeg 
Henriette dan in handen : het kon niet, van dat geld. 

Want, ministeries moeten bezuinigen nietwaar, en de inflatie 
griipt overal om ztcfi heen, en hoe bovendien de gaten stoppen 
die de RTT-ili en andere Equimo-ratten in de staatsscliatkist 
knaagden ? 

Henriette was niet genoeg lichamelijk misdeeld, zo meenden 
de ministerie-tijgers, en ze kreeg haar toelage niet. 

Was dat daar niet zes mlliOfi dat elders werd verspild ? 

huguette d.b. 
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voor onze landbouwers 

de landbouw 
Inde eeg 

leder jaar publiceert de Europese Kommissie een verslag over 
de toestand van de verschillende ekonomische bednjvigheden In 
de Gemeenschap. Het is echter logisch dat we in deze rubriek 
stilstaan bij de ontwikkeling in de landbouwsektor. Het verslag 
dat voor een paar maanden werd gepubliceerd behandelt de toe
stand van de landbouw in de EEG in 1971. Volledigheidshalve 
merken we op dat in het jongste verslag alleen de landbouw 
van de zes oudste lidstaten werd onderzocht omdat Groot-
Brittanië, Ierland en Denemarken pas begin dit jaar tot het 
« Verenigde Europa » toetraden. 

Hoewel het verslag de ontwikkeling van het landbouwinkomen 
niet onderzocht, dat wordt gedaan in weeral een ander verslag, 
kan men uit de gepubliceerde cijfers opmaken dat de ongelijk
heid tussen de inkomens in de landbouw en de « andere » in
komens niet verbeterd is, de wanverhouding blijft verder be
staan. De kosten om bv. één ha graan voort te brengen zijn ook 
in 1971 verder blijven stijgen terwijl de opbrengst, m.a.w. de som 
geld die de boer ontvangt, niet in dezelfde mate gestegen is. 

Om toch nog een zeker inkomen te krijgen is de landbouwer 
verplicht voortdurend de produktiviteit van zijn bedrijf te verho
gen en wie iets van de stiel kent weet dat dit gemakkelijker 
gezegd is dan gedaan. Over landbouwprijzen gesproken. Indien 
men de landbouwprijzen die in 1966 werden uitbetaald zou gelijk 
stellen met 100 dan had Frankrijk in 1971 index 125 bereikt, 
Nederland index 120, Luxemburg index 119, België index 115, 
Ualië index 114,8 en West-Duitsland index 107. Bij deze cijfers 
slechts deze opmerking : Frankrijk en Nederland hebben totnog
toe niet voor niets hun been stijf gehouden tijdens de marathon
zittingen van de landbouwministers waarop de Europese land
bouwprijzen worden vastgelegd. Indien onze eigen minister van 
Landbouw van wanten weet ziet hij zo in wat hem tijdens de 
onderhandelingen te doen staat. 

We hadden het hoger reeds over de noodzakelijke verhoging 
van de produktiviteit om aan een menswaardig inkomen te gera
ken, maar hoe zit het nu met die landbouwstrukturen die een 
hoge produktiviteit moeten mogelijk maken ? Van 1968 tot 1971 
daalde de totale, met gewassen gebouwde, oppervlakte in de 
Gemeenschap met 0,8S'fc zodat er nog bijna 70 miljoen ha grond 
door landbouwers bewerkt werd. In Nederland ging het landbouw
areaal met 4.5% en dit land met 2,2% achteruit. In de andere 
landen was de vermindering veel minder in het oog springend. 
Bijna 247o van de totale oppervlakte van de Gemeenschap is 
bebost. 

Het zal allicht wel niemand verwonderen dat het aantal land
bouwbedrijven verder is gedaald. Vooral in Italië is de daling 
het meest spektakulair. De daling van het aantal bedrijven had 
nochtans maar weinig invloed op de gemiddelde bedrijfsopper-
vlakte, die steeg van 11,4 ha in 1967 tot 12,7 ha in 1970. Het 
aantal bedrijven met een oppervlakte van 5 ha en minder blijft 
nog de helft van het totale aantal bedrijven uitmaken. Het aan
tal bedrijven met meer dan 20 ha blijft lichtjes verder stijgen 
In dit verband deze vraag : hebben we het verkeerd voor als 
we menen dat de gemiddelde oppervlakte per bedmf groter 
moet worden ? Wordt het niet de hoogste tijd om hierover na te 
denken en zinnige voorstellen te doen ? 

Op één punt heeft de gemeenschappelijke markt alvast wel 
een gunstige invloed gehad, het handelsverkeer in landbouw-
produkten en voedingsmiddelen tussen de lidstaten gaat er 
ieder jaar merkbaar op vooruit en dat is duidelijk een gunstige 
evolutie. Uit andere cijfers blijkt nochtans dat de EEG meer 
landbouwprodukten invoert dan uitvoert. Wij blijven belangrijke 
invoerders van de meeste graansoorten, oliën en vetten, runds-
vlees, vers fruit en citrusvruchten en vis, terwijl we slechts ma
gere en volle melkpoeder en ingeblikte melk in vrij belangrijke 
hoeveelheden exporteren. 

Enkele belangrijke cijfers hebben we samengevat in onder
staande tabel. 

T ?^ cijfers gelden voor de « oude » gemeenschap van de zes 
Totale bevolking, eind 1970 (X 1.000) 189 848 
Percentage landbouwers t.a.v. de totale beroepsbevolking 

in 1970 ^2,9% 
Aandeel van de landbouw in het Bruto Nationaal Produkt 

In 1970 rio, 

Gemidde de oppervlakte kultuurgrond per bedrijf in 1970 12 7 ha 
t^emiddelde graanopbrengst per ha in 1970 3 120 kq 
Gemiddelde melkgifte per koe in kg in 1969 3179 kq 
Totale oppervlakte kultuurgrond in 1970 (in 1.000 ha) 69 600 
Aantal runderen in 1969 (X 1.000) 52562 
Procentueel aandeel in de agrarische eindproduktie (1968) 
— van de plantaardige produktie 41,6% 
— van de dierlijke produktie 58!4% 

dc 

De wetgevende spitsuren zijn 
momenteel aan hun hevigste pieken 
toe. In de halve ronde van de Se
naat dringt Paul Struye aan op 
spoed en korte interventies ; mi
nisters staan trappelend van onge
duld te wachten om hun begroting 
nog vóór hun vakantiereis naar 
Spanje door het parlement te sleu
ren ; de senatoren worden hele 
dagen aan hun rode zetels gekluis
terd ; de cafetaria heeft een reuze-
omzet : schoolpaktonderhandelaars 
lopen zenuwachtig door het Paleis 
der Natie omdat zij tegen het nieu
we schooljaar kost wat kost met 
iets tastbaars voor de dag willen 
komen ; een stel wetsontwerpen 
moeten « hoogdringend » worden 
« behandeld (?) ». En terwijl de 
maand juli schoorvoetend komt 
aandweilen, snakken heel wat sena
toren al naar een verkwikkende rust 
en wat vleugjes zon. 

Lahaye van de PVV was hun 
woordvoerder. Hij wil absoluut be
gin juli met vakantie. CVP-er Ley-
nen wou liefst maar geen vaste 
einddatum vooropstellen. En wat 
Leynen eigenlijk wilde maar niet 
durfde te zeggen, kwam dan van 
de oppositie : « We zijn betaald om 
ons werk te doen : dus eerst het 
werk beëindigen, dan pas met va
kantie ! ». De bewoordingen waren 

de 
spitsuren 

in 
de senaat 

anders . Wij hebben ze alleen erg 
vrij vertaald, leder zijn pleziertje I 

Dinsdagmorgen hing er gaal weer 
in de senaatslucht. Staatssekretaris 
Daems ging het stinkend potje van 
de RTT nog eens openen en minis
ter Claes zou nog eens komen sjan
sen met Ibramco. 

Daems dacht er zich met een 
jantje-van-leiden af te maken ; 
maar hij kwam van een koude ker
mis thuis. Vandezande en Co. wim
pelden alle kleutelarijen van de 
hand en beklommen nog eens de 
RTT-jakobsladder. Daems stond er 
voor schobberdebonk bij. Hij ver
wees een stel vragen naar de kom

missie ; zei niets af te weten vafc 
roestend materiaal in de kelderf^ 
van het post-cheque-gebouw ; bo» 
loofde op netelige vragen schri f t^J 
lijk te zullen antwoorden of hevelfc 
de ze over naar de bevoegdhei(i 
van kollega's-ministers. Een erg 
moedig man ! 

En Daems weet nog altijd niet da^ 
men aan een kikker geen vereB 
kan plukken I Wanneer wordt eir*> 
delijk eens definitief de stolp van 
de kaas gelicht waaraan de muizen 
20 lustig hun buikje rond eten ? 

Claes kwam de pessimisten in 
verband met de Ibramco-affaire da 
wind uit de zeilen halen. « Niet ZQ 
zwart kijken jongens, zei de Lim
burger. Er steken geen garanties in 
de konventie met Iran voor de op
richting van een petrochemisch 
bedrijf naast de geplande olieraf
finaderij. Maar alles blijft mogelijk. 
De Ibramco-deur blijft immers open
staan voor andere partners . -. 

En wij dachten over Ibramco 
enzo : • Al draagt de aap een gou
den ring, het is en blijft een lelijk 
ding ». 

Na enkele fikse donderslagen trok 
het gaal weer voorbij en men stak 
« heel haastig » de spade in de zo
veelste « dringende » wetgevende 
materie .. 

huib. 

Bii harde klappen kunnen zowel voor- a!s achterruit aandiggelen vliegen.^ 

geen knallende voorruiten meer 
Tenminste indien het wetsvoorstel Goemans een kans krijgt. Onze jo

viale en werkzame Antwerpse volksvertegenwoordiger is waarschijnlijk 
— zoals vele andere automobilisten — ooit opgeschrikt door dat de voor
ruit van zijn wagen met een knal aan splinters vloog. Een opspringend 
steentje heeft al menig automobilist al letterlijk in de tocht gezet of — 
wat erger is — gekwetst in het aangezicht. VU-kamerlid Goemans wil 
daaraan nu met een stukje wet (gesteund door volksvertegenwoordigers 
van andere partijen) een einde aan maken. Als de regering ten minste 
voor een keer wil aannemen dat er ook van de oppositie zinnige voor
stellen kunnen komen... 

In zijn toelichting schrijft de h. Goemans : 

« Dit wetsvoorstel strekt ertoe 
het gebruik van gelaagd glas voor 
de voorruiten van de motorvoer
tuigen te veralgemenen. 

Thans zijn zowel gelaagd als ge
hard glas toeglaten. Er zijn noch
tans verscheidene redenen, die ver
band houden met de veiligheid, om 
gehard glas te vertiieden : 

a) gehard glas breekt in een mas
sa kleine stukjes zodra het in bot
sing komt met een hard voor
werp ; het zicht wordt daardoor tot 
nul herleid ; 

b) de glassplinters die door het 
breken van het glas vrijkomen, ver
oorzaken letsels aan het gelaat die 

vooral voor de ogen zeer ernstig 
zijn ; 

c) bij een botsing worden de in
zittenden over het algemeen door 
de voorruit — die niet veel weer
stand bezit — geslingerd ; die 
laatste reden is het hoofdargument, 
want zij is de voornaamste oorzaak 
van ernstige of dodelijke ongeval
len. 

Volgens de moderne opvattingen 
op het stuk van veilig verkeer moet 
de passagiersruimte zo zijn inge
richt dat de inzittenden er in ge
val van botsing maximaal be
schermd zijn en zij er zich veilig 
voelen. Die veiligheid wordt be

werkstelligd door de versterking 
van de schokdempers in het koets
werk en het onderstel, het gebruik 
van veiligheidsgordels, het gebruik 
van zetels waarvan de vorm meer 
overeenstemt met die van het 
menselijk lichaam enz. 

De verplichting om het voertuig 
van zeer stevige voorruiten te voor
zien is een nuttige aanvulling van 
voornoemde maatregelen. In dit 
verband biedt gelaagd glas volgen
de voordelen : 

1) wanneer het in botsing komt 
met een hard voorwerp breekt het 
slechts gedeeltelijk, zodat het zicht 
van de bestuurder gevrijwaard 
blijft ; 

2) het doet geen splinters ont
staan ; 

3) bij een botsing verhindert het 
dat de inzittenden uit de wagen 
worden geslingerd. 

Gebruik van gehard glas kan na
tuurlijk slechts geleidelijk worden 
verboden. Het voorstel bepaalt dat, 
met ingang van juli 1974, nieuwe 
autos met gelaagd glas moeten uit
gerust zijn zodra zij in gebruik 
worden genomen. Ook de andere 
auto's moeten vanaf juli 1974 van 
dit glas worden voorzien, doch al
leen wanneer een voorruit moet 
worden vervangen ». 
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de volksunie in learner en senool 

KAMER 
incident om geldolf 

Zoals bekend weigeren de VU en de 
CVP nog langer te zetelen in de ka
merkommissie, belast met een onder
zoek naar de sluikrekiame in radio en 
tv, omdat de BSP-ondervoorzitter van 
deze kommissie, BSP-kamerlid Geldolf 
stelselmatig buiten het kader van het 
eigenlijk onderzoek ondervraagt en in
sinueert. Het kwam daarover tot een 
incident in de kamerzitting van vori
ge week donderdag toen VU en CVP 
protesteerden tegen het feit, dat kom
missie verder zetelt hoewel zij door 
het vertrek van de VU en de CVP niet 
meer in getal is. VU-kameriid Schiltz 
eiste dan ook, dat de Kamer de kom
missie zou verbieden, nog verder te 
zetelen. CVP-woordvoerder De Keers-
maecker sloot zich bij deze eis aan. 
PSC-kamerlid Charpentier, voorzitter 
van de betrokken kommissie poogde 
het verder zetelen van de kommissie 
te rechtvaardigen met de bemerking, 
dat hoewel de VU- en CVP-kommissie-
leden afwezig blijven, ze daarom nog 
niet ontslagnemend zijn, zodat het pro
bleem van het kworum niet gesteld 
is. 

Een zoals steeds opgewonden Van 
Eynde reageerde heftig tegen de eis 
van kamerlid Schiltz en zei dat de 
BSP nooit zal aanvaarden dat kommis-
sielid Geldolf gewraakt wordt (VU en 
CVP eisen zijn ontslag). Het incident 
eindigde met de kamerbeslissing dat 
de kommissie verder mag vergade
ren... 

gezondheidsproblematiek 

daarop de konventionele kommissie ; 
wat is de werkelijke kostprijs per vier
kante of kubieke meter van de gebou
wen die door bemiddeling van de lil 
werden opgetrokken. 

Op deze vragen antwoordde minis
ter Anseele niet, met de bemerking 
dat het debat toch de week daarop 
zou voortgezet worden. Hij volhardde 
echter deze week in de boosheid. 

buurtspoorwegen 
en regie der luchtwegen 

In het debat over de verkeersbe-
groting had VU-kamerlid Goemans het 
meer speciaal over de buurtspoorwe
gen, die volgens hem beter zouden op
gedeeld worden tussen eensdeels de 
spoorwegmaatschappij en anderdeels 
de maatschappijen voor stedelijk ver
voer. De buurtspoorwegen hinderen 
vooral met hun bussen het stedelijk 
verkeer, om van de door hen veroor
zaakte luchtverontreiniging maar te 
zwijgen. 

Als tweede onderwerp van zijn tus
senkomst handelde kamerlid Goemans 
over de noodzakelijkheid van betere 
spoorverbindingen tussen België en 
Nederland. 

De heer Goemans verlangde uitleg 
over de oprichting van een gebouw 
voor rekening van de Regie der Lucht
wegen, dat bedoeld is als opvangcen
trum voor de Franstalige personeels
leden van Zaventem. Initiatiefnemer 
daartoe was minister Delmotte. Het 
zou een zeer groot gebouw betreffen 
van ongeveer 250 miljoen fr. en waar
van de voorstudie, gedaan door de fir
ma SEPRO reeds om en bij de 40 mil
joen zouden gekost hebben ! Sedert 
de heer Delmotte geen voogdijminis
ter van de Regie der Luchtwegen is 
wordt over het plan gezwegen, wat 
niet belet dat het kontrakt met Sepro 
voortloopt... 

Op zijn laatste vraag ontving Goe
mans al evenmin antwoord, ook deze 
aangelegenheid werd verdaagd naar 
de volgende week. 

onvoldoende landbouwprijzen 

VU-kamerlid Ludo Sels kwam na
mens zijn fraktie tussenbeide in het 
debat over de begroting van Land
bouw 1973. Kamerlid Sels is in de Ka
mer van volksvertegenwoordigers wat 
senator Persyn in de senaat is : des
kundig in land- en tuinbouwaangele-
genheden. Zo sneed hij tal van aspek-
ten van de toestand in de landbouw 
aan, evenals in het landbouwbeleid. 

De hoofdbrok van zijn tussenkomst 
was evenwel de kwestie der land
bouwprijzen, die aan de landbouwers 
geen voldoening schenken. Weliswaar 
worden deze prijzen opgetrokken maar 
hierbij wordt geen rekening gehouden 
met twee belangrijke faktoren : de 
stijging van de prijs der grondstoffen 
en de muntontwaarding. Spreker ver
zocht de minister met deze elementen 
rekening te willen houden bij het oe-
palen van het prijzenbeleid in de land-
bouwsektor. 

SENAAT 
kredietmaatschappijen 

Tijdens het debat over de begroting 
Ekonomische Zaken verdedigden Vü-
senatoren Bob Maes en H. De Bruyne 
hun amendement op het wetsontwerp 
tot wijziging van de inkomstenbelas
ting, welk amendement in feite beoogt 
de openbare en privé-kredietinstellin-
gen op gelijke voet te plaatsen. 

energie-wanbeleid 

In de senaat heeft VU-senator Van 
Eisen tijdens de bespreking van de be
groting van Ekonomische Zaken, gewe
zen op het ge'brek aan planning op 
lange termijn inzake energiebeleid. Hij 
heeft gewezen op de gevaarlijke pro
blematiek van de energievoorziening. 

De kolenproduktie moet worden ver
laagd ingevolge de hoge kostprijs ; de 
aardgasvoorraad zal op verre na niet 
zo ver reiken als voorzien ; in de pe-
troleumsektor Is West-Europa volledig 
georiënteerd op landen met zeer wis
selvallige regeringen. De regering op
teert voor kernenergie, maar het is 
dringdend noodzakelijk hiervoor 'n kon-
krete planning op lange termijn op te 
stellen, gezien de komplexiteit ver

bonden aan het verbruik van deze 
kernenergie. 

Tijdens dezelfde bespreking heeft hij 
nogmaals gewezen op de moeilijkhe
den in de kernenergiesektor in de 
Kempen. Onlangs werd het kontrakt 
van een uitstekend jong vorser niet 
verlengd. Tevens werd in het kader 
der kompensatiekredieten aan Wallo
nië een krediet verleend om in Luik 
een fabriek te bouwen voor hogere 
technologie, waarvan de senator ver
wacht dat het een nieuwe stap zal 
zijn op de weg van de aftakeling van 
het SCK te Mol. Hij drong ook op
nieuw aan op de opname van verte
genwoordigers van de streek in de 
beheerraad van het SCK. 

bijzondere sabena-kommissie 

VU-senator Lode Claes, die voorzit
ter is van de verkeerskommissie \/an 
de senaat, beheerste het debat dat 
ontstond nopens het voorstel van se
nator Boey, om een bijzondere parie-
mentskommissie op te richten inzake 
de Sabena. Het voorstel stootte op 
verzet doch uiteindelijk wonnen de 
voorstanders het pleit. Het was voor
al de BSP die gekant was tegen een 
onderzoekskommissie voor de Sabena. 
Uiteindelijk werd het geen onderzoeks-
maar een bijzondere kommissie. Of 
daarmee nu werkelijk een strenger 
toezicht zal ontstaan op de Sabena 
zal nog moeten blijken. De bijzondere 
kommissie is vooral mogelijk door de 
sfeer die na het RTT-schandaal is ont
staan. 

Bij de bespreking in de Kamer van 
de begroting van Volksgezondheid en 
het gezin 1973 kwam VU-kamerlid Vic 
Anciaux uitvoerig tussenbeide na een 
lange toelichting door staatssekretaris 
mevr. Verlackt. De VU-woordvoerder 
pleitte voor een meer eigentijdse ge
neeskunde, wat o.m. inhoudt inspraak 
van de patient in de gezondheidszorg, 
doch ook de herwaardering van de 
huisarts en een hetere begeleiding 
van de bejaarden. Spreker waarschuw
de voor het gebruik van fytofarmaoeu-
tica en bepaalde cosmetica. Hij legde 
ook de nadruk op de belangrijke rol 
van het departement van Volksgezond
heid als ko-ordinator en betreurde de 
versnippering van bevoegdheden i.z. 
volksgezondheid over verschillende 
ministeries. 

Tot slot stelde hij de taaiwanverhou
dingen in de Brusselse ziekenhuizen 
voor de zoveelste keer aan de kaak. 
wanverhoudingen waarvan de Vlaamse 
patiënten het slachtoffer zijn. 

Ook VU-kamerlid Van Leemputten 
betreurde het misbruik van farmaceu
tische produkten doch verheugde zich 
over de oprichting van een zieken
huisfonds. 

Zijn kollega VU-kamerlid De Beul 
drukte er zijn spijt over uit dat de 
begroting geen hoofdstuk over het 
leefmilieu bevat en brandmerkte de 
wijze waarop dit onderwerp wordt be
naderd als amateurisme. 

vu laat niet los 

Indien de regeringspartijen eigenlijk 
niet zo gebrand zijn om het fijne van 
de RTT-zaak te vernemen, dan laten 
de oppositiepartijen deze affaire niet 
los. Zo stelde vorige week woensdag 
VU-kamerlid Luc Vansteenkiste tijdens 
het debat over de verkeersbegroting 
aan minister Anseele vijf vragen : is 
het protokol reeds getekend dat de 
resp. bevoegdheden van de verkeers
minister en van de PTT-staatssekreta-
ris regelt ; is er een lijst van de pre
mies voor de RTT-top beschikbaar en 
is deze reeds doorgegeven aan de 
staatssekretaris ; wat was het totaal 
zakencijfer, verwezenlijkt door de RTT 
in de opdrachten, gegeven aan de 
Hl-maatschappij ; hoeveel bedraagt 

van acker in zijn appartement 

VU-senator Van Haegendoren oefen
de in de jongste zitting van de Neder
landse Kultuurraad scherpe kritiek uit 
op het uitblijven van een Vlaamse 
universitaire raad. Dat gebeurde tij
dens het debat over een regerings
mededeling over het wetenschapsbe
leid en de vorming van wetenschap
pelijke vorsers. Senator Van Haegen
doren weet dit aan de tegenkanting 
van de rijkskommissaris bij de uni
versiteit te Gent Hans van Acker, 
zoon van de kamervoorzitter Cwiens 
andere zoon Frank thans minister is, 
zodat er zeker mag gesproken wor
den van een partijpolitieke dinastie 
van Acker). 

Van Haegendoren omschreef Hans 
Van Acker als « een telg van een 
patriciërsfamilie van de socialistische 
partij waarvan het hoofd het Paleis 
der Natie beschouwt als zijn privé ap-
parlement ». De kamervoorzitter had 
het kennelijk verkeerd begrepen en 
sleurde er zijn ambtswoning bij te 
pas, wat Van Haegendoren niet be
doeld had. Onze woordvoerder had 
slechts het bazig optreden van de ka
mervoorzitter willen hekelen, wat ech
ter de hel deed losbranden, waarbij 
vooral BSP-voorzitter Van Eynde zich 
eens te meer met scheldwoorden en 
verdachtmakingen onderscheidde. Ook 
de CVP-er Dries Claes huilde dwaas 

Het incident alsmede het feit Jat 
kamervoorzitter Van Acker drie maal 
het woord kreeg en Frans Baart geen 
enkele keer 'bewees de onder
worpenheid van de Raad aan de 
Kamer en aan zijn voorzitter. Dit stel
de volksvertegenw. Baert vast in 'n be
roep op het reglement, dat hem trou
wens door voorzitter Vande Kerck-
hove geweigerd werd. Frans Baert 
besloot uit dit alles, dat de Neder

landse Kultuurraad een ander gebouw 
moet zoeken dan het parlement, om 
zijn onafhankelijk statuut te herove
ren. 

wetenschapsbeleid 

In het debat over de mededeling 
van de regering over het wetenschaps
beleid hield VU-senator Vanhaegendo-
ren een lange uiteenzetting waarin hij 
o.m. de samenvoeging van de kuituur
en gewestraden bepleitte ten einde 
het kultuurbeleid één te maken. Het 
was tijdens dit betoog dat het inci
dent met kamervoorzitter Van Acker 
over diens •< appartement » ontstond, 
en waarbij de CVP een sullig figuur 
sloeg. 

Na beklemtoond te hebben dat alle 
frakties impliciet de bevoegdheid van 
de Raad op universitair gebied erkend 
hebben handelde hij over het vraag
stuk van de universitaire financiering 
en pleitte hij voor een Vlaamse uni
versitaire raad. Verder handelde Je 
senator over het Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek waarbij 
hij de diskriminatle der Vlamingen 
voor de zoveelste keer aan de kaak 
stelde. 

Senator Vanhaegendoren stelde ook, 
dat zolang de kultuurraden niet over 
een eigen fiskaliteit beschikken, ie 
verdeling der universitaire kredieten 
in verhouding met het aantal 18 lot 
25-jarigen moet gebeuren en de kre
dieten voor het speurwerk in verhou
ding tot het bevolkingsaantal. Spreker 
vervolgde met de revalorisering jan 
het openbaar ambt, de kernenergie 
(waar de staat investeert en de pri>/é-
sektor met de winst wegloopt), 3n 
brak ook een lans voor mensweten
schappen. Ook eiste hij meer aandacht 
voor de sociale wetenschappen, meer 
aandacht voor het zuiver speurwerk 
en meer mobiliteit in het bedrijfsle
ven. Tot slot sprak hij de hoop uit dat 

de Kultuurraad de kans zal krijgen 
een supplementair krediet toe te wij
zen voor aanmoediging van vorsers. 

toestand 
van het kunstonderwijs 

VU-kamerlid Olaerts vroeg de mi
nister van Nederlandse Kuituur om 
nader uitleg over de toestand van het 
kunstonderwijs. Inleidend wees spre
ker er op dat reeds in 1970 gevraagd 
werd het vraagstuk van het VSO te 
onderzoeken in het kader van de op
ties « kunst ». De homologatie van 
diploma's, afgeleverd door sommige 
instituten voor kunstonderwijs in ver-
scehidene steden werd geweigerd, on
danks het KB van 10 februari 1971. 
De minister maakte geen gebruik i/an 
het recht, algemene vakken te vervan
gen door een gelijkaardig programma : 
de minister bleef in gebreke, daarvan 
zijn de studenten het slachtoffer. 

Dan volgden enkele vragen : plant 
men de oprichting van een eigen Ho
ge Raad voor het Kunstonderwijs en 
indien niet, hoe motiveert men de 
quasi-voogdij van het technisch onder
wijs over het kunstonderwijs. Wan
neer zal de minister de huidige homo
logatieprocedure, (voorbijgestreefd) 
vervangen door een beter sisteem en 
wanneer zal hij een einde stellen aan 
de huidige anarchie in het kunston
derwijs. Wanneer verschijnen einde
lijk de nieuwe norman i.z. studenten
aantal en de splitsing ? Wordt ten 
slotte ook nog gedacht aan de gelijke 
betoelaging van het administratief, op
voedkundig en hulppersoneel van het 
gesubsidieerd onderwijs en dat van 
het rijksonderwijs, zoals voorzien in 
het schoolpakt ? 

Het antwoord van minister Chabert 
was gedeeltelijk tegemoetkomend aan 
deze vragen en hield ook beloften 
in de gewenste richting in. 

voorstel van dekreet 

VU-kamerlid Willy Kuijpers diende 
een dekreetsvoorstel in tot erkenning 
en subsidiëring van levende ambach
telijke aktiviteiten Het werd overge
maakt aan de bevoegde kommissie. 



wij in nederland 

(jeeveedee) De eerste grote en principiële I<westie waarmee de 

nieuwe Nederlandse regering van « progressieven » en konfessi» 

nelen te maken heeft, gaat over de strategie van de NATO, en het 

ziet er naar uit dat de Politieke Partij Radikalen (PPR), een van de 

vijf regeringspartijen, daarbij de rol van het « geweten in de poli

tiek .. gaat spelen. Bas de Gaay Fortman, de pittige jonge Kamer-

fraktieleider van de PPR heeft al gezegd dat het kabinet Den Uyl 

de gevaren van de kernwapen-strategie van de NATO te licht op

vat, en zijn partij zal er dan ook niet aan meewerken dat Nederland 

zwaardere atoom-raketten aanschaft ter vervanging van de in l»et 

land opgeslagen « Honest John «-projektielen. 

de ppr : 
het 
"politieke geweten 
van nederland 

ff 

De zaak waar het om gaat zit 
zo in elkaar : de drie zich « pro
gressief » noemende partijen — 
Partij van de Arbeid, Demokra-
ten '66 en PPR — hebben in nun 
gemeenschappelijk program uit
drukkelijk gesteld dat de Honest 
John-raketten niet vervangen 
mogen worden door de veel 
verwoestender Lance-atoomwa-
pens. Onder buitenlandse druk 
(met name de VS en West-
Duitsland) dreigt de regering 
Den Uyl echter overstag Ie 
gaan. Volgens de eerste-minis-
ter was de beslissing over Ne 
derlandse deelname aan het 
Lance-projekt door de vorige 
regering (Biesheuvel) al verre
gaand voorbereid, en zou het nu 
niet eenvoudig zijn om de zaak 
nog terug te buigen. Daarop 
heeft De Gaay Fortman reso
luut gesteld dat de regering 
thans maar eens « met de bil
len bloot » moest komen • 
« Voor de PPR wordt de beslis
sing van de regering de toets
steen van een werkelijk r.ieuw 
beleid in de kernwapenstrate
gie », aldus de politieke leider 
van de Radikalen. 

ook generaal wijst 
lance-raket af 

De PPR kreeg de afgelopen 
week van onverwachte zijde 
steun voor haar standpunt, al 
ging het meer om praktische 
dan om principiële steun. Dat 
gebeurde toen generaal-majoor 
Clumpkens, een van de hoogste 
legerkopstukken, voor de televi
sie verklaarde dat de aankoop 
van Lance-raketten helemaal 
niet nodig is. Volgens hem zou 
het atoomwapen-tijdperk aan 
het aflopen zijn : « Er zal een 
nieuwe strategie komen en 
daarin komen taktische atoom
wapens niet meer in die grote 
aantallen voor •. Andere leger-
kommendanten waren het met 
Clumpkens volslagen oneens, 
maar het is duidelijk dat de 
atoomraket-zaak in Nederland 
thans een kwestie van de eer
ste orde is. Zo heeft de welbe
spraakte kommunistische Ka-
merfraktieleider Markus Bakker 
in een radio-uitzending gewezen 
op de gevaren voor Nederland 
voor het geval een gewapend 
konflikt in het Midden-Oosten 
zich zou uitbreiden. De ellende 
voor het land zou dan niet te 
overzien zijn, aldus Bakker, 
wanneer Nederland zich zou be
wapenen met de Lance-atoom-
raketten. 

Het feit dat het Limburgs 
PPR-kamerlid Waltmans «binnen
kort in de NATO-assemblee een 
voorstel zal indienen tot beper
king en zelfs likwidatie van de 
taktische kernwapens, stelt de 
rol van de Radikalen als « poli
tiek geweten » eveneens hel
der in het licht. Zodra na de 
moeizame kabinetsformatie de 
regering Den Uyl was geboren, 
haastte de PPR zich trouwens 
om duidelijk te maken dat zij 

niet als een « bijwagen » van 
de Partij van de Arbeid Ge
schouwd wenste te worden. Op 
de oproep van de PvdA om een 
federatie te vormen met PPR en 
Demokraten '66 heeft de partij 
van Bas de Gaay Fortman dan 
ook negatief gereageerd. PPR-
voorzitter Van Dam zei in een 
partij-bijeenkomst ronduit dat 
door de overheersende positie 
van de PvdA er in zo'n federa
tie voor de PPR niet veel eer 
te behalen zou zijn. De manoeu-
vreer-ruimte voor een kleine 
partij zou in zo'n federatief 
verband veel te klein zijn, aldus 
Van Dam : « Een bindende sa
menwerking in een federatie is 
pas te overwegen als ook de 
kleinere partners numeriek 
sterk genoeg zijn om niet lan
ger door de PvdA te worden 
overvleugeld ». En hij voegde 
eraan toe dat dan pas aan een 
nieuwe progressieve volkspartij 
een werkelijk nieuw gezicht ge
geven zou kunnen worden. 

Dat de verkiezingswinst van 
de PPR in november — van 
ttfliee naar zeven kamerzetels — 
de partij geen windeieren heeft 
gelegd, blijkt uit het feit dat het 
aantal leden sindsdien al meer 
dan verdubbeld is. De radikalen 
tellen nu al ruim achtduizend 
leden. En wederom geldt hier 
dat een groot aantal politiek 
bewuste Nederlanders de PPR 
als het « politieke geweten » 
(beschouwt. Dit hangt ongetwij
feld samen met het feit dat de 
PPR zich meer als een beweging 
dan als een partij aandient. Aan 
een redakteur van het weekblad 
« De Groene Amsterdammer » 
verklaarde voorzitter Van Dam 
onlangs ; « Van de mensen die 
in een proces van bewustwor
ding zijn geraakt, krijgt de PPR 
de grote hap. Wat dat betreft 
vormen we misschien wel een 
bedreiging voor de PvdA ». 

meer beweging 
dan partij 

Toch is de grote vraag of de 
PPR haar élan zal kunnen be
houden wanneer ze haar nogal 
losse en vrijblijvende struktuur 
zal hebben aangepast aan de 
eisen die een moderne politie
ke partij stelt. Zal men dan niet 
voor een deel verstikken in de 
onvermijdelijke bureaukratie, zo
als dat ook voor sommige an
dere partijen het geval is ? En 
de tweede vraag is uiteraard 
hoe de PPR het politieke spel in 
Den Haag zal meespelen. De 
Gaay Fortman heeft al gezegd 
dat nu de tijd is aangebroken 
voor een openlijke konfrontatie 
met de Katholieke Volks-Partij 
(waarvan de PPR de vijf jaar 
oude afscheiding is !) Dat kan 
op zichzelf wel boeiend zijn, 
maar wij voor ons vinden die 
gewetensfunktie veel gewichti
ger. Het verdere verloop van de 
atoomraketten-kwestie zal ons 
de komende weken leren hoe 
ver de PPR met haar verzet le
gen de Lance-monsters durft en 
wenst te gaan. 

de palotten 
loten zich niet doen! 

De eerste drie maanden van het 
jaar 1972 waren voor het Pajotten-
land verontrustend. De kalme en 
eerder onverschillige sfeer werd 
plots verbroken door het bekend 
geraken van tal van reusachtige 
infrastruktuurwerken, die diep zou
den ingrijpen in het « zijn » van 
het Pajottenland. 

Op 25 april 1972 belegde de kul-
turele kring « Andreas Masius » 
een Informatieavond. Uit deze alge
mene vergadering groeide het ak-
tiekomitee Pajottenland. 

Op 3 mei 1972 besloot de nieu
we vereniging •• Aktiekomitee Red 
Pajottenland » dat haar eerste en 
belangrijkste doelstelling moest 
zijn ; een aktie op gang brengen 
voor de vrijwaring van het Pajot
tenland en zijn bevolking, bijdra
gen tot een rationele ontplooiing 
van de streek in het belang van de 
gemeenschap , maar vooral de 
massa bereiken en warm maken 
om een blok te vormen in het ver
zet tegen de geplande infrastruk
tuurwerken. 

vergaderingen 

Een tiental bijeenkomsten als zui
vere werkvergaderingen werden 
gehouden, telkens als voorberei
ding van aktiviteiten om de massa 
te bereiken en warm te maken 
voor het verzet. 

Reeds op 3 juni 1972, amper een 
maand na de eerste werkvergade
ring, vertrok te Vlezenbeek een 
autokaravaan door het Pajotten
land naar St-Pieters-Kapelle, waar 
ze opgewacht werd door de meeste 
burgemeesters van de streek. 

Op 26 juni 1972 werd te Kester 
een nieuwe protestdag georgani
seerd, ditmaal voor en door de 
jeugd, waaraan het Aktiekomitee 
zijn aktieve steun verleende. 

Op 29 juli 1972 kwam het Aktie
komitee bij monde van zijn voor
zitter op de TV in het programma 
•< Panorama », in verband met het 
geplande snelspoor doorheen het 
Pajottenland. 

Op 24 september 1972 werd een 
sterwandeling doorheen het Pajot
tenland ingericht, met vertrek en 
aankomst te Gaasbeek, met de be
doeling de landschappelijke waarde 
van het Pajottenland te onderlijnen. 
Aan deze aktiviteit verleende de 
VTB-VAB zijn gewaardeerde mede
werking. 

De maand oktober werd dan 
vooral in het teken gesteld van de 
tegensprekelijke publieke vergade
ring te St-Kwintens-Lennik, inge
richt door het Davidsfonds, waar
aan naast de openbare instanties 
ook het aktiekomitee deelnam. 

Uiteindelijk ging dan de grote 
protestdag, met perskonferentie, 
door op 17 december 1972 te Gaas
beek. Voor deze aktie werd beroep 
gedaan op de medewerking van de 
gemeentebesturen. Hierop werd 
zeer positief ingegaan door het 
stemmen van de voorgestelde mo
tie door praktisch alle gemeentebe
sturen van het Pajottenland. De 
zwaarst bedreigde gemeenten werk
ten zelfs zeer aktief mee door het 
inzamelen op zeer grote schaal van 
handtekeningn, onder de vorm van 
petitielijsten tegen de geplande 
infrastruktuurwerken. 

Op 10 januari 1973 kwam het ak
tiekomitee opnieuw in de openbaar
heid door, als niet gevraagde, toch 
aanwezig te zijn op de perskonfe
rentie ingericht door het Provin
ciaal bestuur, te Gaasbeek. Hier 
kreeg het Aktiekomitee de gele
genheid in de radioprogramma's 
« Aktueel » en « De Postiljon » aan 
het woord te komen over de be
dreigingen in het Pajottenland. 

Op 17 januari 1973 startte dan 
het overleg tussen de provincie en 
de belangengroepen, inzake uit
bouw en strukturering van het do
mein « Groenenberg » of « Euro-
peanum ». In deze kommissie 
heeft het Aktiekomitee een vasfe 
en een plaatsvervangende afge
vaardigde. 

Het jonge « Aktiekomitee Pa
jottenland », een groep gemeen-
schapsbewuste mensen die in 
de bres sprongen voor hun be
dreigde streek (ten W. van de 
moloch Brussel) stuurde ons 
bijgaand jaarverslag van zijn 
werking in 1972. Dit verslag 
geeft een idee wat waakzame 
mensen kunnen doen aan hun 
streek en haar bevolking. Sekre-
tariaat : Brusselbaan 11, St. 
Martens-Lennik. 

snelspoor 

Explosieprobleem rond hetwelk 
het Aktiekomitee ontstond. Dit pro
bleem werd onderzocht en vrij vlug 
stond het vast dat het snelspoor 
op het tracé door de NMBS ge
pland, het Pajottenland onherstel
baar zou verminken. Een alterna
tief werd voorgesteld langsheen de 
oude lijn over Halle. Inmiddels gaf 
het departement van Openbare 
Werken ongunstig advies op het 
tracé doorheen het Pajottenland en 
werd opdracht gegeven het alter
natief tracé, uitgaande van het Ak
tiekomitee, te bestuderen als wis-
seloplossing. Deze zaak wordt van 
nabij gevolgd. 

autosnelwegen 
mons - perkpolder 

Het oorspronkelijk tracé, met uit
gebreide verkeerswisselaar te 
Gooik « Ekeiendries » is opgegeven 
en vervangen door een nieuw tracé 
voor een expresweg, dat meer wes
telijk verloopt. Hiervoor werden 
door het Aktiekomitee elementen 
voor een wisseloplossing voorge
steld. 

a 8 

Het Aktiekomitee was van oor
deel dat ook deze plannen grote 
schade zouden aanbrengen aan het 
geheel van het Pajottenland. Op tal 
van gelegenheden onderstreepten 
leden van het Aktiekomitee dat het 
Pajottenland met deze plannen niet 
gediend is. Het relatief klein aantal 
inwoners met zijn grote spreiding 
over tientallen gemeenten, zou 
geen werkelijke ontsluiting vinden 
in een autosnelweg doorheen het 
gebied. Dergelijke weg in een ho
mogeen gebleven gebied zou neer
komen op het scheppen van snelle 
en direkte indringingsmogelijkhe-
den voor kultuurgemeenschappen 
die de eigenheid en het Vlaams 
karakter van het Pajottenland recht
streeks bedreigen. 

Voorlopig is dit echter een m'iTh 
der dringend probleem, daar de ui1> 
voering blijkbaar niet voor de on» 
middellijke toekomst voorzien is. 
Het laatste vijfjarenplan van he* 
departement van Openbare Werken 
zou geen kredieten meer voorzien 
voor de A 8. 

europeanum 

Mede onder druk van het aktie
komitee en andere groepen, voor
namelijk « Zenne en Zoniën », 
kwam een gesprek op gang tussen 
het Provinciaal bestuur en de be
langengroepen. 

Een studiekommissie kwam tot 
stand waar positieve resultaten be
reikt worden. 

De openstelling van het kasteel
domein « Groenenberg » voor het 
publiek als rekreatiedomein wordt 
aanvaard als een goede en zelfs lo
venswaardige zaak. Het Aktiekomi
tee blijft als stelling verdedigen 
dat het een centrum moet worden 
dat streekgebonden blijft, waarin 
het landschappelijke moet geëerbie
digd worden en het beheer toever
trouwd moet worden aan mensen 
uit eigen streek. Samengevat « Eu
ropa te gast in het Pajottenlend 
onder een dak » en niet omgekeerd. 
Bovendien staat het Aktiekomitee 
er sterk op dat bij de uitbouw de 
landbouwersbelangen, tenminste 
voor de leefbare bedrijven maxi
maal geëerbiedigd worden. De 
landbouwer is immers de spontane 
onderhoudsman van de natuur. 

andere akties 
huisvuilverwerking 

In verband met de huisvuilver
werking is het Aktiekomitee thans 
begaan met de grote problemen 
die onlangs aan de orde kwamen. 
In het raam van zijn doelstellingen 
heeft het Aktiekomitee niet geaar
zeld stelling te nemen inzake in
planting van verwerkingsinstallaties 
te Pepingen. Er wordt van het 
standpunt uitgegaan, dat gezien de 
omvang van het probleem en de 
mogelijk verstrekkende invloeden 
op het leefmilieu, partikuliere ini
tiatieven op dit stuk te verwerpen 
zijn, wegens onvoldoende kontrole-
mogelijkheid en te weinig waarbor
gen voor een degelijke werking, 
die geen hinder zou meebrengen 
voor het landschap of voor het 
leefmilieu. Bovendien horen derge
lijke inplantingen nergens anders 
thuis dan in de industriezones. 

verkavelingen 

De ongebreidelde verkavelings
woede die thans heerst in de land
schappelijk waardevolste gebieden 
verontrust ook het Aktiekomitea. 
Het waardevolle « Strihoux-bos » te 
Heikruis wordt thans met totale 
vernietiging bedreigd. Het Aktieko
mitee verzet zich met klem tegen 
de verdere uitbouw van de reeds 
aan de gang zijnde verkaveling op 
Vlaams grondgebied. Het steunt 
derhalve volledig de aan de gang 
zijnde akties zowel voorwat betreft 
het Strihoux-bos als het aangren
zende domein Ter Rijst. 

kontakten 

In het afgelopen jaar werd het 
Aktiekomitee uitgenodigd om deel 
te nemen aan de hoorzitting, inge
richt door de Ekonomische Raad 
voor Vlaams-Brabant en Diegem, 
over de uitbouw en de toekomst 
van Vlaams-Brabant. 

Sedert een paar maanden is het 
Aktiekomitee ook toegetreden tot 
de VVV-Zuid-West Brabant. 

Kontakten worden onderhoudeR 
met verschillende diensten en ver« 
enlgirvgen, ondermeer met Zenne 
en Zoniën en Ekowebra, alsook met 
verschillende lokale aktlegroepen. 
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snipperverkavelingen iiedreigen toeliomsf van 

I i e d e k e r k e - b O s 
(m.v.l.) Op het grondgebied van de 

Brabantse gemeenten Uedekerke, Sint 
Katerina-Lombeek, Wambeek en Borcht-
Lombeek ligt het zogenaamde Liede-
kerke-bos. Het behoort voor 55 ha aan 
de familie Merckx die in Ninove haar 
lucifersfabrieken beeft. Aan de rand 
daarvan bezit de RTT een sterk geslo
ten bos van 28 ha. In dit laatste be
vonden zich tot voor kort wat men In 
de streek » de torens » noemt. In 1926 
richtte de RTT er een radio-elektrisch 
centrum op ~ voor overzeese telever-
bindingen. Deze gebouwen staan van
daag leeg daar de kommunikatiesatel-
lieten het ontvangstcentrum overbodig 
hebben gemaakt. De RTT wenste van 
dit terrein een vakantiecentrum te ma
ken voor de gezinnen van haar perso
neel. De laatste berichten ontkennen 
deze plannen. De totaaloppervlakte van 
beide bossen ligt rond de 90 ha. 

Liedekerke-bos maakte samen met 
Neigembos, het Zoniënwoud en nog 
andere versnipperde bossen deel uit 
van het grote Kolenwoud dat we op 
oude kaarten, o.a. van Ferraris, terug
vinden. 

Samen met de gordel van weiden die 
het bos omringen halen we een totale 
oppervlakte van bij de 250 ha. 

Een studiegroep heeft nu in opdracht 
van liet ministerie van Openbare Wer
ken de uitbouw van de toeristische in-
frastruktuur van de streek bestudeerd 
en voor Liedekerke-bos en omliggende 
weiden een rekreatiecentrum bedacht. 
Een kans die niet alleen aan een om
wonende gemeenschap van 40.000 
mensen geboden wordt, maar ook wil 
zorgen voor het vrijwaren van de inte
ressantste delen van dit merkwaardig 
bos. Vooral het RTT-gedeelte dat 
steeds gesloten bleef. Het andere ge
deelte (Merckx) was steeds een hout
bron voor de lucifersindustrie en leed 
het meest van menselijke <• tussen
komst ». In het RTT-bos zijn fauna en 
vegetatie dermate interessant dat men 
dit gedeelte wil gebruiken als een 
goed afgelijnd bos voor liefhebbers 
van fauna en flora. Liedekerke-bos is 
een waardevol boskompleks, geschikt 

voor wandelrekreatie op wegen. In het 
bos bevinden zich tevens heeiwat 
bronnen en poelen die beveiligd moe
ten worden. Wat de weiden en minder 
interessante bosdelen betreft, deze 
wil men gebruiken voor de rekreatie-
infrastruktuur. 

Mooie vooruitzichten, inderdaad. Het 
bos zou een beheer krijgen, aan waar
de winnen en het gevaar van verka
veling definitief ontlopen. De schan
dalige plaag van de week-endhuisjes 
fin Wambeek reeds 43) verdrijven en 
een stuk natuur worden voor iedereen. 

En toch is de toekomst van het bos 
bedreigd. Niet door globale of gedeel
telijke verkaveling maar door snipper
verkavelingen in de weidengordel zo
dat de vitale' bosingangen totaal zou
den verdwijnen. De gemeentebestu
ren van de omliggende gemeenten 
verklaarden zich bereid de weiden te 
sparen en een aanvraag tot klassering 
werd gesteld. Herhaaldelijk werd door 
de burgemeester van Liedekerke, dhr 
Paeleman (CVP), verklaard dat de za
ken er « goed » voorstonden. Er wer
den zelfs spoedgemeenteraden gehou
den om verkavelingen te verwerpen. 
Alles scheen in kannen en kruiken. 
Tot we plots vernemen dat het bos 
in groot gevaar verkeert I Het is ten 
zeerste betreurenswaardig te moeten 
vaststellen welk gebrek aan ernst be
staat in mededelingen en beloften van 
sommige schepenkolleges. Reeds an
derhalf jaar doet het Liedekerkse sche-
penkollege alsof alles in orde is en 
gaat het door als dé beschermer van 
Liedekerke-bos. 

De waarheid is anders. Sinds 24 
februari 1972 werd door het schepen-
kollege een verkaveling goedgekeurd 
langs de Schelfhoutstraat^ een verka
veling van 1,3 ha weide, voor 26 per
celen. Deze oppervlakte is niet groot, 
vergeleken bij de totale oppervlakte, 
maar de mooiste ingang, een dreef, 
tot het bos valt er totaal middenin. De 
verkaveling is geen blok maar een 
lint van honderden meters lang, die 
het mooie zicht op het bos totaal zal 
vernietigen ! Wettelijk is het onmoge
lijk daar huizen op te trekken, maar 
wetten worden al te vaak gemaakt om 
ze te overtreden. Het is onbegrijpe
lijk dat een ernstig man als minister 
De Saeger zijn eigen goedgekeurde 
plannen achteraf verwerpt onder druk 
van een paar plaatselijke heren, voor 
wie persoonlijke belangen het zwaarst 
wegen. 

De andere ingangen tot het bos 
worden eveneens bedreigd door ver
kaveling. 

In Borcht-Lombeek werden -de bor
den reeds uitgezet. Daar zal de ver
kaveling De Cley de ontsluiting van 
het bos onmogelijk maken. In Sint 
Katerina-Lombeek werd de princieps-
aanvraag reeds gesteld en aan de ka
pel van Ter Muilen, op de grens Lie
dekerke-Sint Kat.-Lombeek wordt een 
andere bosingang vernietigd door een 
verkaveling van ongeveer 3 ha. (Zie 
kruisjes op de kaart). Ook hier vinden 
we de naam terug van een Liedekerks 
gemeenteambtenaar die op gebied van 
ruimtelijke wanorde zijn sporen reeds 
meer dan verdiende. 

Wanneer de vier gemeenten het ern
stig menen met hun gezamenlijk bos, 
dienen ze zich radikaal uit te spreken 
tegen deze geplande en voor de toe
komst van Liedekerke-bos gevaarlijke 
verkavelingen. Ze moeten dan ook drin
gend ophouden met in het geheim 
verkavelingen toe te staan en de druk 
van enkele geldwolven radikaal te ne
geren. De gemeente Liedekerke werd 
reeds lang genoeg geteisterd door 
ruimtelijke wanorde. Pal in de land-
bouwzone werd onlangs nog een on
wettelijke manege met renbaan en 
klubhuis gebouwd, er bevindt zich 
eveneens in de landbouwzone een 
franstalige caravanning en week-end
huisjes bij de vleet. Zwemkom, sport
veld en sporthal werden gepland in de 
woonzone, daar waar overvloedig 
ruimte voorzien is in de weiden rond 
Liedekerke-bos. 

De laatste sociale woningen (een 
dringende noodzaak) werden vijftien 
jaar geleden gebouwd... Er is nu een
maal meer geld te verdienen met ver
kavelingen. 

De verkavelingen die de bosingan
gen afsluiten dienen te verdwijnen, 
ook al beweert men dat er «niets meer 
tegen te doen is ». Wji hebben echt 
geen tijd meer te verliezen. De gemeen
tebesturen dienen hun plicht te doen. 
Zij en de burgers moeten nü onze vier
kante meter groen met hand en tand 
verdedigen. Er zal vanuit de vier om
liggende gemeenten een ernstige 
reaktie moeten komen om de verka
velingen te stoppen. Dit werk is een 
zaak voor mensen die morgen nog 
menselijk wjllen leven ! 

lóhtéi^ 

WAM-
0f£K 

De kaart : het gestipte gedeelte bevat de weiden en het bos waar 
de studiegroep een rekreatie-centrum wil oprichten. Zie de twee bos
delen Merckx-RTT. De kruisjes geven de kruciale ingangen tot het bos 
aan die door de verkavelingen zullen worden vernietigd. De zwarte 
strook (Schelfhoutstraat) is de « geheime » verkaveling. Aan het kruis 
ligt de dreef. In het vak « WE-huisjes » wil de studiegroep al de week
endhuisjes samenbrengen die nu verspreid liggen van Borcht-Lombeek 
tot St. Katherina-Lombeek. In het witte vakje boven Liedekerke bevin
den zich de gebouwen van de Civiele Bescherming. 
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de wereld 

historische doorbraak? 
(Argos) Eind vorige week was kanselier Brandt in Israël te gast. Ben eerste 

Indruk is dat vooralsnog geen sprake zal zijn van genormalizeerde Duits-lsraëlische 
betrekkingen. Volgens een postulaat van Israël, dat Brandt spontaan bijgetreden 
heeft, zullen die betrekkingen in de toekomst een « speciaal karakter • dragen. 
De eigen aard van die betrekkingen heeft Brandt voortreffelijk verwoord toen ttij 
gebogen naar de plavuizen van het dodenmonument Yad Vasjem de onvergankelijke 
tekst van de psalm 103 voorlas waarin de schuld van de mens en de goddelijke 
barmhartigheid mekaar hartversterkend aanvullen. Om kompleet zinvol te zijn moet 
het citeren van een dergelijke tekst dan natuurlijk ook uitgaan van een diep geloof 
in het transcendente... waarvoor we de agnostikus Brandt voor een keer zullen 
krediteren. 

adenauer achterna 

Brandt is de eerste bondskanselier 
die in die hoedanigheid Israëlische bo
dem heeft betreden. Wel is hij als 
burgemeester van West-Berlijn al eens 
in Jeruzalem geweest. Vóór hem wa
ren ook Adenauer en Erhard uitgeno
digd, maar toen waren ze niet langer 
kanselier. In zijn politiek t.a.v. Israël 
drukt Brandt de voetsporen van 
Adenauer aan wiens pogingen hij trou
wens herinnerd heeft. Natuurlijk heeft 
het historisch impakt van de nazi-mis
daden meegebracht dat de relatie met 
Israël overwegend persoonlijk is. In 
de begroetingstoespraak van premier 
Golda Meir kwam die beperking duide
lijk over. De Bondsrepubliek zelf werd 
niet eens vernoemd, Wel ging alle 
waardering naar Brandt « die zich in 
de donkerste periode van de Joodse 
geschiedenis aan de zijde schaarde 
van hen die tegen de nazi's vochten » 
— een toespeling op de verzetsakti-
viteit van de bondskanselier in het iet
wat periferische Noorwegen, 

goed gekozen moment 

Brandt is niet naar Israël gegaan om 
verdragen af te sluiten. Wel om met 
Israëlische staatsleiders — inkluzlef 
Mosje Dayan — van gedachten te wis
selen over een aantal problemen die 
bilaterale belangstelling opwekken. 
Brandt heeft zijn ogenblik goed geko
zen. Vandaag heeft de kanselier en 

nobelprijswinnaar van de vrede pres
tige te koop. Zijn internationale kon
takten met Tito en Brezjnev, met 
Nixon en Hafez Ismail van Egypte en 
het recente bezoek van Scheel, zijn 
minister van Buitenlandse Zaken aan 
een deel van de Arabische wereld heb
ben van hem een benijdenswaardig 
deskundige in problemen van het na
bije oosten gemaakt. Hét bezoek van 
Brandt kwam amper een maand na de 
reis van Scheel, die tijdens zijn opont
houd in Arabische hoofdsteden een 
geïmprovizeerd, parallel had getrokken 
tussen de Westduitse Ostpolitik en de 
Israëlisch-Arabische situatie. Overi
gens meent ook Brandt dat bepaalde 
metodes die tot de Oostverdragen heb
ben geleid kunnen gelden bij de ver
effening van het geschil in het Mid
den Oosten... 

Bezondigt Willy Brandt zich hier aan 
Wishful thinking ? Het hier bedoeld 
paralellisme kan hooguit waar zijn 
voor de geest van verzoening en offer
bereidheid die elk verdrag moet voor
afgaan. Verder loopt de vergelijking 
erg mank : aan die oostverdragen ver
loor Duitsland toch oeroud Duits ge
bied terwijl Israël graag bezet Arabisch 
gebied zou behouden. Meteen rijst de 
vraag hoe de Duits-lsraëlische betrek
kingen een « speciaal karakter » kun
nen behouden als men weet dat twee 
belangrijke Europese partners van de 
Bondsrepubliek, Engeland en Frank
rijk, met de dag meer voorbehoud 
gaan maken voor tegemoetkomingen 
tegenover Israël, gewoon uit vrees 
voor olie-represaiHes vanwege de 
Arabische leveranciers ? 

geen bemiddelaar 

Vast staat dat de Bondsrepubliek In 
het Nabije Oosten niet de bemidde
laarsrol kan spelen die Arabische lei
ders haar graag willen opplakken. De 
stem van Bonn is slechts een van de 
vele stemmen uit het koncert der vol
ken, zoals Brandt vrijmoedig beklem
toond heeft. Wel kon de Bondskanse
lier zondag j l . even vóór zijn vertrek 
nog eens de rezolutie 242 (van 22 nov. 
1967) van de UNO-veillgheldsraad uit 
het arsenaal van zinnige oplossingen 
opdiepen. Maar de voornaamste Items 
uit die rezolutie bestaan precies in het 
ontruimen door Israël van bezet gebied 
en in het regelen van het vluchtelin
genprobleem, waarover tussen Israël 
en Arable nog lang geen akkoord In 
uitzicht is. Wel steken hoopvolle vei^ 
wachtingen en mogelijkheden In de 
door Brandt geschetste betrekkingen 
van Israël met de Euromarkt, voorop
gezet dat die ontwikkeling tegelijk een 
regeling inhoudt voor de Europese re
laties met de Arabische wereld. Ander
zijds heeft « der Willy » herhaaldelijk 
moeten bevestigen dat het herstel van 
de Westduitse betrekkingen met de 
Arabische wereld niet is geschied ten 
koste van Israël. Van die taak heeft 
Brandt zich voortreffelijk gekweten, 
want stabiliteit in het Midden Oosten 
is van vitaal belang voor zijn eigen 
Ostpolitik. 

Alles bij mekaar is die eerste offi
ciële stap naar verzoening een winst
punt en het is verheugend te noemen 
dat Golda Meir (of haar opvolger) In 
een niet nader omschreven toekomst 
de BRD zal bezoeken. Uiteindelijk moet 
die verzoening toch gebeuren, alleen 
al in het licht van de wetenschap dat 
de helft van de Westduitse bevolking 
na 1945 geboren is en dus niet ver
antwoordelijk kan zijn voor de onder 
het nazi-regiem bedreven misdaden. In 
de bondsrepubliek helpt na meer dan 
een kwarteeuw een nieuwe generatie 
het politiek gebeuren bepalen. Morgen 
zal die generatie de ontwikkeling kom
pleet beheersen. Die generatie kan 
niet in lengte van dagen aan een ver
schrikkelijk verleden vastgespijkerd 
blijven. Voortaan gaat het om heden en 
toekomst waarbij het verleden uiter
aard niet kan vergeten worden,.. 

spanie tussen scyllo en chorybdis 
(Argos) Terwijl Brandt nog in Israël ver

toefde heeft generalissimo Franco zijn funk-
tie van regeringsleider neergelegd en zijn 
vice-prezident admiraal Carrero Blanco tot 
premier benoemd. Alles wijst erop dat de 
benoeming van de admiraal zal gevolgd wor
den door belangrijke wijzigingen in de schoot 
van een nieuwe regering waarin naar ver
luidt 11 ministers zouden vervangen worden. 
Het wordt niet uitgesloten geacht dat de fa-
langistische groep hierbij lichtjes versterkt 
aantreedt. 

In adellijke kringen, vanouds vertrouwd met 
de peripetieën van het Franco-bewind, gin
gen sinds weken geruchten dat Franco van 
zins was zich uit de politiek terug te trek
ken. Sedert 1936 fungeert hij als staatshoofd 
en premier tegelijk. Volgensi diezelfde krin
gen zou het de bedoeling van de Caudillo 
zijn de eerste stappen van prins Juan Carlos, 
die hij zoals bekend als opvolger in petto 
houdt, advizerend te begeleiden. Andere 
waarnemers zijn evenwel van mening dat die 
Interpretatie niet opgaat. Zij wijzen er dan 
ook op dat een team Zweedse artsen nog 
onlangs de gezondheidstoestand van de 80-
larige Franco els » bevredigend en nog goed 
voor de eerstvolgende vijf jaar » heeft om-
scheven. 

kunst van het evenwicht 

De verwachte wijzigingen hebben vooral 
betrekking op de funktie van staatsminister, 
van vice-president en van minister van Bui
tenlandse Zaken. Verondersteld wordt dat 
Lopez Rodo de huidige minister voor Ont
wikkelingszaken vice-president of minister 
van Buitenlandse Zaken zal worden. Er moet 
Immers ook voorzien worden in het ambt van 
vice-president, vakant geworden door de pro
motie van Carrero Blanco. Die Lopez Rodo Is 
de schepper en bezieler van een geslaagd 
ontwikkelingsprogramma. Al sinds 1965 

maakt hij deel uit van de regering, maar hij 
is al zestien jaar kommissaris voor Ekono-
mische Expansie. Hij is lid van het fameuze 
Opus Dei, een organisatie die haar leden 
uit de katolieke aristokratie rekruteert en die 
veel verwacht van technokratische struktu-
ren. Mocht Lopez Rodo het departement van 
Buitenlandse Zaken overnemen dan zou dit 
meteen kunnen betekenen dat de belangstel
ling van Lopez Bravo (tot vandaag minister 
van Buitenlandse Zaken) zich gaat toespitsen 
op Ekonomische Zaken. Met Lopez Rodo op 
Buitenlandse Zaken zou de huidige minister 
van « de beweging » Fernandez Miranda ver
moedelijk vice-president worden — waardoor 
de aanwezigheid van de Falange, de derde 
groep in de regering zou versterkt worden. 
De liberale ingesteldheid van Lopez Rodo is 
vaak voorwerp van ultra-rechtse kritiek ge
weest. In de jongste twee jaar slaagde hij er 
Vv/eliswaar in zijn betrekkingen met het leger 
en de Falange gevoelig te verbeteren. 

Hier bovenop wordt de uitwisseling voor
speld van de drie vertegenwoordigers van 
leger, marine en luchtmacht, alsook van de 
ministers van Justitie en Nationale Opvoe
ding, Oreol en Vilar Falasi, minister van Bin
nenlandse Zaken Garicano Goni, die recente
lijk ultra-rechtse kritiek te horen kreeg we
gens zijn « lakse houding » tegenover de 
oppositie zal waarschijnlijk afgelost worden 
door Arias Navarra. De burgemeester van 
Madrid die vroeger voor de inlichtingsdien
sten heeft gewerkt, werd al bij een vorige 
kabinetswijziging als minister van Binnen
landse Zaken genoemd. 

Sinds 1 januari 1938 heeft Franco altijd een 
scherp afgewogen evenwicht in acht geno
men tussen de diverse politieke strekkingen 
binnen het regiem. Ook in" het twaalfde kabi
net dat sinds 1969 in funktie is zijn de drie 
belangrijke groepen vertegenwoordigd : de 
technokraten van het Opus Dei, een rechts-
katolieke, kristen-demokratische en een fa-
langistische groep. De laatste vertegenwoor
diger van de carlisten Oriol zal waarschijn

lijk vervangen worden. Waarnemers rekenen 
dan ook met een nieuwe carlist in de rege
ring die op dit ogenblik nog in de maak is. 

geen geweld 

Achter de geplande wijzigingen staat wel 
meer dan de leeftijd van Franco. Voorzeker 
is de jongste ontwikkeling niet op gang ge
bracht door recente onlusten waarbij een 
maoïstische stadsguerilla op de voorgrond 
trad. Zelfs de harde Spaanse kommunisten 
geven toe dat Spanje vandaag nog niet rijp 
is voor gewelddadige akties. 

Belangrijk Is allicht dat de Falange zelf 
wordt uitgehold door mensen die de « bewe
ging » willen bevrijden uit haar oorspronke
lijk fascistische bewogenheid. Binnen de 
« movlemento » zijn tegenstrijdige krachten 
aan het werk. Ook daar is een sociaal bewo
gen oppositie aan het groeien die door het 
regiem oogluikend wordt geduld. Ook hogere 
geestelijken laten vandaag geen twijfel be
staan over hun voorkeur voor meer antl-
autoritaire strukturen, terwijl ook het leger, 
waar de verpolitiseerde « blauwe » gene
raals aan het verdwijnen zijn, rekening moet 
houden met de aanwezigheid van jonge offi
cieren die zich In meerderheid tegen het 
regiem opstellen. Die uitholling van het re
giem door gezonde humanitaire krachten uit 
het volk kan misschien de overgang naar 
demokratische strukturen, die toch ooit moe
ten werkelijkheid worden, opvangen. Hier
door zou de dramatische situatie, waarvoor 
bij een gebeurlijk afsterven van Franco wordt 
gevreesd, gevoelig afgezwakt worden. Als de 
extremen van rechts en links elkaar op de 
valreep van verschrikking in evenwicht hou
den kunnen binnen de bestaande verhoudin
gen regeneratieve krachten tot stand komen 
die de nodige ingrijpende veranderingen zon
der al te heftige schokken op evolutionaire 
banen leiden. Dat dit niet de taak zal zijn van 
de konservatieve .Carrero Blanco en zijn re
gering staat nu al vast. 

• Geslaagd bezoek van kansetier Brandt aan 
Israël. Laatste uitstap — bezoek aan de hoog
vlakte van Massadah — dreigde op een 
ramp uit te lopen toen de helikopter waarin 
Brandt had plaats genomen, door een ruk
wind in een diepe ravijn dreigde terecht te 
komen. Brandt erkent Israels bestaansrecht 
en zal voor Israels belangen pleiten bij de 
EEG. Het staat vast, dat Golda Meir (of haar 
opvolger) een tegenbezoek aan West-Duits
land zal brengen. 

• De Italiaanse kristen-demokraten besluiten 
op hun kongres tot de terugkeer naar de 
centrum-links formule, wat een regeerkoaJi» 
tie met de socialisten inhoudt. Tot nog toe 
hielden de kristen-demokraten het bi] een 
centrum-rechts-formule, doch de heropflakke
ring van uiterst rechts en uiterst links ge
weld doet hen van deze formule afstand ne
men. 

• Opnieuw gewelddadig weekend in Ulster 
na de aanhouding door het Britse leger van 
twaalf leden van de Ulster Defense AssociO' 
tion, de protestantse milftantenorganlsatte, 
in wier hoofdkwartier wapens en munitie in 
beslag worden genomen. 

• Ook in Dublin, hoofdstad van de Ierse ra-
publiek, hebben incidenten plaats tussen po
litie en republikeinse betogers, die zware 
schade aanrichten aan winkels, pubs en ge
parkeerde auto's. De onlusten volgden op 
een herdenking van de 175 jaar geleden In 
een Britse gevangenis gestorven Ierse p» 
triot Wolfe Tone. Op deze manifestatie voer> 
de Martin McGuInness, een der meest ôp-
gespoorde IRA-leiders het woord. Hij ver» 
iélaarde o.m. dat het IRA sterker dan ooit 
staat. 

• Gewapend treffen In Noord-Libanon tus
sen liet leger en Palestiinse verzetsstrijders. 

• Volgens de « Washington Star News » 
spioneert de FBI, de federale recherche, 
sinds 1970 in het buitenland op verzoek vwi 
het Witte Huis, wat in strijd is met haar 
statuut. In het Watergate-schandaal duren de 
onthullingen voort, zonder dat men tot nog 
toe overtuigend bewijsmateriaal tegen Nixon 
kan inbrengen. Dean, de ontslagen adviseur 
van het Witte Huis, van wie men « opzien
barende getuigenissen » verwachtte, kan 
«Jechts getuigenissen uit tweede hand aan
brengen. 

• De opgeschorste besprekingen Kissinger-
Le Due Tho (doel : naleving van het bestand 
realiseren) geven Kissinger gelegenheid, ver
slag uit te brengen bij Nixon. Uiteindelijk 
wordt dan toch een akkoord bereikt en on
dertekend. 

deze week 
in de wereld 

• De minister van Landsverdediging van d« 
NATO « geschrokken > <bi] de voorlezing van 
een rapport over de ontwikkeling van d* 
Russische bewapening ter xee, te land en ill 
de lucht : ze overtreft duidelijk deze van d« 
NATO, die zelf ondermijnd wordt door ü» 
Franse afzijdigheid en het toenemend Ame
rikaans verlangen, de Amerikaanse militair* 
macht in Europa geleidelijk af ie bouwen-
Europa en Amerika kibbelen over de dollar 
en van alles wat, terwijl de NATO ziender» 
ogen de mindere wordt van het Pakt van 
Warschau. 

• Zeven joods-russische geleerden in hon
gerstaking uit protest tegen de weigering, 
hen naar Israël t^ laten afreizen. Ze noemen 
dit « een nieuwe vorm van slavernij ». 

• Kapers van Nepalees vliegtuig plunderen 
het toestel en gaan aan de haal met veertien 
miljoen. 

• Amerikaanse oliemaatschappij Bunker 
Hunt door Libië genaast. 

• Paus Paulus opent nieiiw H. Jaar tijdens 
pinksterplechtigheid te Rome. 

• Het Griekse kiezerskorps zal tijdens het 
komende referendum de presidentiële repu
bliek njet meer kunnen afwijzen, er is vol» 
gens een woordvoerder geen weg terug. 

• CDU, de Westduitse oppositiepartij, kiest 
Helmut Kohl, premier van de deelstaat Rijn
land-Palts tot nieuwe partijvoorzitter. Hij was 
de enige kandidaat. 

• De wereldbekende Amerikaanse schrijver 
William Inge (Bus Stop, Come back littla 
Sheba, Spiender In the Gras, suksestoneet-
werken) pleegt zelfmoord op 60-jarig leef
tijd. 

• De drie « bewoners » van Skylab I heb
ben praktisch alle defekten gerepareerd, de
den wandelingen in de ruimte, speelden een 
partijtje vogelpik en begonnen met hun ei* 
genlijke taken, w.o. het fotograferen van NO-
Brazilië, in het kader van het opsporen det 
bodemrijkdommen. Intussen lanceert Kaap 
Kennedy een maansatelliet, waarvan de op
dracht luidt, de geheimzinnige radio-sinjalen 
uit de ruimte naar hun herkomst te onder
zoeken. 
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torn bradley 
iwarte burgemeester 
von "blank" los angeles 

(ARGOS) Voor het eerst in de geschiede
nis van Los Angeles, na New York en Chica 
go de derde stad van de VSA werd aldaar 
een Amerikaan van Afrikaanse afkomst tot 
burgemeester verkozen. De man heet Tho
mas Bradley en hij haalde het met een ver
pletterende meerderheid van Sam Yorty, zijn 
verbeten blanke tegenstander. 

De overwinning van Bradley, opzienbarend 
en verrassend tegelijk opent a.h.w. een 
nieuw tijdperk in de lange en taaie strijd van 
de Amerikaanse neger voor gelijkberechti
ging. Meteen betekent ze de bekroning van 
een leven van opoffering en manmoedig ver
dragen nederlagen, het voorlopig eindpunt 
ook achter de onafiaatbare inspanningen van 
een energiek en ambitieus politikus die 
stamt uit de onmondigste lagen van de ne-

Jierbevolking in overmoedig California. Brad-
ey's overwinning brengt het doorslaand be

wijs van de geleidelijke maar onstuitbare 
omvorming die vandaag de begaafde en wils
krachtige neger in staat stelt de rassenbar-
rlère te doorbreken om zoals Tom Bradley 
de hoogste posten te bekleden. 

Al in 1969 heeft Bradley (hij was toen SI) 
een vermetele worp gedaan naar het stad
huis van Los Angeles maar hij werd totaal 
verslagen door zijn tegenstander Sam Yorty 
die zich opgeworpen had als verdediger van 
het blanke ras. In 1973, vier jaar na zijn ne
derlaag heeft Bradley de situatie onderste
boven gekeerd : hij haalde 97.000 stemmen 
meer dan zijn blanke konkurrent, het dubbel 
ni. van de meerderheid die Yorty in 1969 ^an 
de top van het stadsbestuur had gebracht. 

Om zijn doel te bereiken heeft Bradley 
het imago moeten opvijlen waarmee de kie-
*er stilaan vertrouwd was geraakt. Hier 
kwam een soort psichologische transforma
tie aan te pas. Voortaan zou de spontane, 
Ietwat uitbundige Afrikaan op het tv-scherm 
verschijnen als een waardig en zelfverzekerd 
iemand die van uit eenzame hoogte en een 
tikje verveeld op de hem omstuwende joer-
tialisten neerzag. Zijn antwoorden waren kort 
en zakelijk en na verloop van tijd brak hi] 
het intervieuw bruusk af zeggende dat hij 
nog andere afspraken had... op hoog niveau. 
Onmiddellijk viel hierbij op dat Bradley zich 
dit keer niets liet voorstaan van zijn Afrikaan
se afkomst. Kennelijk wilde hij zijn kampan-
ie afstemmen op, onloochenbare, persoonlij
ke verdiensten, op objektieve, vlijmscherpe 
analyse van de plaatselijke toestanden. De 
rassenpolitiek zou hij overlaten aan zijn te
genkandidaat die weer eens Yorty heette. 

De ontoegankelijke gereserveerdheid die 
Ifltelligente advizeurs hem hadden aanbevo
len is na de overwinning blijven bestaan. Na 
het tellen van de stemmen braken zijn aan
hangers los in uitbundige overwinningsroes. 
Vrouw en dochter vielen hem snikkend om 
de hals, er kwam geen eind aan de onstuimi
ge bijvalsbetuigingen. Vooral de zwarte be
volking schreeuwde haar al te lang verkrop
te frustraties uit. Alleen Bradley stond 
er ijskoud en onbewogen bij. Pas toen hij ve
le weken later voor zijn tv-toestel had plaats
genomen welde een innige vreugde in hem 
op. Men speelde er een karakterblijspel 
waarin een blanke dame aan haar dienst
meid probeert diets te maken dat zwarten 
alleen voor ondergeschikte taken in aanmer
king komen. « Ja » mompelde Bradley met 
een spaarzaam lachje in de mondhoeken 
« ondergeschikte taken, zoals die van burge
meester van Los Angeles » I 

Bradley is de zoon van een politieman en 
kleinzoon van een bescheiden pachter. Eerst 
ging hij in het beroep van zijn vader waar 
hij het algauw tot luitenant bracht. Tegelij
kertijd volgde hij avondkolleges om advokaat 
te worden. Zonder dat zijn onmiddellijke om
geving iets kon vermoeden bereidde hij zich 
in alle stilte voor op de balie. Toen hij in zijn 
nieuw beroep begon te slagen moest hij al
gauw een domper zetten op zijn eerbied en 
bewondering voor de zwarte rasgenoten... 
want Los Angeles is essentieel een blanke 
stad. Die voorzichtige houding van Bradley 
heeft niets te maken met vaandelvlucht. Ze 
bevestigt alleen diens onverbiddellijke wil 
om zich als zwarte te laten gelden binnen 
een machtige invloedrijke meerderheid van 
blanken... en dan van verworven stellingen 
uit zijn eigen vizie op te dringen aan blank 
en zwart. 

Ook tijdens zijn verkiezingskampanje van 
mei jl. viel het hem niet gemakkelijk te zwij
gen over zijn fundamentele solidariteit met 
het zwarte bevolkingsdeel waarmee hij in zijn 
jeugdjaren alle lief en leed had gedeeld. 
Maar blanke tegenstander Yorty, kjtijkbaar 
beducht voor de stormloop van de black po
wer en niet ongevoelig voor de politieke 
mogelijkheden die een harde houding in de 
States nog altijd kan meebrengen, had zich 
rezoluut ontpopt als kampioen van blank 
Amerika. Het was bijgevolg de taak van 
Bradley zich af te wenden van dit soort ar
gumentatie en zich sereen en superieur bo
ven de rassenretoriek te houden. Bradley 
was er ook op bedacht niet agressief an 
messianistisch te schijnen. Hij moest im
mers het beschroomde kiezerskorps een 
hart onder de riem steken en de indruk ver
mijden dat hij een van de vele gearriveerde 
negers zou zijn die te Los Angeles om hun 
prikkelende aanstellerigheid door zwart en 
blank worden geschuwd. 

De politieke ideeën van Bradley zijn niet 
revolutionair. Men kan hem het best nog een 
gematigd liberaal noemen die vast gelooft 

in de waarde(n) van de american way of 
life. Toch heeft hij na zijn overwinning on
omwonden toegegeven dat hij er tussen 'S9 
en '73 zelden in slaagde « zichzelf » te zijn : 
« Ik voelde mij nergens thuis » zo zegt «liJ 
nu, er aan toevoegend dat hij zijn huidskleur 
niet kon vergeten en nog minder wat zwart 
zijn betekent voor miljoenen mensen in liet 
grote Amerika. Nu de overwinning erop zit 
zal Bradley zijn eigen persoonlijkheid kunnen 
verzorgen, weer worden wat hij altijd is ge
weest, de verflaag wegstrijken die hem lij
delijk vertekend heeft. Algauw zullen de be
woners van Los Angeles ervaren dat hun 
burgervader erg simpatieke karaktertrekken 
heeft die hij tot dusver om politieke rede
nen aan hun blikken moest onttrekken. Van
daag zien zijn heetgebakerde fans in hem 
een toekomstig vice-president. De spandoe
ken die in de euforie van de overwinning 
boven de brede lanen van Los Angeles wer
den opgehangen liegen er niet om : Eddy 
(Kennedy !) for president and Bradley -or 
vice »... 

In een aantal West- en Centraal Afrikaanse landen heerst grote hongersnood Deze foto 
Niger toont wachtende vrouwen en l^inderen voor de voedseluitdeelcentra 

uit 

oekrajina, 
dit is 

grensland 
De aktie van het Tito-regime tegen 

het Kroatisch nationalisme, en de 
jongste maatregelen in de Oekrajiene 
hebben nog eens bevestigd dat het 
kommunisme alleen ijvert voor de 
• verdrukte volkeren » zolang zij niet 
onder kommunistlsch bewind staan. 
Zij hebben tevens bewezen, dat de 
Sovjetrussen ,die slechts 55 % ver
tegenwoordigen van alle volkeren der 
Sovjetunie, een kolonialistisch bewind 
voeren en dat de Sovjetunie momen
teel de grootste kolonialistische macht 
ter wereld is. Wat de Oekrajiene be
treft zetten zij op een nog radikaler 
wijze de terreur voort, waarvan tij
dens het tsaristisch regime o.m. de 
Oekrajiense nationale dichter Taras 
Sjevsenko het slachtoffer was. De 
Oekraieners zijn geen Russen, wèi 
Slaven. Zelfs zuiverder Slavisch dan 
het door Fins-Oegrische en Mongoolse 
elementen bemvioeddde Groot-russi-
sche volk 

Het etnische en taalkundige onder
scheid ging ook gepaard met een zeer 
verscheiden historische ontwikkeling : 
de Kiewse staat ontstond reeds in de 
10e eeuw en stortte ineen bij de in
vallen der IMongolen. Het gebied 
kwam onder Russisch en Litouws-
Pools bestuur. Een nationale beweging 
ontstond in de 17e eeuw toen de Ko-
zakkenhetman Sjelnizkij na hardnekki
ge strijd het Poolse juk afschudde in 
1648 Niet voor lang echter : in 1654 
dwongen de Russen een « verdrag • 
af dat tot volledige overheersing van 
Moskou leidde Opstand volgde na op
stand : Hetman Wyhowski zocht daar
bij Poolse, Hetman Dorosjenko Turkse 
hulp Onder Tsaar Peter I trachtte Het
man Mazeppa, als bondgenoot van de 
Zweedse koning Karel de onafhanke
lijkheid te herwinnen. Na de terug
tocht der Zweden in 1709 trad het 
Russisch kolonialisme harder dan ie 
voren op. In 1764 moest de laatste 
Hetman zijn waardigheid neerleggen 
en de hele administratie werd gerus-
sifieerd. Dit was het begin van een 
onderdrukking van alle Oekraijiense 
nationale bestrevingen. In 1876 jer-
bood de tsaar het gebruik der Oekrai
jiense taal. Toch nam de nationalisti
sche beweging toe in sterkte en om
vang : de hierboven vernoemde dich
ter Sjevsjenko was een der leiders 
der onafhankelijkheidsbeweging. Tij

dens de eerste wereldoorlog en na 
het ineenstorten van het tsaristisch 
regime werd een onafhankelijk Oekra-
jina uitgeroepen, waarvan Generaal 
Skoporadski hetman werd. In 
1919 weid Petljura, hoofd van de na
tionale Oekraijiense regering. Het land 
werd echter door de Roden onder de 
voet gelopen en in de USSR ingelijfd. 
Jaren nadien, in mei 1926, lieten de 
kommunisten de te Parijs verblijvende 
Hetman Petljura vermoorden. Niet al
leen in het Russische maar ook in liet 
Poolse deel van Oekraijiene zou \ier-
zet ontstaan : evenzeer als de russi
ficering in het Oosten, greep de ver-
poolsing in het Westen naar de eigen 
taal en kuituur van het Oekrajiense 
volk Het verzet — waarbij de naam 
van Stefan Bandera voor het eerst 
opduikt — was zeer fel, als gevolg van 
het brutale optreden der Polen tegen 
de minderheden (Duitsers, Oekrajie-
ners, Ruthenen) Het Oekrajiens na 
tionalisme in Polen was echter even
zeer anti-kommunistisch als anti-
Pools Na het uitbreken van de oor
log in september 1939 en de Sovjet-
bezetting van Oostelijk Polen vluch
ten Oekrajiense leiders als Stefan 
Bandera naar Duitsland Het uitbreksn 
van de oorlog tussen Duitsland en de 
Sovjetunie in 1941 ging gepaard met 
anti-Oekrajiense terreur door het te
rugtrekkende Sovjetleger. In Lemberg 
alleen al werden 10 000 Oekrajieners 
vermoord. De Duitsers werden in de 
Oekrajiena eerst als bevrijders be
groet ,maar zij waren psychologisch 
en politiek te onhandig om deze sym
pathie te kunnen bewaren. Oekrajien
se nationalistische leiders werden 
aangehouden en het Oekrajiense na
tionalisme moest nu op twee fronten 
vechten De UPA (Ukrainska Powstan-
ska Armija) werd zowel door de Duit
sers als door de Sovjetpartizanen hef
tig bestreden. Kroetsjef gaf deze 
laatsten zelfs opdracht de Duitsers 46 
vermijden maar de bases der UPA te 
vernielen, wat echter niet lukte. In 
1944 stond de UPA met een leger van 
250.000 man, en kontroleerde een ge
bied waarin 15 miljoen mensen woon
den. Tegen de overmacht van het op
rukkende Sovjetleger moest het ech
ter wijken, al hield de UPA het nog 
tot 1950 uit. Tussen 1947 en 1949 wer
den ca. 10 miljoen Oekrajieners ge
deporteerd. 

ook vandaag 

Het einde van het stalinisme bracht 
verlichting, geen wezenlijke veranda-
ring in de toestand. Met de verstrak
king van Brezjnews neo-stalisme nam 
ook het verzet toe. In de zomer van 
1982 braken bloedige onlusten uit in 
de Oostelijke Oekrajiene : zij waren 
het sein voor een doorbraak der a-
tionale gedachte in de massa Elitetroe
pen van de KGB braken, met inzet van 
pantsers, de opstand der arbeiders in 
Novotsjerkask Ook in de andere cen
tra tussen Don Donetz werd het verzet 
neergeslagen. De dichter Wasyl Symo-
nenko, gestorven op 28-jarige leeft'jd. 
schreef vlammende verzen van verzet 
Wij zouden bladzijden lang namen -in 
feiten kunnen noemen uit de jongste 
geschiedenis. Wanneer « De Stan
daard» — vorig jaar bijna met leedver
maak schreef dat de « oppositie ge
faald had » en dat zij niet door de 
massa gedf&gëtl "Wèrdl-ïren* \M\ '*nta-P 
gendeel dat nu de repressiemaatrege
len nog verscherpt worden wat op een 
ononderbroken voortzetting van de on
dergrondse strijd wijst. Men hoeft 
slechts de artikels uit « De Oekrajien
se Bode » (een ondergrondse uitga
ve) te lezen om te zien welke omvang 
die repressie en derhalve ook het \̂ er-
zet nog bezit. De herdenking van Taras 
Sjevtsjenko en zijn standbeeld in 're^ 
naar hem genoemde park in Kiev ia 
l/en aanleiding tot manifestaties van 
Oekrajiens nationalisme, die hardhan
dig door de milltia werden onderdrukt 
De 1 Mei betoging te Lvov, de voor
naamste stad in West-Oekrajieae, 
werd door studenten en jongeren ge 
boycot, hoewel de deelname aan die 
optochten verplicht is 

De Sovjetregering trachtte niet al
leen in de Oekrajiene zelf, maar ook 
in het buitenland elke uiting van Oe
krajiens nationalisme te onderdrukken. 
Zo werd Stefan Bandera — evenals 
Petljura zoveel jaren tevoren — door 
een Sovjetagent in Munchen /e"-
moord met een gif pistool, in oktober 
1959. Tijdens het proces tegen Je 
moordenaar werd de schuld der « op
drachtgevers » vastgesteld 

De lijdensgeschiedenis van het Oe
krajiense volk — het derde grootste 
in Europa — heeft tot nog toe weinig 
belangstelling ontmoet in het Weston, 
dat vaak de verontschuldiging van het 
histoiische feit en het politiek reali.s-
me gebruikt om te kunnen zwijgen 
over de historische moord en de po 
litieke verdrukking . Wanneer het lot 
van Basken, Bretoenen, leren. Zuid-
Tirolers en Elzassers e a. ons aangaat: 
hoe kunnen wij dan zwijgen over net 
lot van een volk dat meer dan vier
honderd jaar vecht tegen zijn ver
drukkers, voor het behoud van zijn 
eigenheid, zijn taal, kuituur en volks
wezen. In een vlammende aanklacht 
tegen de verdrukkers dichtte Symo-
nenko : « Eerst dan zij zachtheid en 
mildheid uw devies, wanneer in het 
graf is gezonken op deze aarde de 
allerlaatste imperialist... ». j d 
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bretogne in juni 

een innd nonr de mant vnn de mens 

Ben je ooit weggelopen uit de 
drukte van een rumoerig feest om 
buiten, aan de rand van het bos, te 
luisteren naar de stilte van de zo
meravond ? Ooit de nieuwe zon 
zien opstaan boven een rimpelloze 
waterplas waarover nog de och
tendnevel sliert, terwijl een eerste 
leeuwerik zingend naar de hemel 
klimt? Of het vroege juli-strand er
varen, héél vroeg, als de toeristen 
nog slapen en je moederziel alleen 
bent met de branding en de meeu
wen ? Ach, het klinkt allemaal erg 
romantisch, misschien sentimen
teel ? Het is « in » zich hard voor 
te doen, « high-tension » en op zijn 
zenuwen te leven : dan pas ben je 
van déze ti jd. Maar als je begrijpt 
wat ik bedoel versta je meteen 
waarom ik Bretagne zo'n fi jn va
kantieland vind. Het is een streek 
vol landelijke rust en schoonheid 
en zelfs de (enkele kleine) steden 
zijn er gebouwd naar de maat van 
de mens. In Ar Mor — het land 
van de zee — vindt niemand het 
gek wanneer je een uur lang op 
een rotsklip zit te dromen, kijkend 
naar de zee en de wolken en de 
zon over dat alles. Bretagne, land 
van vissers en boeren, heeft altijd 
geleefd tussen droom en werkelijk
heid. 

ruimte 

Bretagne in juni is een droom. Je komt 
uit een land waar je gewoon bent tussen 
massa's te drummen, je auto met eindeloos 
geduld door de verkeerschaos van de steden 
te wurmen, en dan kom je in een streek waar 
je de keurige asfaltweg kilometerslang hele
maal voor jou alleen hebt. Die weg kronkelt 
bovendien door een landschap vol groen, 
weiden, heggen, bomen, slechts af en toe 
een boerderijtje, een groepje huizen waar je 
voorbij bent vóór je 't weet, en daar ben je 
weer tussen het groen. Je schrikt er van op 
wanneer uit de bocht dan toch eens een 
• tegenligger » komt opdagen. En je denkt 
aan de lintbebouwing in Vlaanderen, aan de 
alomtegenwoordige rijen huizen langs elke 
straat. Autorijden is in Bretagne een ont
spanning. 

Eigenlijk is heel Frankrijk — buiten de 
grote steden en de radiale uitvalswegen — 
nog een begenadigd land : je hebt er nog de 
ruimte die bij ons al een « luxe » lijkt. Of 
heeft men enkel die indruk in juni, omdat 
dan de « grote trek • van de vakantiemensen 
nog niet begon ? 

mont st. michel 

Waar begint Bretagne ? Je zal zelden op 
de kaart een precieze grens aangeduid vin
den. In het Westen Is het eenvoudig : de 
gehavende neus die West-Europa een heel 

eind in de Atlantische Oceaan vooruit steekt, 
dat is Bretagne. Maar waar ligt de oostelijke 
grens van dit schiereiland ? Is het de oost
grens van de Franse departementen llle-et-
Vilaine et Loire-Atlantique ? Je kan er « ja » 
op antwoorden, maar ook « nee ». De zaak 
is er niet eenvoudiger op geworden door het 
feit dat een deel van Bretagne (nog) Bretoens 
spreekt, maar een ander deel (precies in het 
oosten) totaal verfranste. Maar als je door 
Normandië, dwars over het schiereiland 
Cotentin, naar Bretagne toerijdt dan is de 
omgeving van de beroemde Mont St. Michel 
zowat het grensgebied. 

Staar je niet blind op de ongehoorde « com
mercie » die in de nauwe straatjes beneden 
aan de berg welig tiert. Toen wij er doorheen 
liepen werden we voortdurend aangeklampt 
— net als in een bordelenstraat van een of 
andere havenstad — door verkopers en ver
koopsters van allerlei souvenirsprullerij. 
Werk je rustig door die uitsloverij heen naar 
boven : het panorama is er énig en de abdij
gebouwen (onder de leiding van een gids) 
echt het bezoeken waard. 

Iets verder op de weg naar het westen 
merk je al duidelijk dat je in Bretagne bent. 
Er is de typische huizenbouw : eensgezins
woningen met witte gevel en donkerblauw of 
zwart schaliedek en brede schouwrand ; en 
de even typische grillige soort knotwilgen in 
het landschap. In het stadje Dol wappert fier 
de Bretoense vlag met de zwarte klavertjes 
op het witte veld. Daarnaast — om elke ver
denking bij voorbaat uit te sluiten — de 
Franse driekleur. 

cöte de granit rose 

In Locquémeau vonden we de oude Lojou 
— vijftig jaar visser bij de gratie van zijn 
kleine schuit in de brede baai van Lannion 
— nog steeds druk bezig aan de havenkant. 
« Als je er eenmaal mee ophoudt, dan ben je 
voorgoed « foutu », zo luidt de filosofie van 
de kranige zeventiger, die nog elke dag — 
alleen — zijn lijnen uitwerpt op zee. 

Kom je ooit in de buurt van het stadje 
Lannion, rij dan door naar het noorden tot 
Perros Guirrec en volg van daar tot Trebeur-
den in het westen de enig mooie kust van 
roze graniet. Laat in Ploumanach de auto 
rustig staan, en loop te voet door — langs de 
gigantische rotspartijen op de kust — tot 
aan de lichtbaken van de Skewel-punt. Er zijn 
mensen die dit het mooiste deel van de Bre
toense kust noemen : de witgouden strand
jes tussen de klippen, het glasheldere blauw
groene water van de zee kontrasterend met 
de warme tonen van de indrukwekkende 
kustrotsen. Vele duizenden moeten elk jaar 
weer naar die vormen- en kleurensymfonie 
verwonderd komen kijken, want je wandelt 
er over platgetreden paden. Maar wat geeft 
het, het blijven wandelpaden, grillig kron
kelend door het groen en tussen de rotsen, 
onopvallend. De « commerce • kon er ge
lukkig nog geen beslag leggen op elke vier
kante meter om er ijsroom, taartjes of frieten 
aan te bieden in plaats van natuurschoon. 
Opvallend trouwens : In het hele kustgebied 
zie je nergens — zoals bij ons — torenhoge 
gebouwen elke blik op zee verhinderen. Kust-
rand en strandzone blijven van en voor de 
gemeenschap. 
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morlaix 

Een stadje, niet groot, maar vrij druk Een 
rivier loopt er middendoor, zoals in Lannion 
waar in de Leguer nog zalm wordt gevangen. 
En ook in Morlaix zag ik die beelden uit het 
reeds verre [Vlaamse) verleden • hengelaars 
midden in de stad, turend naar hun dobber-
tje op het heldere water van een traag stro
mende rivier. Eens moet dit ook zo geweest 
zijn te Gent, op de Leie en de Schelde. Nu 
ri jn de « Golden River » en de « machtige, 
praghtige vloed » van Peter Benoit al lang 
herschapen in blauwzwarte, van vergif en 
vuilnis opborrelende openluchtriolen waarin 
geen leven meer mogelijk is. En wij berus
ten er al in, We zijn het al zo gewoon dat 
wij dit normaal gan vinden In Bretagne merk 
je ook op dit punt hoe het vroeger (beter) 
was... 

de roe trevezel 

Rijdend van Morlaix naar de baai van 
Douarnenez — in Het zuiden — kom je door 
de streek die de Bretoenen als hun bergland 
beschouwen. Praten wij ook niet over bij
voorbeeld de Westvlaamse « bergen » hoe
wel een Zwitser dit nauwelijks heuvels zou 
noemen ? De « Roe Trevezel », de hoogste top 
van Bretagne, steekt geteld 384 m. boven de 
zeespiegel uit... Toch kan je spreken van een 
berg, omwille van de spitse pieken op zijn 
kruin en de kale hellingen bij de top. Wij 

waren bij de Roe Trevezel in de vroege avond
uren, aan de verre einder dreigde een on
weer Waarom maakte dit landschap zo'n 
diepe indruk op ons ? Urenlang hadden we 
gereden door het groene boccagelandschap 
van binnen-Bretagne, uitermate rustig, een
zaam zelfs, er hangt iets van weemoed, som
berheid soms over de streek Die somber
heid en wilde verlatenheid sprak het sterkst 
bij de Roe Trevezel : de kale hellingen met 
de scherpe rotsen hier en daar, het brede 
panorama rondom waarin je nauwelijks een 
huis en géén leven bespeurt, de intense 
stilte overal, het grijze meer in de verte 
en de zware lucht erboven 

camaret 

De groene somberheid van het binnenland 
vergaat spoedig in lichte tonen van blauw en 
oker als je de kust nadert. De zee en de 
rotsen rondom het beschut gelegen Morgat 
zijn paradijselijk mooi. In Camaret — op de 
punt van het Crozonschiereiland en vlakbij 
de Pen Hir rotspunt — overnachtten we aan 
de haven. Het was voorheen reeds opgeval
len dat zowat overal langs de kust en in 
havenuithoeken oude scheepswrakken onge
moeid liggen te vervallen. De hoteleigenares 
sprak van bepaalde reglementen, een andere 
hotelgast wist iets van « bijgeloof ». Een 
bejaard mannetje, dat de hele dag aan de 
waterkant ronddrentelt, vertelde me bij een 
« rouge » een oud verhaal over het eiland van 

de gestorven zeelieden, en de reden waarom 
men oude scheepskarkassen onaangeroerd 
liggen laat. 

be l l e - ï l e e n m e r 

In volle toeristisch seizoen moet het daar 
erg druk zijn. De oude verweerde rotspunt 
moet zich dan wel voelen als een bejaarde 
boer in klederdracht, die zich plots midden 
een druk taterend mondain gezelschap be
vindt. De « commerce » is er ook neergestre
ken en heeft op de kop van het plateau een 
gamma drank- en souvenirshuizen in de ge
kende « pompierstijl •> in het leven geroepen. 
Maar de rots en zijn omgeving zijn zo impo
nerend groots dat de eeuwige-menselijke 
kruideniersbedrijvigheid daarbij in het niet 
verzinkt Bezoek de rots bij voorkeur in de 
valavond, wanneer de zon in het westen de 
oceaan tot een immense plas van lood en 
zilver herschept, en de rotspieken zwart en 
scherp aftekent tegen de lucht en het water. 
Of bij volle vloed wanneer de zee haar enor
me kracht bruisend en kolkend demonstreert 
in de stroomgaten tussen de klippen, en don
derend de grotten binnendringt. Of 's mor
gens vroeg bij kalme zee, wanneer het ge
krijs der duizenden meeuwen echoot tussen 
de arduinen rotsmuren. En begrijp dan waar
om de Bretoen altijd weer met groot respekt 
spreekt over de zee. 

pointe du raz 

Het is niet bij benadering te schatten hoe
veel haventjes de Bretoense kust telt. En 
overal zie je er steeds weer diezelfde man-
netjes bedrijvig : vrij klem van gestalte, in 
blauw jasje en broek en een petje van het
zelfde goedkope blauw boven een fijnver-
sneden kop De vissers op en om hun kleuri
ge boten. Over hun handelingen ligt de rust 
van het rituele gebaar, zij hebben nooit haast 
maar geven altijd weer de indruk van volge
houden bedrijvigheid. Op Belle-lle en Mer — 
het mooie, wilde eiland — heb ik ze op een 
avond urenlang gevolgd in hun bedrijf. Hoe 
ze handig van de grote plas in het enge 
fjord-haventje van Gouphar kwamen aanleg
gen voor de nacht, de boot verzekerden en 
op het dek alles weer in orde brachten voor 
de volgende dag. Hoe ze daarna rustig bijeen 
zaten in de vallende deemstering, ver van 
huis, in deze nachtelijke schuilplaats tussen 
de ruige rotsmuren. Ik kon niet horen wat ze 
vertelden, maar in hun verhalen zal de zee 
wel een grote rol spelen. Zo is het altijd 
geweest, vanaf de dag dat de Bretoenen in 
Armorica aan wal stapten Geen land is rijker 
aan sagen en legenden dan dit groene land 
van vissers en boeren tussen de zee en het 
drukke vasteland. Een land waar droom en 
werkelijkheid nauwelijks te scheiden waren, 
zoals vaak de lucht en de zee 

paul martens. 

het eiland van de dode zeelieden 
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Z /£, daar op het bleke doodsbed 
van wit zand, de donkere resten 

van een visserssloep. Zie hoe de kale, 
gebroken spanten somber ten hemel 
reiken. Raak er niet aan, ga voorbij en 
laat de dode romp steeds onberoerd. 
Het is de harde bast van een uitgele
zen vrucht, waarmee de zee zich heeft 
gevoed. Eens zal zij ook dit wrak te
rugvoeren naar de geheime haven van 
de onderzeese kust, waar de dode zee
man wacht op zijn schip. 

Want in de diepten van de zee, on
der de hoge muur van het levende wa
ter, is er een genadige haven. En de 
visser, wiens boot op het puntige rif 
verging, ziet voor zijn wijdopen ogen 
haar silhouet, terwijl hij — gedwee 
met de stroming — langzaam wegzinkt 
In de diepten van de zee. 

En terwijl hij zinkt, traag als een 
grote soepele vis, en zijn zwarte haren 
om zijn dode aangezicht vlotten als 
wier, lokt een vaag klokkengelui hem 
naar de vreemde stad. Een strelend-
zacht en ongekend licht wekt zijn witte 
voorhoofd tot nieuw leven,, terwijl hij 
zinkt. 

Levendiger dan ooit staat hij weldra 
op de kaai fan een vissershaven. Melk
wit zijn de gevels van de lage hulzen, 
en in een menigte van ruwe mannen 
gelijkend op de vissers van zijn ras, 
hoort hij gedempt de vertrouwde toon 
van Bretoense woorden. Maar krijsen
de zeevogels hoort hij niet, en hij ziet 
geen vrouwen met haakwerk op de 
stoepen en ook niet rond de blauwe en 
bruine netten welke de jongens her
stellen, zittend als een kleermaker, en 
levendiger dan ooit. 

Al de vissers van deze spookhaven 
zijn drenkelingen van de Bretoense 
kusten. Zeelieden die geduldig de ver
brokkelde resten kalefateren van het 
bootje van hun laatste dodelijke reis. 
Sommigen wachten nog op het geraam
te van hun sloep dat op het strand 
onder de wijde hemel ligt. Zij wachten 
tot het bij hen wederkomt, opdat ook 
zij opnieuw zouden kunnen scheep 
gaan, als al de vissers van deze 
spookhaven 

Wanneer die dag zai komen — nie
mand weet wanneer — dan zal het 
zeii hoog aan de mast staan, en het 
roer vast in de hand van de vroegere 
schippers. En allen zullen de boeg 
richten naar de eeuwige aanlegsteiger 
van het Westen, op het altijd-groene 
eiland. Daar zal het schip voor immer 
voor anker gaan, wanneer die dag zal 
komen. 

Laat de dode scheepsromp onbe
roerd, opdat zij terugkere naar deze 
afspraak. 
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ons feuilleton (20) 

IfllUNDERHI 
VERBUT 

door JOZEF SIMONS 

Jan Broeckx, terug aan het front, loopt Floriinond tegen het lijf. Jan is pas terug 
van de officierenschool. Onvermijdelijk hebben ze het over •< de beweging ». Samen 
trekken ze naar een hoeve waar ze ander « goed volk » ontmoeten, o.a. een zekere 
Bert. Van hem zegt men dat hij de leiding van de Vlaamse frontbeweging in handen 
heeft._ 

vierde hoofdstuk 

aan 't front' 

Hij was zichtbaar blij met Florimond 
kenis te maken en te praten. 
In sommige legerafdelingen maakte de 
organisatie snelle vorderingen, in an
dere minder ; bij de kanonniers en de 
overige troepen die meer achteruit 
lagen, was weinig te verrichten. Daar 
bleef het bij de individuele aansluitin
gen. 
„Toch groeit onze organisatie in ge
talsterkte. Wij hebben ons tot de ko
ning gericht, het heeft niets gebaat. 
Nu zou ik de aandacht van het buiten
land op onze beweging willen trekken, 
gij zijt in 't Frans opgebracht, niemand 
van ons kent die taal zo goed ais gij. 
Voor 't ogenblik wou ik u dit vragen : 
Ik zou aan de gezanten van de verbon
den mogendheden, o.a. Engeland, 
Frankrijk, Italië, Rusland, de Verenigde 
Staten, volgende brief willen laten 
overhandigen. Hij zou moeten in 't 
Frans gesteld worden. Wilt gij hem 
met zorg vertalen ? ". 
Op een teken van Bert waren Jan 
Broeckx, Achiel en de officier bij de 
piano gaan zitten. 
Terwijl Achiel de ,, Songs of Thomas 
Moore " speelde en zong, las Flori
mond het epistel dat Bert hem ter 
hand stelde : 
De Vlaamse intellektuelen, hogeschool
gediplomeerden, die strijden in het 
Belgisch veldleger, hebben de eer zich 
te wenden tot de Verbonden Groot-
Mogendheden, uit naam van de Vlaam
se soldaten der voorlinie. 
Gedurende deze oorlog heeft de Bel
gische regering openlijk verklaard, dat 

België leed aan een gemis aan harmo
nie tussen de elementen waaruit het 
samengesteld is. Aan een verkeerde 
voorstelling van de grondslagen van 
ons nationaal bestaan, werden de le
vensbelangen van het Vlaamse volk 
opgeofferd. 

Het wil ons voorkomen dat deze stand 
van zaken onvoldoende bekend is aan 
degenen die, in deze opperste strijd 
voor het levensrecht, een nieuw Euro
pa willen opbouwen op de grondslag 
der erkenning van de nationale ver
zuchtingen. 
Duitsland echter, dat zich op de hoog
te hield van wat bij ons omging, heeft 
deze toestand willen uitbuiten. Om de 
simpatie van het Vlaamse volk op hun 
zijde te krijgen, hebben de Duitsers 
getracht een redelijker regime in te 
voeren. De oprichting van de Vlaamse 
Hogeschool te Gent en de invoering 
van een bestuurlijke regeling, die ge
steund is op de tweeledigheid van Bel
gië, werden met deze bedoeling onder
nomen. Vooraanstaande Vlamingen, 
die door hun eerlijkheid en rechtscha
penheid boven alle verdenking staan, 
hebben aangenomen op dit terrein 
hun medewerking te verlenen. 

Steunende op de verklaringen onlangs 
afgelegd door de hoogst in aanzien 
staande mannen der verbonden IVIo-
gendheden, beroepen wij ons op uw 
regering. Dat zij, die nu in strijd staan 
om het principe der nationaliteiten 
hoog te houden, op het uur der onder
handelingen de dubbele nationaliteit 
van de bevolking van België en da 
verzuchtingen van het Vlaamse volk 
naar een eigen kuituur indachtig we
zen. 

De kinderen van Vlaanderen, die ten 
minste 80 p.c. uitmaken van het Bel

gisch leger, zouden hun zo kwistig ver
goten bloed vruchteloos hebben ge
geven, mochten zij, als erkenning van 
hun offer, niet het recht verlangen te 
leven naar de eisen van hun nationa-
iteit. 
,, Best, ik zal voor de vertaling zorgen. 
Die mededeling kan in geen geval 
kwaad. Doch eerst en vooral moeten 
we zorgen dat wijzelf hier staan met 
een macht. Dat wij niet alleen onze 
wensen kunnen uiten, maar desnoods 
onze wil opdringen ". 
Zij waren in druk gesprek, toen op
eens vijf officieren, aangetrokken door 
de muziek, de kamer binnengelaveerd 
kwamen, majoor voorop. Ze stonden 
allen recht, groetend, en wilden hun 
plaats ruimen. De majoor lei de hand 
op Achiels schouder en stotterde hem 
in 't aangezicht, met een adem die rook 
naar sterke drank : „ U eis ik op, speel 
voort I Voor ons vijven nu ; de ande
ren kunnen gaan, die hebben hun part 
gehad van de muziek ! ". 
't Waren vijf officieren van de jagers-
te-voet, die, in derde linie liggend, de 
dekoratie van hun majoor vierden. De
ze, op de voorposten op inspektie, was 
door een zwaar bombardement verrast 
geworden. In plaats van benen te ma
ken in achterwaartse richting, was hij 
de kluts kwijt geraakt, was heel de tijd 
in de beschieting gebleven en gelukkig 
ongedeerd eruit gekomen. Gevolg : 
een dekoratie, die nu moest begoten 
worden. De majoor zag er een oud 
manneke uit van bij de zestig, grijs 
en suf. Toen Marieke kwam met roe
mers en flessen, moest ze wijken en 
de vlucht nemen voor de majoor die 
haar achtervolgde al zwijmelend : 
,,Ah, la jeunesse ! la jeunesse ! ". 
De boer, die juist binnentrad, nam 
toen zelf het ambt van schenker over. 
Aan Bert vroeg hij of hij met zijn 
vrienden niet wou vergaderen op zijn 
tweede hofstede, waarvan de eigenaar 
na een bombardement naar Frankrijk 
uitgeweken was. 

Bert bedankte ; hij verwachtte niemand 
meer. Florimond en Jan deden hem nog 
een eindje uitgeleide. Bert had goede 
hoop dat deze oorlog ook voor Vlaan
deren de bevrijding zou brengen en 
vroeg hun dat ze mede zouden overleg
gen over wat diende gedaan, dat ze 
mede de verantwoordelijkheid op zich 
zouden nemen. 
Op het loopbrugje te Lampernisse 
drukten ze elkaar de hand ten afscheid 
Hun wegen gingen uiteen. Het paadje 
opzoekend waarlangs hij gekomen was, 
stapte Florimond over de stille, maan-
beschenen wildernis naar zijn batterij 
terug. 

Mi 

Van nu af kreeg Florimond vaak be
zoek van studenten, brankardiers, dok
ters, aalmoezeniers, officieren, ook wel 
van eenvoudige kanonniers, of onder
officieren bij het voetvolk. Zo had hij 
na korte tijd poolshoogte van de be
weging en kreeg hij een meer optimis
tische kijk op mensen en toestanden. 

De beweging had meer diepgang, golf
de veel breder uit dan hij vermoed had. 
In 't begin van 1918 werd onder da 
kompagnies een afschrift verspreid van 
een open brief aan kardinaal Mercier, 
die in september 1917 werd besteld 
aan Mgr De Wachter te Londen, ter 
doorzending aan Zijne Eminentie. Vier 
maanden werd er op antwoord ge
wacht, doch toen er geen kwam, liet 
Bert de brief afdrukken en op grote 
schaal verspreiden. 

EMINENTIE, 
Nu dat ons hart ons aanzet en ons ge
weten ons dwingt om tot U te spre
ken, rijst alles voor ons op wat Gij 
voor ons land gedaan hebt. Wij herin
neren ons met dankbaarheid, wat al 
moed er uit Uw lering over de waarde 
en het loon voor 't vervullen van onze 
soldatenplicht in ons nederkwam, wat 
fier besef van de grootheid onzer rol 
ons inplantten Uw woorden, in Sinte-
Goedelekerk gesproken : ,, De solda
ten zijn de eerste bewerkers van 's 
lands zedelijke grootheid... ". 
Doch nu is onze ziel ingezonken onder 
ander leed, nl. onder verdrukking, ach
teruitzetting, versmading, krenking der 
eer van ons, Vlamingen omdat wij Vla
ming zijn ; zij zonk eronder in, omdat 
diegenen, die het ons aandeden, onze 
vaders en leiders hadden moeten zijn : 
onze oversten, die in naam van België 
ons aanvoerden. 

Maar dan zijn wij tot een laatste in
zicht gekomen, dat er bij ons niet 
meer uit te krijgen is — te veel zwaar 
leed van te zware jaren heeft het in 
ons hart ingescherpt — : 't land, 
waar zulk een legerinrichting bestaat, 
is zelf slecht ingericht ; 't leger is da 
spiegel van 't land : in België is 't 
voor de Vlamingen niet goed te leven, 
gelijk het in het leger voor hen niet 
goed is te dienen. Dit moet veranda-
ren f 't Leger zal niet veranderen, zo 
't land niet veranderdt ; dus 's land* 
inrichting moet veranderen. Geen recht 
is klaarder, heiliger, noch gaat dit te 
boven. 

Dat onze Staat het recht had ons 
bloed en leven te vragen, dit is : een 
absolute eis aan ons te stellen, er
kenden wij met ons bloed en leven te 
geven. Doch deze gave geeft ons het 
recht, ook aan onze Staat een absolute 
eis te stellen, namelijk, dat hij zijn 
inrichting radikaal verandere, zodanig 
dat wij, twee volkeren, ons geheel en 
vol en gelukkig erin kunnen uitleven. 

Die brief maakte ophef : daaruit sprak 
immers een geest bereid tot opstand 
tegen het onrecht. 
Ondertussen gleden de winterdagen 
voorbij, mistig en kil, of koud van 
sneeuw en vorst. Schieten moesten ze 
veel minder dan Florimond verwacht 
had. Bij 't vallen van de avond soms 
een paar uur, en meermalen ook 's 
nachts, maar dan gewoonlijk niet lang. 
Nu. 't was ook winter. 
Ze moeten echter meer op karwei uit, 
dagelijks een of twee man van leder 
stuk. Nieuwe stellingen werden overal 
voorbereid, vijf zes kilometer achter
uit, met het oog op een gebeurlijke 
achteruitwijken bij het lenteoffensief, 
dat vanwege de Duitsers vroeg en 
geweldig werd verwacht. 
Een morgen, toen het Florimonds beurt 
was om met spade en houweel aan een 
nieuwe kanonbedding te gaan graven 
— 't was een mistige februarimorgen. 
de zon zat wit als een hostie in dik
ke nevel — werd hij vanuit een zij
wegeltje in 't Frans aangeroepen. 
„ Hela I ouwe jongen, kijk eens hier ! " . 
't Was een oud-kameraad uit Namen, 
een rijke Brusselse bankierszoon, nog 
niet lang over de grens gekomen, tele
fonist ergens bij een staf, op inspektie 
langs de lijnen. 
„ René ? ". 

„ Wie anders ? En hoe maak je 't ? ". 
Na wat over-en-weer-gekout, scheen 
René iets achter de andere karwei-
mannen te willen blijven. 

(vervolgt) 
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varkenskost 

De studenten van de unive-si-
teit van Keulen zijn niet tevreden 
over het voedsel, dat hun in de 
kantine wordt aangeboden. 

« Zelfs een varken zou zoiets 
niet eten » beweerden zij Dat n^m 
de kok niet. Er werd een varken 
uitgenodigd en het dier kreeg ''e 
dagsehotel voor de neus gezet. Het 
beest knorde even en draaide zich 
om De studenten wachten op het 
ontslag van de kok. 

w a a r s c h u w i n g 

voor geslachtsz iekten 

Onlangs namen te Brussel talrij
ke specialisten deel aan de studie
dagen, geoiganiseerd naar aanlei
ding van het vijftigjarig bestaan 
van de Nationale Anti-venerische 
Liga. Uit hun uiteenzettingen bleek, 
dat in de Verenigde Staten jaarlijks 
niet minder dan 600.000 gevallen 
van gonorhoe (druiper) worden ge
teld. De verspreiding van deze 
ziekten is erg groot in de Skandi-
navische landen en in Italië. Zij 
openbaart zich nu op onrustwek
kende wijze in sommige ontwikke
lingslanden van Afrika en ook in 
Turkije, 

In België maakt het verschijnsel 
het voorwerp uit van epidemiolo
gische studies. Het is echter zo 
dat slechts 5 a 6 % van onze art
sen — ook in Frankrijk — deze 
besmettelijke ziekte melden aan de 
verantwoordelijke organismen of 
diensten van de Volksgezondheid, 
zoals wettelijk is voorgeschreven. 

Volgens dr. Delune, voorzitter 
van de Belgische Vereniging van 
Geneesheren-Specialisten, zouden 
de cijfers schommelen tussen 12 
en 15.000 gevallen per jaar. On
danks de antibiotica bestaan er 
geen definitieve entstoffen of heel
middelen tegen deze kwalen, die 
nochtans geneeslijk zijn. 

Men besteedt in België niet vol
doende aandacht aan deze ziekten, 
aldus dr. Delune. De risiko's van 
verwikkelingen zijn nochtans ern
stig en het feit dat een patiënt 
volledig van gonorhoe is genezen 

sluit de mogelijkheid dan ook 
niet uit, dat hij immuum geworden 
is voor de ziekte [die enkele maan
den later weer kan uitbreken) en 
evenmin dat hij ze gedurende een 
vrij lange tijd kan doorgeven. 

De verwikkelingen kunnen verge
leken worden met bepaalde vor
men van reuma en van gedeeltelij
ke (onderste ledematen) en gehele 
vei lamming of aanleiding geven 
tot ernstige neuro-psychiatrisclie 
aandoeningen. De risiko's zijn des 
te groter daar de symptomen met 
steeds zichtbaar zijn. 

Dr. Lelune klaagt vooral het ge
brek aan voorlichting aan. 

minder frans 

De belangstelling voor Frans op 
de lagere scholen is in Nederland 
fel gedaald, voor Engels daarente-
een steeg zij in aanzienlijke mate. 
Vorig schooljaar volgden nog 
slechts 16 600 leerlingen Franse les 
in plaats van 81 300 vijf jaar gele
den. Met het Engels ging het juist 
andersom, van 8 990 naar 32.700. 

Het gewoon lager onderwijs tolt 
in Nederland ruim 1,4 miljoen leer 
tingen, verspreid over 8.288 scho
len en onderwezen door 50141 
leerkrachten. 

na 60 jaar teruggevonden 

Meer dan 60 jaar na de slag aan 
de Ijzer heeft men in de Doden-
gang te Diksmuide, tijdens herstel
lingswerken, het identiteitsplaatje 
van een frontsoldaat teruggevon
den. Het betreft het plaatje van 
soldaat L. Vandevloet uit Mortsel, 
geboren op 4 maart 1894 en beho
rende tot het 5de Linieregiment, 
stamnummer 2 794. 

De vraag is nu of de hr. Vande
vloet nog in leven is. Mevr. Van-
durme-Cappoen, Dodengang te 
Kaaskerke, houdt het plaatje in ie 
der geval ter beschikking. 

steeds erger 

Als het rondom de grote steden 
van Europa steeds meer regent, 
het aantal sneeuwbuien voortdu
rend stijgt en er in de zomer zo
veel onweer rommelt, dan valt de 
oorzaak te zoeken in de opgewarm
de en vervuilde luchtmassa's boven 
die steden. Dit beweert terecht de 
West-Duitse metereoloog prof. 
Wolfgang Erlksen. 

In Bremen, aldus deze geleerde, 
viel bv. in de afgelopen jaren 16 % 
meer neerslag dan in de landelijke 
omgeving van de Wezerstad. En in 
vergelijking met de rest van Bei
eren registreerde men in de voor
bije tien jaren, zowel te München 
als Neurenberg, gemiddeld vijf da
gen meer sneeuwval. Men telde in 
beide steden zelfs dubbel zoveel 
onweersbuien als daarbuiten. 

De oorzaak van het veranderde 
weer boven de grote steden ligt 
volgens prof. Eriksen bij de nijver
heid en het verkeer, die meer vui! 
de lucht injagen, de stadslucht 
overbitten en kondensatie bevorde
ren. 

Zijn al deze faktoren tegelijk in 
werking ,en ligt de stad ook nog in 
een dal, dan worden volgens hem 
de stadsmensen « explosief en ne
gatief • beïnvloed. 

gecioemd geslacht 

Voor Lord Lambton is het seks
schandaal, waarin hij verwikkeld 
geraakte, in meer dan één opzicht 
een zielige zaak. Hij was immers 
een van hen, die tien jaar geleden 
het felst van leer trok tegen 
de konservatieve minister van 
Landsverdediging John Profumo, 
toen uitlekte dat deze een verhou
ding had met de call-girl Christine 
Keeler Lord Lambton vroeg zich 
toen af in een scherp artikel, waar
om Profumo met eerder was ont
slagen . 

De afgetreden onderstaatssekre-
taris is overigens geen onopvallen
de figuur. In 1957 had hij al de 
aandacht op zich gevestigd, toen 
hij als privé-sekretaris van de mi
nister van Buitenlandse Zaken ont
slag nam uit protest tegen d? 
Britse inval in Egypte. 

En toen in 1970 zijn vader over
leed, maakte hij ook nogal ophef 
door af te zien van de titel van 
Graaf van Durham. In het Engelse 
parlementaire stelsel kunnen per
sonen van adellijke afkomst name
lijk geen zitting nemen in het La
gerhuis, tenzij zij afstand doen van 
hun titel. Lambton bleef als Lord 
Lambton in het Lagerhuis zitten, 
tot grote ergernis trouwens van de 
socialistische oppositie. 

Nog een detail over de gevallen 
politicus : het geslacht Lambton 
werd eeuwenlang geplaagd door af
schuwelijke tegenslagen en rampen 
en In 1941 pleegde zijn broer zelf
moord. 

Helemaal niet om jaloers op te 
zijn I 

hiida uytterhoeven. 

VERBRUIK 

Vorige week hadden we het over de problemen rond de boter-
afzet, over de boterberg. Vandaag wordt nog altijd 27 % van de 
totale melkproduktie tot boter verwerkt en ondanks het feit dat 
ook dit land verantwoordelijk is voor een klein stukje . berg » 
bewijst dit cijfer dat er nog vrij veel boter wordt verbruikt 
Daarom is het allicht goed in deze rubriek stil te staan bij de 
verschillende botersoorten die in onze kleinhandel toegelaten 
zijn. Het is een zaak die wettelijk geregeld is doch waar de 
doorsnee verbruiker weinig weet van heeft. 

Uiteraard is de meeste boter die hier verkocht wordt van 
eigen bodem, doch sommige verbruikers die meer van buiten
landse boter houden kunnen die gemakkelijk in de kleinhandel 
vinden. De boterimport is natuurlijk wettelijk geregeld. Voor
aleer buitenlandse boter op onze markt toegelaten wordt moet 
ze, afhankelijk van het land van herkomst, vergezeld zijn van een 
garantiecertifikaat (afgeleverd door de officiële instanties van 
dat land) ofwel voorafgaandelijk onderzocht zijn door een ambte
naar van de Nationale Zuiveldienst voor aangifte bij de douane 

Zoals men allicht wéét is in België de Nationale Zuiveldienst 
o.m. belast met de kontrole en de publiciteit van de zuivelpro-
dukten. De kontrole van de bevoegde ambtenaar bij invoer slaat 
op de zuiverheid en de vermeldingen op de verpakking. Inge
voerde boter moet op de verpakking duidelijk voorzien zijn van 
het opschrift « vreemde boter » of de aanduiding « boter .. 
voorafgegaan door de naam van het land van herkomst. 

Alhoewel er een tijd is geweest dat alle boter op de boer
derij zelf werd gemaakt, verkopen de meeste melkveehouders 
tegenwoordig hun melk aan een zuivelfabriek die voor de ver
dere verwerking zorgt. Dat neemt niet weg dat er nog steeds 
hoeveboter op de markt is. Landbouwers die zelf • boteren » 
moeten in het bezit zijn van een vergunning die door de Zuivel
dienst wordt afgeleverd en toegekend wordt aan producenten 
die erin slagen te voldoen aan zekere eisen in verband met de 
zuivelhygiëne. De kontrole van hoeveboter, die rechtstreeks aan 
de verbruiker wordt verkocht, is om begrijpelijke redenen moei
lijk, doch tenslotte koopt de verbruiker bij iemand in wie hij 
vertrouwen heeft. Hoeveboter die~aan de handelaars wordt ver
kocht wordt gekontroleerd door ambtenaren van de Zuiveldienst 
tezelfdertijd met de andere te koop aangeboden zuivelprodukten. 
Niet elke kg. wordt gekontroleerd, men houdt het bij regelmatig 
terugkerende steekproeven. De degelijkheid van deze steekproe
ven hangt nochtans af van het aantal proeven en de eerlijkheid 
van de ambtenaar. 

botersoorten 
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We zegden het al, de meeste boter komt van de zuivelfabrie
ken, die door het ministerie van Landbouw moeten aangenomen 
zijn. Deze fabrieken krijgen regelmatig het bezoek van kontro-
leurs van de Zuiveldienst die stalen nemen waarop in gespecia
liseerde laboratoria de door de wet verplichte onderzoeken en 
analyses worden gedaan. Verleden jaar werden meer dan 6.500 
botermonsters onderzocht op hun samenstelling, watergehalte, 
geur, smaak en textuur. Aan de hand van de uitslag wordt de 
boter ondergebracht in drie kategorieën. 

• eerste kategorie : melkerijboter met kontrolemerk 

• tweede kategorie : melkerijboter 

• derde kategorie : keukenboter. 

Op de verpakking van de pakjes melkerijboter moet de kate
gorie vermeld worden en de naam en het adres van de zuivel
fabriek. Melkerijboter met kontrolemerk draagt op de verpakking 
bovendien een officieel merkteken, een cirkel waarin naast het 
immatrikulatienummer van de fabriek en de fabrikagedatum de 
tekst « Nationale Zuiveldienst - Onder Rijkskontrole » voorkomt. 

Volledigheidshalve vermelden we nog dat er zogenaamde 
« handelaarsboter » te koop wordt aangeboden. Deze boter is 
meestal een mengsel van verschillende botersoorten of herbe-
werkte boter, herbewerking die veelal bestaat in het zouten. 
Mengen en herbewerken wordt in princiepe toegelaten om een 
botersoort te verkrijgen die bestemd is voor bepaalde katego
rieën van verbruikers. Ook handelaarsboter mag uiteraard geen 
vreemde vetstoffen bevatten. 

We begonnen dit stuk met een verwijzing naar de boterberg 
en we komen er nog even op terug. Wanneer de boteroverschot-
ten te groot worden wordt een gedeelte ervan soms op de 
markt gebracht onder de vorm van gekoncentreerde of gesmol
ten boter tegen sterk verminderde prijs. Deze botersoorten 
kennen doorgaans sukses wanneer ze op de markt komen en 
men vraagt zich af waarom men niet méér van deze mogelijk
heid gebruik maakt om van de boteroverschotten af te geraken 
of ze te verminderen. 

Tot slot nog dit Men kan niet ontkennen dat op onze boter 
een vrij omvangrijke kontrole wordt gedaan en toch kan al deze 
kontrole niet verhinderen dat er nog steeds boter vervalst wordt. 
Sommige handelaars en/of zuivelfabrieken slagen er nog altijd 
in minderwaardig vet in boter te mengen zonder dat ze betrapt 
worden Dergelijk bedrog wordt vroeg of laat wel ontdekt, doch 
gedurende een zekere tijd slagen de vervalsers erin een bom 
geld te verdienen. Met dergelijke praktijken zijn noch de se
rieuze producenten en handelaars noch verbruikers gediend. De 
Zuiveldienst heeft het uiteraard niet graag over de vervalsers 
doch hoe dan ook het is de taak van deze dienst de valsspelers 
zo vlug mogelijk op te sporen en voor de rechter te halen. Ver
valsingen opsporen is geen gemakkelijke zaak, doch de Zuivel
dienst kan er haar naam alleen maar eer mee aandoen door een 
« waterdicht » kontrolesysteem uit te kienen. 

a m. 
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ZATERDAG 16 JUNI 

O 18u30 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.35 : Follyfoot. 

8 19U.00 : Tienerklanken. 

19U.45 : TV-nieuws. 
O 20u.10 : Mij vrouw van hiernaast. 
# 20U.40 : Echo. 
O 21U.10 : The NSVIP'S. Amusementspro

gramma van de Zweedse televisie. De 
Gouden Roos van Montreux 1973-prijs. 

% 21U.45 ; Portret van Herman Mignon. 
O 22U.05 : Mannix. 
O 22U.55 ; TV-nieuws. 

ZONDAG 17 JUNI 

# 12U.25 : Le Doudou. Rechtstreekse repor
tage van het folkloristisch feest in Mons 
waarbij het gevecht van Sint Joris met 
de draak wordt uitgebeeld. 

O 16U.00 : Skippy. 
O 16U.25 : 1.001 Arabische nachten. Teken

film. 
O 18U.20 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.25 : Avonturen onder zee. 
O 19U.15 : MASH. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.OO : Sportweekend. 
O 20U.25 : De filosoof van Hagem. Herha

ling van dit tv-feuilleton. 
9 21U.10 : Mijn vader Hokusai Portret van 

de Japanse kunstenaar Hokusaï Katsushi-
ka (1760-1849), gezien door de ogen van 
zijn dochter Oei 

O 22U.25 : TV-nieuws. 

MAANDAG 18 JUNI 

O 13U.55 • Fabeltjeskrant. 
O 19u 00 • Frac. de schrik der katten. Te

kenfilm 
O 19u 10 : Sporttribune. 

O 19U.45 : TV-nieuws. 
# 20U.10 : Botsende jeugd. Speelfilm met 

James Dean en Natalie Wood. 
# 22u 00 : Inspraak '73. Met de bijbel in da 

hand. Programma over de « Jezus-kinde-
ren ». 

O22U.50 ; TV-nieuws. 

DJNSOAG 1,9 JUNI 

O 18u 55 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.00 : Het olifantje. Tekenfilm. 
O 19U.05 : Het Vrije Woord. Het humanis

tisch verbond. 
O 19U.45 ; TV-nieuws. 
O 20U.10 : De familie Strauss. 
0 21U.0O : Joegoslavië. Enquête over dit 

land. 
# 21U.50 : Reggae. Dokumentaire van Hora

ce Ove over Westindische muziek. 
O 22U.50 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 20 JUNI 

O ISu.OO : Jevanjong. 
O 19U.15 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.20 : Politieke tribune. PVV . 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Dubbeldekkers. 
% 20U.35 : De grote natuurreservaten. De 

Donau-delta. 
O 21U.05 : Spel zonder grenzen. Vandaag 

uit Bellinzona (Zwitserland) met Heren-
tals. 

O 22U.30 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 21 JUNI 

O 18u.55 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.00 : Koning Arthur. 
O 19U.25 : Tips voor trips. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
# 20U.10 : Wachtwoord. Kwis met Piet 

Sterckx en William Van Laeken. 
O 20U.40 : Geef mij de schuld maar weer. 

TV-eenakter. 
9 21U.25 : Begijnhoven in de Nederlanden. 

Dokumentaire over restanten van het 
begijntjesleven. 

O 22U.15 : Première. 
O 22U.55 : TV-nieuws. 

VRUDAG 22 JUNI 

O 18U.55 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.00 : Protestants-godsdienstige uitzen

ding. 
O 19U.30 : Ziet u er wat in ? 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.1D : De merkwaardige levensgeschie

denis van baron Friedrich von der Trenck. 
9 21U.15 : Panorama. 
O 22U.00 ; TV-nieuws. 
O 22U.10 : Gered. TV-spel. 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 

KOO AALST 
Ds Kommissie van Openbare Onderstand van de stad Aalst zal 
eerlang een werfreserve aanleggen om te voorzien in de vakante 
betrekkingen van : 
— geschoold B chauffeur. 
— half-geschoolo 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 
én 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 053/ 
22393, binnenpost 104. 

zoekertjes 

Op BERGSAFARI naar het 
LECHTAL - TYROL 

Prachtige elfdaagse reizen met luxe "«utocar 
regelmatige afreizen op 

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

PRI|S ALLES INBEGREPEN : 
juti-augustus 6 .850 F - juni-september 6 .450 F 

INLICHTINGEN EN RESERVATIE : 

REIZEN LUX CAR 
Prinsdaal 61 
BAMBRUGGE 

Tel. 053/634.23 

Adv De Backerstraat 61 
Denderhoufem 

Tol. 054/311.63 

VRAAG VRIJBLIJVEND FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN 
EN PROGRAMMA 

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 
(zondag en maandag vrijaf) werk
uren van 16 u, tot sluiting. Zeer 
hoge verdiensten. R 48 
Poetsvrouw drie uren per dag voor 
inlichtingen : tel. 788318 na 18 u. 

R 49 

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 of 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 instellingen. 
Maatschappelijk assistent zoekt een 
aangepaste betrekking, bij voorkeur 
in sociale instellingen, ongeacht de 
streek waar de aktiviteit moet wor
den uitgevoerd. 
Kontakt vla 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 Kapelle-op-den-Bos. Hij be
taalt hen hiervoor bij gelegenheid 
een stevige pint. R 69 
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opgave 66 
HORIZONTAAL 

1) Suksesboek of -lied. 
2) En volgende - Schande. 
3] Zuidamerikaans land. 
4) Twee klinkers - En dergelijke. 
5) Ontheven van alle beperking -

Roemen. 
6) Op de - Konclliestad. 
7) Planeet - Laatstleden. 
8) Madrileense voetbalploeg 

Ezelgeluid. 
9) Lichtbeeld - Soort hert - Dub

bele klinker. 
10) Geestdriftig. 

VERTIKAAL 

1) « Nieuwe » gemeente in West-
Vlaanderen. 

2) Voornaam van Raskin - Een 
(Duits). 

3) Makker. 
4) Lengtemaat - Getal. 
5) Engelse zoon - Tijdperk - Mu-

zleknoot. 
6) Aanhaken (zeeroversterm) 

Boom. 
7) Universiteitsstad - Koor. 
8) Omgekeerde troefkaart - Nieuw 

testament. 
9) Ierland - Figuur uit de Vlaamse 

Beweging. 
10) Slaaf. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens • bed}es en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerverslerlngen • wat

tafels en waskussens • kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkled1| - rulterultrusflngen • ping-
pongtafels • badkleding en alle toebehoorten - rel- en t]sschaat-

sen - kampingarttkelan - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus In merkartikelen : autobanen • 
alekr. treinen der beste merken - auto's • go-carts - trakteren • 
poppen - poppenwagens en -wleg|es . burelen - lessenaars • 
borden - fletsfes - alle gezelschapsspelen • alle soorten meka-
nleken - schooltassen - borden • tuinmeubelen • fulnschommelt. 

— ZEER VOORDELIG€ PRIJZEN — 
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verholen 
Bij de Boekengilde « De Clau-

waert » verscheen vorig jaar een 
novelle van Roger Pieters « Zee
meerminnen zijn ondankbaar », die 
wi j de lezer die op zoek is naar 
wat minder zwaardere kost gaarne 
aanbevelen. 

Pieters is de auteur van de korte 
roman « De truc met het touw », 
dat reeds de kwaliteiten van de 
schrijver als hanteerder van het 
speelse, van het ironische, aantoon
de. In de hogervernoemde novelle 
gaat hij met dit speelse en met zijn 
nu naar het sarkasme overslaande 
humor voort. Een humor, die uiteen-
gespreid (en van de nodige prikken 
en prikjes links en rechts voorzien) 
wordt in een verhaal ais 'n sprook
je, maar met een moderne achter
grond en geplaatst in de aktualiteit 
van nu : die van de rivaliteit tussen 
de grote militaire blokken. In die 
rivaliteit, in de harde strijd achter 
de schermen, wordt de brave leraar 
Nik geplaatst, wanneer hij op een 
zekere dag met een kruisnet een 
wezen vist, dat het bovengedeelte 
van een vrouw en het ondergedeel
te van een vis heeft Weshalve hij 
dit vrouwelijk wezen maar Viske 
noemt. Als hij zijn vangst gebruikt 
om in zijn lessen als illustratiemate
riaal te dienen, vliegt hij aan de 
deur. De verdere perikelen van vis
ser en vis zijn van de meest-uiteen-
lopende aard, in de meest-diverse 
gezelschappen : frivole en gevaar
lijke, tussen gewone gangsters en 
politieke, in Amerika en Rusland. 
De fantasie van Roger Pieters gaat 
in de breedte, niet in de diepte — 
maar het verhaal is er zeker niet 

minder leesbaar om, niet minder 
aangenaam. Toch heeft dit aange
naam-leesbare, dit fantasierijke ver
haal, met zijn speelsheid en spot. 
een kritische noot, die zonder te 
moraliseren, toch de lezer even ern
stig stemt. 

Het literair palmares van Julien 
Van Remoortere omvat benevens 'n 
groot aantal kinder- en jeugdboeken, 
drietal romans en verscheidene ver
hoorspelen en filmteksten ook een 
drietal romans en verscheidene ver
halen. De drie verhalen in de bun
del « Driemaal geschonden », uitge
geven in de reeks « Merkstenen » 
van de uitgeverij Orion-DDB, ver
schenen vroeger reeds apart bij De 
Clauwaert. Wij kunnen slechts her
halen wat wij er toen over geschre
ven hebben : zij bewijzen de uitzon
derlijke psychologische invoeling 
van de auteur in de wereld van de 
puber en het kind. Het tema dezer 
verhalen — het kind dat gekwetst, 
<• geschonden », wordt wanneer het 
in aanraking komt met de wereld 
der volwassenen, wordt in drie 
i/erschillende situaties geprojek-
teerd. Wij staan hier wel vèr af van 
een oppervlakkig gemoraliseer, van 
een maatschappijkritiek omwille van 
de mode. De deernis met de mens, 
met het kind, die uit deze verhalen 
spreekt getuigt van een oprecht 
engagement dat naar de kern gaat: 
een bekommernis om én een weten 
van de dingen, die alleen uit liefde 
kan ontstaan. Julien Van Remoorte
re is niet alleen een goed schrijver 
voor de jeugd, hij is ook een ta

lentvol schrijver over de jeugd. Mis
schien heeft het ene wel tot het 
andere geleid ? Wanneer deze drie 
verhalen nu in één enkele bundel 
voorliggen, zodat zij naast en na 
elkaar kunnen gelezen worden, 
blijkt nog duidelijker hun innerlijke 
eenheid, die wij vroeger reeds on
derstreepten. 

De bundel «Groen Geheimschrift» 
van Merijn Trip, eveneens in de 
reeks Merkstenen verschenen, be
vat tien verhalen van de hand van 
de vrouw van prof. Garmt Stuive
ling. Zij schreef ze onder haar eigen 
naam in diverse tijdschriften, tus
sen 1957 en 1970, in « De Vlaamse 
Gids » en in het driemaandelijks 
tijdschrift « Rekenschap ». Deze 
verhalen, geschreven in een voor
naam proza, zijn gesitueerd in ver
schillende tijdvakken, die tevens 
met de belangrijkste levensstadia 
van de schrijfster zelf overeenko
men : de jeugd in het begin van 
deze eeuw, de jaren van krisis en 
oorlog, de woelige naoorlogse pe
riode Zij laat in verschillende ver
halen verschillende ik-personnages 
aan het woord ; zo in « Het ogen-
gezicht » een man van zestig, in 
« Seinen op veilig » een vrouw 
van half in de vijftig, in « Puinrui
men » een jongen van veertien, in 
« De laatbloeier » een man van 
half in de dertig, in «Koorddansen» 
een vrouw van dertig, enz. Deze va
riatie in personages, ti jd, ouder
dom en omstandigheden geven haar 
de gelegenheid, haar beheersing 
van de psychologische invoeling bij 
man, vrouw en kind die zij ten to
nele voert, aan te tonen. Een psy
chologische waarachtigheid, die 
door de ik-vorm nog een bijkomende 
toets krijgen. Herinnering, levenser

varing, mensenkennis, weemoed en 
deernis met de mens zijn hier neer
geschreven in een zuiver en heider 
Nederlands en met een grote op
rechtheid. 

kultuurtelex 
• Bij de opening van het zeer geslaagde tiende Salon van de Vlaamse 
Humor, te Antwerpen, herinnerde de voorzitter van de Vlaamse Toeristen
bond er aan, dat zijn vereniging een tweejaarlijkse prijs voor de Vlaamse 
Humor heeft ingesteld, ter aanmoediging van een volwaardige kunst. De 
wedstrijd zal steeds plaats hebben in het jaar dat volgt op een der even
eens tweejaarlijkse Salons, dus in 1974, 1976, enz. Onderwerp : Staatkundi
ge Humor. De goed verzorgde inzendingen moeten tenminste 30/40 cm 
groot zijn en klaar om op te hangen ; op de rugzijde dient te worden ver
meld : naam, adres en de eventuele schuilnaam. Prijzen : 1) 6.000 fr. -f 
gouden penning ; 2) 5.000 + zilveren penning ; 3-10) 3.000 fr. De tekenin
gen moeten vóór 15 december, behoorlijk verpakt, gezonden worden naar 
het bondsgebouw van de VTB, St-Jakobsmarkt 45, 2000 Antwerpen, of 
mogen vóór 10 december afgegeven worden in een van de 16 VTB-kantoren 
in Vlaanderen en Brussel. 

• Tot 30 juni worden in het koninklijk museum voor schone kunsten te 
Antwerpen 78 schilderijen van Reinier Lucassen ("1939 te Amsterdam) ten
toongesteld. Nadat hij na zijn opleiding te Amesterdam gedurende drie 
jaar vooral tekeningen, gouaches en kollages maakte, begon Lucassen 
vanaf 1963 te schilderen. Het tentoongestelde dateert uit de periode 1963-
1973. Reinier Lucassen geraakte in België o.m. bekend door zijn samenwer
king met Roger Raveel, Etienne Elias en Raoul de Keyser aan de wand
schilderingen in het kasteel te Beervelde bij Gent in 1966. 

• In de Latemse galerij. Dorp te SInt-Martens-Latem. Tentoonstelling van 
religieuze kunst. Nog tot 24 juni 1973, 

• Sedert 1956 stelt de Vlaamse Toeristenbond het op prijs bij middel van 
de dr Oskar de Gruyterprijs merkwaardige prestaties van Vlaamse akteurs 
en aktrices te huldigen. Bij gelegenheid van zijn 50-jarig bestaan wilde de 
bond ook biezondere prestaties van Vlaamse opera- of operettezangers en 
-zangeressen naar voren brengen. In 1971 werden zowel een dame als een 
heer bekroond, nl. mevr. Hilda de Groote en de h. Louis Hendrickx. De 
prijs zal verder om de drie jaar worden toegekend aan een Vlaamse ak-
teur of aktrice die zich biezonder verdienstelijk heeft gemaakt in een van 
onze officiële opera's, nl. de KVO-Antwerpen, de opera te Gent en de 
Muntschouwburg en onze faam heeft doen uitstralen naar het buitenland. 

Het Zwin werd nog nooit zo druk bezocht door nestbouwende vogels. Daarom werden sommige delen voor 
het publiek gesloten. Wordt 1973 een vogeljaar ? 

hof 
ter 
viere 

Streekroman en historische ro
man zijn in het romangenre nu niet 
precies wat men « in » zou kunnen 
noemen. Er zijn tegen die soort ro
mans een aantal hardnekkige voor
oordelen, die vaak weinig met lite
rair-kritische overwegingen te ma
ken hebben. Nu willen wij niet be
weren dat al wat vroeger in de 
glorietijd van de heimatliteratuur 
als waardevol aangeprezen werd, 
het ook was. Menig « meester
werk • kon de tand des tijds niet 
weerstaan. Dit betekent echter 
geen verwijt aan het genre zelf, 
waarin een Knut Hamsun, een Sjo-
lochow, een Giono bewezen dat 
het mogelijkheid tot universele 
schepping en literatuur op interna
tionaal peil bood. Wanneer Rijkaard 
van Gerven zich met • Hof ter 
Viere », een historische streekro

man, in de literatuur van nu waagt, 
dan daagt hij daarmee de literaire 
mode van de dag wel dubbel uit. 
De in 1902 te Kallo geboren onder
wijzer Is op het gebied van geschie
denis en heemkunde geen leek. 

Hij publiceerde verschillende his
torische studies over de polders op 
de linkeroever der Schelde en 
stichtte in 1958 het heemkundig en 
historisch tijdschrift « Het Land 
van Beveren ». <• Hof ter Viere » 
is zijn romandebuut. De roman 
speelt zich af in de streek van de 
schrijver, in de tijd van de schei
ding der Nederlanden en de Spaan
se bezetting. Wanneer de uitgewe
kenen naar hun dorpen en hoeven 
in de polder weerkeren, betekent 
dit echter geen vrede. Geen vrede 
in de Nederlanden, geen vrede in 
de streek noch in het dorp. De pol-
dergezwoorne Van Berckelaer wordt 
neergeslagen door een persoon
lijke vijand. Soldaten trekken heen 
en weer, en weer vluchten de boe
ren. Wanneer de dochter van Van 
Berckelaer, Barbele, terugkeert, is 
de Spanjaard Borghesi op de hoe
ve. Hij verjaagt de vreemden van 
het erf en huwt het meisje. Zowel 
haar eigen wilde bloed als de vuur-
drank van de man drijven haar ech
ter van hem weg. Na de fatale bot

sing met de minnaar van zijn 
vrouw vlucht Borghesi uit de pol
der : hij laat zijn zoon de symbo
lische vuurpenningen van zijn op de 
brandstapel gestorven vader na... 

Het verhaal zelf is meer dan een 
liefdesgeschiedenis, doorweven 
met lokale historische gebeurtenis
sen, op de achtergrond van een 
bewogen tijd en in een beproefde 
streek. Er schuilt een sterke sym
boliek in dit verhaal waarin het 
vuur als tijdloos symbool een pro
fetische waarde krijgt, voor een 
streek die nu onder de hoge gloed 
van de nabije nijverheid ligt. « Hof 
ter Viere » is een geslaagde histo
rische streekroman. 

Doen sommige bladzijden wel 
eens aan de vertellende Conscience 
denken, andere herinneren ons aan 
de sfeer van De Pillecijns histo
rische romans. Deze sfeerschep
ping, naast het verteltalent van de 
auteur, maken dit boek tot aange
name lektuur. De liefde tot de 
streek en het land, die eruit 
spreekt, verheffen het daarenbo
ven tot een getuigenis voor het be
dreigde land aan de Schelde... 

Rijkaard van Gerven : • Hof ter 
Viere ». Reeks : Merkstenen. 
Orion-DDB, Brugge. 

erik verstraete 

over wies moens 
In de door de uitgeverij Orion-DDB uitgegeven reeks monografie-
en over binnen- en buitenlandse auteurs « Ontmoetingen » ver 
scheen zopas een boekje over de dichter Wies Moens. De au
teur, Erik Verstraete, is een jong germanist, journalist bij • Ga 
zet van Antwerpen ». Wanneer wij zeggen, dat het boekje een 
leemte vult, dan is dit meer dan een cliché : er is inderdaad 
over Wies Moens, buiten de studie van W. Noë in 1943 niets 
meer in brochure of boekvorm verschenen, tenzij enkele tijd 
schriftnummers aan hem gewijd. 

De auteur heeft van deze uitgaven, evenals van een groot aan
tal bijdragen in weekblad en tijdschrift (o.m. die welke des
tijds in « De Volksunie » verschenen) gebruik gemaakt om 
het beeld van de dichter en nationalist af te ronden : een j i t 
gebreid bibliografisch overzicht wijst op het doornemen van 
het meeste van wat er nog aan materiaal beschikbaar is. Hij wil 
echter vooral de dichter Wies Moens en zijn werk benaderen, 
en de klemtoon in deze studie ligt dan ook op het poëtisch 
oeuvre. De dichter is echter slechts ten volle verstaanbaar, wan
neer men weet wié en wat hij was, en wat de krachtbronnen 
waren waaruit hij zijn inspiratie, zijn droom en hoop, zijn liefde 
en bezieling heeft geput. Verstraete heeft daarom ook het eer
ste deel — een twintigtal bladzijden — gewijd aan een bio
grafisch overzicht. Wat hij zeer juist plaatst onder de titel « Den 
Vaderlant ghetrouwe blijf ick tot inden doot... ». 

Alleen ai om deze biografie waarin echter ook de betekenis 
van Wies Moens als redenaar, ideoloog, prozaïst, toneeihernieu-
wer enz. worden aangestipt raden wij onze lezers, vooral de 
jongere, aan het ter hand te nemen. 

Het tweede deel, gewijd aan werk en dichterschap van Wies 
Moens, bevat drie onderverdelingen : een over de humanitair 
expressionistische poëzie (1919-1925), een over • Volkse ge-
tuigenisiyriek en verdieping • (1932-1943) en tenslotte een over 
het latere werk van de dichter in ballingschap (1945-1968), Zoals 
hierboven reeds gezegd sluit een uitgebreid bibliografisch over
zicht deze studie af. 

Wat het dichterschap van Wies Moens betreft, sluit Verstraete 
zich aan bij de tesis, die ook door Jos Dierickx vooropgesteld 
wordt in « Wies Moens 70 », namelijk die van kontinuiteit van 
Wies Moens' dichterschap. Er is een versobering, een manne
lijker klank in de latere lyriek na de jeugdige weelde en uitbun
digheid vaak, die uit de expressionistische bundels spreekt. 3ij 
de temas wordt nu eens het ene, dan het andere meer naar 
voren gehaald. Maar in de expressionistische lyriek is de 
volkse, nationale getuigenis even duidelijk aanwezig, als in de 
latere lyriek, waarin het volkse tema weliswaar overheerst 
maar waarin niettemin ook het individuele motief voorzeker met 
verdrongen is. Getuige « Herfstlied » uit « golfslag ». Getuige 
de gedichten over zijn in 1968 overleden vrouw. De jeugdlynek 
willen uitspelen tegen die van de volwassene heeft geen zin: bij 
Wies Moens niet en bij niemand. De volwassenheid heeft net 
beeld immers gezuiverd, het woord gehard, de taal gesmee.J, 
en ook in zijn later werk dat wel eens al te lichtzinnig als « po
litiek » (in engere betekenis dan) werd bestempeld, spreekt 
de taalbeheerser, de man voor wie het woord met eerbiedige 
schroom dient benaderd te worden, en voor wie het spreken 
en dichten geen spel is, geen behaagziek gegoochel, maar le^s 
dat een hoge en heilige ernst bezit. Verstraete brengt ons nader 
tot déze Wies Moens : tot de dichter en de man die zong voo. 
en van zijn volk ; uit en van zijn liefde tot dit land Wie de 
mens èn de dichter Wies Moens wil leren kenen, vindt in Ver 
straetes monografie een degelijke introduktie. 

i V . 
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triestig 

Mensen l ief, wa t een jammer l i jk , 
Jammerli jk spektakel op de wieler
baan te Oostende, waar de Belgi
sche kampioenschappen w ie ln jden 
op de baan werden « betwis t •>. 
Bij de beroepsrenners waren drie 
t i te ls te begeven : snelheid, achter
vo lg ing, en halve fond Weet u hoe
veel renners kwamen opdagen, 
hunkerend naar één van die drie 
t i te ls ' Zeven in totaal Twee voor 
de snelheid, twee voor de achter
volg ing, en drie voor de halve fond. 
En dan waren het nog dezelfden als 
v i j f jaar geleden, als t ien jaar gele
den kwamen opdagen. Van Lancker, 
Verschueren, Bracke — dat zijn 
dan meteen de Belgische kampioe
nen — en enkele andere Tr iest ig. 
Die zeven wi l len w i j nochtans fe
l ic i teren, gewoon omdat zij er wa
ren, goed wetend nochtans dat er 
geen sjiek te verdienen was Van 
de genieën van de bond verwach
ten w i j nu, net als v i j f en t ien jaar 
geleden, enige oplossing Natuur
l i jk is het hun eerste taak alt i jd 
maar te drinken op de gezondheid 
van Merckx. maar daarnaast be
hoort het to t de geplogenheden 
dat d ir igenten zich af en toe wat 
bekommeren om andere hun toe
ver t rouwde sporttakken. Schol. 

bergen geld 

De gejachte sport l iefhebbers mo
gen weer op beide oren slapen. De 
dreigende ruzie tussen Merckx en 
Swerts is bi jgelegd Geen sprake 
van dat Swerts zou overgaan naar 
de ploeg van de Vlaeminck. Hi j nad 
alleen aanbiedingen gekregen en 

daarover zal hij nog eens naden
ken En wat voor aanbiedingen, zeg. 
Hi j zou per maand drie maal meer 
verdienen dan bi j Mol ten i Hinr 
moeten w i j toch even met de ogen 
knipperen, mensen W i j , m e t onze 
tweejaar l i jkse verhoging van een 
paar honderd frank, vragen ons <if 
hoe dat nu allemaal kan Ee-st no
ren wl) dat de slaven van fJiernkx 
allemaal bergen geld verdienen — 
de kleinste knecht een dikke 40.000 
frank oer maand, zegt men ons —, 
en dan horen w i j dat m^n e'ders 
drie keer meer betaalt Van tvvpe 
za^en éep Ofwel zijn die bergen 
geld in fe i te maar molshooen. of 
wel is men een dikke kwiet ^at 
men die driemaal hogere T p e n i " t 
meepakt. Er is natuurl i jk nor- de 
mogel i jkheid dat zowel het pen .?ls 
het andere dikke t ruut in een 
handdoek is 

i n d e r d a a d 

De archi tekten van Quebec, waar 
in 1976 de ol impische spelen door . 
gaan, hebben hef t ig geprotesteerd 
tegen de voorgenomen bouw v/an 
een zogenaamd ol impisch doro d 1. 
het dorp waarin de at leten verbl i j 
ven gedurende de spelen Het qaat 
in Quebeq om ongeveer 2000 ver
b l i jven. De archi tekten zengen, o i 
terecht , dat zo'n dorp prin^o enorm 
veel kost aan geld en aan groene 
ru imte, maar dat het daarenboven 
na de spelen over lb i j f t als een af
schuwel i jk kamp, stedeboi iwkundig 
en archi tektonisch een afschuwe 
li jk l i t teken in het landschar) Waar 
om, aldus de archi tekten niet een
voudig voor die paar weken een 
tentenkamp opr ichten of woonwa
gens f Die kan men dan na de 

fijn , 

Wij lezen tot onze grote voldoening dat Erik de Vlaeminck het vee! be
ter stelt. Hij is weer thuis, en hij voelt zich al een ander mens. Zo heart 
het, al zal iedereen die ook maar iets van ontwenningskuren en dergelijke 
afweet, zeer goed beseffen dat de moeilijke periode voor de man nog 
niet voorbij is. En dat zullen zijn dokters hem zonder enige twijfel ook 
gezegd hebben. Wij konden het echter maar matig appreciëren dat de 
joernalisten nu al achter hem aandraven voor intervieuws, in de hoop 
wellicht enkele sensationele details te vernemen. Blijkbaar waren ze eraan 
voor hun moeite en dat is maar goed ook. Op het einde van het inter-
vieuw dat wij lazen verklaart Erik dat veel koereurs er goed zouden aan 
doen ook eens zo'n kuur te gaan volgen, want dat er veel zijn die, zoals 
hij, een beetje « de pedalen zijn kwijt geraakt ». Kunnen wij wel inkomen, 
maar nog veel beter zou zijn dat zij zich zodanig instellen dat dergelijke 
kuren niet nodig zijn. Dat geldt trouwens voor Erik zelf voor de toekomst 
ook. En ook dat heeft men hem zeker gezegd. 

klacht... 

De Belgische voetbalvedetten in de dop, anders gezegd onze UEFA-
juniores zijn dus gewipt uit hun Europese kompetitie. Zij zullen de eind
ronde niet betwisten. Uit hun reeks trad Engeland naar voren Onze jon
gens hebben hun best gedaan. Niks op te zeggen. En wie ook zi jn best 
gedaan heeft is de grrrote leider van onze delegatie, die het kind is gaan 
uithangen door klacht in te dienen tegen IJsland — stel u voor — omdat 
IJsland een speler had opgesteld die volgens een zot artikel uit het re
glement eigenlijk niet had mogen meespelen. Als daardoor IJsland zijn 
matchen had verloren met 5-0, dan hadden Engeland en België eenzelfde 
aantal wedstrijdpunten èn eenzelfde aantal doelpunten gehad, en daardoor 
had België nog een kansje gemaakt via penaltytrappen of lottrekking en 
zo. Met potsierlijke ernst die de heren pleegt te sieren, hebben de 
UEFA-kopstukken het tipisch Belgisch protest onontvankelijk verklaard, 
omdat het te laat was ingediend. Wij stellen voor dat men volgende keer 
iemand meestuurt die van de reglementen ook zoveel afweet dat hij niet 
alleen weet wanneer de tegenstrever in fout is, maar ook binnen hoeveel 
tijd een klacht moet ingediend worden. 

...en klucht 

Wij schreven het vroeger reeds : wij voelen niet veel voor die kompe
tities op Europees vlak voor jeugdploegen. Wij vinden die kerels te jong 
om al zolang van huis te zijn, zeker zo vlak voor de schoolexamens (die 
voor ons nog meer belang hebben dan wat sjotterij). Wij vinden de heren 
aan wie die jongens zolang worden toevertrouwd niet de geschikte lei
ders. Wij vinden het milieu ver van het ideaal voor jonge mensen. Wij 
vinden dat de UEFA-kompetitie. oorspronkelijk bedoeld als een sportieve 
ontmoeting voor jongeren uit alle landen, ontaard is tot een aangelegen
heid die niets meer te maken heeft met sportopleiding of sportiviteit. Het 
zijn de haaien van de kommerciële sport die het grote woord voeren. Het 
zijn de hogepriesters van de vedettenkultus en het sportprofessionalisme 
die het voor het zeggen hebben. Gefoefel rond en achter groene tafels, 
ruw spel, kliekjesmentaliteit, dingen eigen aan de kommerciële profsport, 
hebben zegevierend hun intrede gedaan, en de sport verdrongen. Wij zien 
geen enkele reden meer waarom wij onze jongens nog naar iets derge
lijks zouden zenden. 

weeral pech 

De autowedstrijd << 24 uren van Le Mans » is een sukses geworden. Er 
waren niet minder dan 200.000 kijklustigen opgekomen naar deze reuze-
kermis. Er was bovendien, voor zover wij weten, geen enkele dode te be
treuren. Al loopt het, terloops gezegd, bij autowedstrijden met dat treu
ren nogal los. Ook op het sportieve vlak was er een en ander te zien. De 
wedstrijd stond in het teken van de big match tussen Matra-Simca en 
Ferrari. En uren en uren lang hebben die twee ook zij aan zij gestreden 
om de overwinning. In de Matra-Simca Pescarolo en Larrousse, in de 
Ferrari Ickx en Redman. En zonis dit jaar al zo dikwijls gebeurd is, liet 
de Ferrari het op een bepaald ogenblik afweten en kon Ickx vóór het ein
de van de wedstrijd naar huis. Nog eventjes, en men gaat hem « de brok
kenpiloot » noemen, al kan hij er zeker en vast allemaal niks aan doen. 
Die afhankelijk van de techniek pleit in onze ogen ook niet erg voor de 
sportieve betekenis van de autorennerlj. 

Nadat ze met hun machines een sterke 

bij met een eigen boliede te Le Mans. 

vinger in de motorsektor hebben veroverd waren de Japanezen er ook 

Is hun ' veroveiing » nog wel te stuiten ? 

spelen weer opruimen en de zaak 
is klaar Of dit de rekening zal ma
ken van de deelnemers aan de spe
len is een andere zaak. Het zou 
wel eens kunnen zijn dat vooral 
vanwege de of f ic iè len die het nog
al graag konfortabel hebben, enig 
verzet zal ri jzen Maar het een ge
zegd gel i jk het ander : de arch'-
tekten hebben geli jk. 

en w i j ze l f ? 

Jaak Lecoq vraagt zich In <• Les 
Sports » of hoe het toch te verkla
ren is dat in het buitenland zo wei
nig vraag is naar Belgische voet
bal lers, daar waar het Belgische 
voetbal in de wereld toch hoog ge-
kwoteerd staat Ofwe l , zegt ds 
Jaak, word t de waarde van onze 
s jot ter i j wat overschat Ofwel wor
den onze trainers niet erg au 'se-
rieux genomen Maar het zou oa-
tuur l i jk ook kunnen zijn dat onze 
wonders jot ters het m eigen lar'd 
zo goed hebben dat er geen sprake 
kan van zijn in het buitenland de 
shoes te gaan aanbinden Wi j den 
ken dat het er allemaal voor een 
beetje tussenzit . Maar wi j zouden 
er een woordje wi l len aan toevoe
gen Dit nameli jk • waar zit dat 
Belgische voetbal ' Wi] laten het 
zelf overspoelen door vreemde spe
lers, in vele gevallen met veel 
minder talent dan de eigen longe 
spelers die men in de jeugdploegen 
eerst voorziet van een enorme nek. 
en ze dan via de inval lers, de sta
dionpoort en de t ransfer t l i j s t ver
sast naar dancing en straathoek 
Hoe zou men wi l len dat het buiten
land ver t rouwen zou hebben m Bel
gische spelers, als w i j er zelf geen 
ver t rouwen in hebben ' 

probleem 

De Duitse voetbalbond werd 
door het gerecht veroordeeld om
dat hij een speler had geschorst 
(op grond van korruptie) vóór de 
aangestelda onder7oekskoinmissie 
de nodige besluiten had getrokken. 
Mot iver ing van de rechtbank • 
recht op arbeid. Dit precedent zou 
er kunnen toe leiden dat de fede
raties niet alleen niet meer het 
recht hebben (zoals het vroegör 
was) hun leden te verbieden een 
proces in te spannen, maar dat zij 
ook niet meer het lecht hebben 
spelers te schorsen wanneer dat 
hun goeddunkt Eerli jk gezegd, dat 
l i jk t ons maar noimaal eens dat 
men van de voetbal lers werkne
mers maakt Op grond van het feit 
dat een speler zijn toevlucht 
neemt to t het gerecht, die speler 
broodroven, dat kan in onze huidige 
maatschappij niet meer geduld 
worden Anderzi jds geloven w i j 
ook, met verschi l lende voetbalspe-
cia l is ten, dat te sterke beknott ing 
van de mogel i jkheden der federa
t ies om misbruiken te bestr i jden 
— in casu de schorsing wanneer 
de federat ie daar reden toe ziet — 
er niet al toe bi jdragen om de eer
l i jkheid in het voetbalwereld je te 
bevorderen. Nieuwe st rukturen l i j . 

ken ons in ieder geval noodzakeli jk 

voor sonja en hugo 
Pol was de stamvaoer der 

Valeken. Hij bewaakte de poort 
van het voetbalveld, en zorgde 
ervoor dat niemand zonder be
talen bmnenkwam en dat nie
mand met « hambras » buiten
kwam Alleen de kinderen die 
onder zijn arm doorkonden, zag 
hij niet Toch zijn we nooit zon
der schrik onder zijn arm door
gelopen ledere week verwacht
ten wit dat hij streng zou vra
gen : « Waar is uw cent ? ». En 
die hadden wij niet Eens vier of 
vijf passen voorbii Pol, zetten 
wij het met bonzend hart op een 
lopen, omkijkend nog eens of hij 
ons niei terugroepen zou. Zo 
hebben wij nooit de monkel op 
zijn gezicht gezien als hij weer 
eens een snotaap met gezien 
had 

Na Pol kwamen de zonen en 
schoonzonen aan de beurt Frans 
en LOUIS, Bene en Albert, Jan en 
Jef en Dolf en aanverwanten. 
Allemaal gedurende tientallen 
jaren bestuurslid, speler, trainer, 
arbiter, inrichter, kassier, ter-
leinverzorger en duivel-doet-al. 
Nu allemaal, zonder één uitzon
dering, supporter. 

Na iedere match kunt gij de 
ganse clan zien, in een of ander 
stamineeken rond het voetbal
veld, in een grote hoop, met een 
pint in de hand, gewoonlijk met 
Dolf in het midden Dolf is de 
kleinste, maar hij klapt het best. 

Zij « raisoneren » en « prak-
kezeren » dan over de match en 
de klub, serieus, bezadigd, met 
verstand, twee, drie uur lang, 
precies alsof zij, straffe kom-
merganten, allemaal, met een 
zware hand op de abattoir en de 
Belgische vleesmaikt, geen an
dere zorgen hebben dan de slap
pe linkervoet van die nieuwe 
speler 

Toen kwam de derde genera
tie Die is nu al zover dat ze 
meer en meer hun aktivlteiten 
beginnen te verplaatsen van op 
het veld naar rond het veld. In 
steeds groter getal scharen zij 
zich rond hun vaders, schoonva
ders, nonkels, neven en kozijns 
rond Dolf, midden in een stami
nee. En bij den Blommaert zou
den ze er beter aan doen de 
tafels effekens buiten te zet
ten tegen dat de clan der Val
eken binnenkomt. Zitten doen ze 
toch niet en dan zou er ten
minste plaats zijn... 

Tot die derde generatie be
hoort Pol, die gij allemaal kent, 
en met wie wij onze eerste 
voetbalwijsheid uitwisselden on
der de reusachtige perelaars 
(dobbel flippen, maar onze jonge 
lezers kennen dat misschien niet 
meer) Van Pol, de stamvader. 
Gezeten, zo maar op de beek-
kant, met onze rug tegen de 
haag. Dat was in de tijd dat Pol 
zijn eerste sportgazet uitgaf, 

met de hand getekend en ge
schreven op een dubbel blad 
« fardepapier » en op twee 
exemplaren. Heel de oplage 
werd aangekocht voor vijfen
twintig centiemen door Frans en 
Melanie van het lokaal, en daar 
kwamen die ouwe goeie vrien
den gelijk Fons en Jef en Sjarel, 
en Dolf en zoveel anderen het 
dan lezen, bij veel smakelijke 
nondedju's en geuzen. Frans, de 
vader van Pol, deed dat ook, 
maar alleen als er geen ander 
volk in huis was 

Op de beekkant, tussen Pol 
en ons zat, twee jaar oud, « het 
kind », waar Pol in die tijd moest 
op passen. Het moet heel wat 
opgestoken hebben van de voet-
balwijsheid van haar broer en 
van ons, want nu, twintig jaar 
later, trouwt het met een voet
ballist. 

Vandaag, binnen een uur of 
twee, trouwen inderdaad Sonja 
van Frans Valck en Hugo Broos, 
de Anderlechtspeler. Twee kin
deren van ons dorp, als wij het 
zo mogen zeggen. 

Zij, een telg uit een roemrijk 
voetbalgeslacht, hij, groot ge
worden in ons kleine klubje on-
der het welwillende oog van de 
clan der Valeken, die er al rap 
« ne rapiete » hadden in gezien. 
Dat was hij en dat moest zo zijn 
want in de jeugdploegen speel
de hij meestal met acht of ne
gen man, en dan moest hij een 
plaats of due vier tegelijk spe
len om de zaak effen te maken 
en te kunnen winnen. Wat hem 
geen kwaad heeft gedaan, want 
uiteindelijk en zonder dat zijn 
vader het nog kon beleven, is hij 
bij Anderlecht terechtgekomen. 

Er zullen vandaag op het feest 
veel grote namen weerklingen. 
Grote mannen geijk Van Himst, 
of Vandenstock, of Braems zul
len er misschien een dikke dis
koer houden Die mannen zo een 
beetje kennende, vrezen wij dat 
zij één ding gaan vergeten te 
zeggen. Wij zullen het dan maar 
doen. 

Bij Anderlecht spelen en een 
vedette worden en beroemd 
worden, dat is allemaal goed en 
wel en dat mag er zijn, en alle
maal zijn wij daar blij om. H/laar 
toetreden tot de clan der Val
eken, dat is óók iets. Dat brengt 
verantwoordelijkheden mee. Bij 
voorbeeld respekt en supporter
schap voor de dorpsklub, die 
ook de oorspronkelijke klub van 
Broos is. En af en toe met heel 
de cfan naar de match gaan. En 
na de match een pint gaan drin
ken. En serieus over de voet
bal klappen en geen onnozelhe-
den vertellen. En dan nog iets, 
maar dat zullen de mannen van 
Valck subiet zelf wel eksplike-
ren. In afwachting alvast de al
ler- allerbeste wensen voor 
Sonja en Hugo. 
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ANTWERPEN (Arr.) 
PIONIERSHULDE 

Het VU-arr. bestuur en het VVM 
sluiten zich graag aan bij de hulde 
heden zaterdag 16 juni, aan de hh. 
Jan Peeters en Chretien Pichal. 
Wanneer de VU-Hoboken is uitge
groeid tot een afdeling waarmee 
men rekening moet houden, is dit 
vooral mede te danken aan het on
vermoeibare werk en rotsvaste 
trouw van deze beide pioniers. Het 
Is onze oprechte wens dat u beiden 
In goede gezondheid en lengte van 
levensjaren, het ideaal - een leef-

' bare gemeente in een federaal 
Vlaanderen » moogt mede beleven. 
Uw beide namen vullen een gulden 
bladzijde in de historiek van afde
ling Hoboken. Onze oprechte waar
dering en dank ! Hartelijk proficiat. 
KOLPORTAGE 

Op zondag 24 juni verwachten wij 
tal van mandatarissen, kaderleden 
en propagandisten te 9 u. stipt aan 
het restaurant « Massenhof » (Wa-
terschapstr. 1) te Massenhove, gele
gen bij de afrit van de Boudewijn-
snelweg. Een arr. kolportage in de 
gemeenten Emblem, Massenhoven, 
Oeiegem, Pulderbos, Pulle, Viersel 
en Zandhoven, staat op agenda. De
ze laatste vóór-zomer-aktie zal een 
sukses worden, zo wij op uw slag
vaardigheid kunnen rekenen. 

ANTWERPEN (Stad) 
ALLEIVIAAL BEESTEN 

Liggen er op ons sekretariaat te 
wachten, tot u er één van komt ko
pen : 300 fr. om uit het raam te 
hangen op 11 juli (1.50 m x 1 50 m). 
IJZERBEDEVAART 

Is een dwingende plicht. Alhoe
wel we geen bus inlassen, gaan we 
toch allemaal en met het vervoer 
trekken we onze plan. Wat we zeker 
niet vergeten is een bloemenkrans 
neer te leggen op de weide vanwe
ge de VU (fraktie en bestuur). 
ONS PETEKIND 

Is een gezonde klepper en heet 
VU-afd. Brussel. De . suikere bo
nen » hebben ons 2.150 fr. gekost. 
Vader Anciaux mag blij zijn. 
ARR. KWIS 

Op 26 oktober en 2 november 
gevolgd door bal op 17 november. 
Wie veel wil winnen en drie avon
den thuis weg zijn, geve zich op. 
PUCCINI 

Wist dat wij op 29 november a.s. 
de KVO te Antwerpen zouden afhu
ren, daarom toondichtte hij nog rap, 
en speciaal voor ons, La Bohème. 
KONTAKTBLAD 

Bij de hoop rommel die tegen
woordig in de huisbussen komt, 
steken wij er op het eind van deze 
maand nog lekker 20.000ex. van ons 
kontaktblad bij. Dat is dan geen 
rommel maar wel ons piekfijn aan
gekleed nieuw afdelingsblad. 
ER ZIJN ER ! 

Die er in zwemmen, maar daar 
krijgen we niks van los. We ver
wachten eerder van u een maande
lijkse vrijwillige bijdrage om onze 
propaganda op peil te houden. Post-
giro Kred. Bank 13235, Carnotstr. 
Antw. voor rek. nr. 404-3036801.74 
van VU Antw. Stad. 

.DE HEER MOENS 
Sleept ons gedurig mee : van 

Klein Brabant over het Zoniënwoud 
naar Saaftingen en op 7 oktober 
weer doorheen Oud Antwerpen via 
de « Poesje » naar de bossen van 
's Gravenwezel op 21 oktober. Om 
ons te lijmen doet hij er deze keer 
mosselen bij. Laat ons niet alléén 
lijden, ga mee I 
GALABAL . VROEGER EN NU . 

Nooit van gehoord ? Dan leeft u 
op de maan. Indien u een kaart kan 
bemachtigen en u zich wil binnen-
wringen, kan u ook heerlijk « plak
ken » op zaterdag 16 februari 1974 
in de feestzaal Harmonie. 
NEGEN VAN LAKEN 

Kon van onze afdeling reeds 
13.240 opstrijken. De laatste bijdra
ge van 1.240 fr. kwam langs de 
steunlijst van mevr. Bachot. 
11 JULI 

Is nu officieel een feestdag ge
worden. Wij schuren dan ook op die 
dag officieel ons voeten aangezien 
het sekretariaat dan officieel ge
sloten is. 
VAKANTIE 

Het afdelingsbestuur wenst van 
het sekretariaat verlost te zijn en 
slaat er de planken voor vanaf 
maandag 30 juli tot en met dinsdag 
28 augustus. 

BALEN 
DIENSTBETOON 

Sen. Carlo Van Eisen komt iede
re eerste vrijdag van de maand in 
ons lokaal « De Leeuwen » van 19 
j 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. DIENSTBETOON 

Mandatarissen : dr Goemans, 
39.02 30 ; Jos De Roover, Ruyten-
burgstr. : Jef Brentjens, 39,10.74 ; 
Juul Creten, 39.36 07 ; Piet Van 
Dooren, 30.52.42 ; Paula Van Beeck-
Van der Linden, 21.73.60 ; Paul, 
Baetens, 30.93.33. 

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

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. 

BONHEIDEN 
2e TUINFEEST 

Vandaag op de Diedonken om 14 
u., optreden van de volksdansgroep 
De Krekel. Goochelkunst en zwar
te magie. Om 16 u. 30, poppenspel 
De Spiegel. Volksspelen. 's avonds 
gezellig samenzijn met dansgele
genheid. 

BOOM 
DANK 

Wij danken alle aanwezigen bij 
de inhuldiging van ons nieuw sekre
tariaat en ontvangstcentrum. Het 
was werkelijk een stimulans voor 
onze afdeling. Dank aan het arr. 
bestuur, de aanwezige parlementai
ren en mandatarissen. De definitie
ve doorbraak van de Volksunie In 
de rode Rupelstreek is een feit, wat 
anderen ook moge beweren. Ons 
sekretariaat is alle weekends geo
pend (zaterdag- en zondagvoormid
dag) . 
IJZERBEDEVAART 

De Rupelstreek gaat naar de 
IJzerbedevart. Inschrijven bij be
stuur of in het sekretariaat. 

BORGERHOUT 
KOLPORTAGE 

Onze kolportage op zaterdag 26 
mei j l . in de straten van oud-Borger-
hout, dit is Borgerhout intra-muros, 
was een voltreffer. Op een mini
mum van tijd waren de fijn-verzorg
de brochures « Ze zeggen dit en ze 
zeggen dat » uitverkocht. De geest
drift van bestuursleden en aanwe
zige simpatisanten is een aanspo
ring voor een volgende kolportage 
deze keer op een avond in de week. 
Deze keer in nieuw-Borgerhout, dit 
is Borgerhout extra-muros, gaat 
door op woensdag 20 juni : wij ver
zamelen te 18 u. 30 op de Kollege-
laan aan het gebouw der belastin
gen. We verwachten naast onze 
mandatarissen en bestuursleden on
ze trouwe en zo mogelijk nieuwe 
simpatisanten. 
VUJO 

Het bezoek aan de Poesje op 
vrijdag 1 juni j l . kende een onver
wachte grote belangstelling. De Vu-
jo plant nu een nachtmarsj heden 
zaterdag 16 juni van Melsele naar 
Overmere-Donk. Het wordt een ro
mantische nachttocht. Inlichtingen 
bij Walter Van Nispen, tel. 21.63.81 
of mevr. Van Geert, tel. 36.68.29. 
VUJO-BUS 

Deze gaat op 1 juli naar de IJzer
bedevaart. Vertrek te 6 u. 30, ge
meentehuis of te 7 u. Te Boelaer-
lei (De Vesper). Terugtocht over 
Brugge, Damme en Sluis. Deelna
meprijs : 125 fr. Inschrijven bij 
mevr. Van Geert of Walter Van Nis
pen. 
AFFICHES IJZERBEDEVAART 

Deze zijn te bekomen bij Hugo 
Andries, Turnhoutsebaan 116, tel. 
36.59.67. 

GULDENSPORENVIERIWG 
De 11 juli-herdenking Ingericht 

door de gemeente Borgerhout gaat 
door op vrijdag 29 jnu! a.s. In da 
school van het Te Boelaerpark te 
20 u. Treden op de volksdansgroe
pen . Het Vlammeke » en « Het 
Lanteerke •, het koor • Jubilate » 
en de . Vaganten >. leder VU-lld 
vlagge op 11 juli. Neem tijdig uw 
voorzorgen. 
SPOEDIG HERSTEL 

We wensen een spoedig herstel 
aan onze simpatisant en militant Rik 
Broeckx die voor een heelkundige 
bewerking in het St. Erasmuszieken-
huis werd opgenomen. Mogelijk 
heeft hij nu reeds het ziekenhuis 
verlaten. 
GELUKWENSEN 

Onze jonge vriend Dolf Schoen-
maekers trad op 15 dezer in het 
huwelijk met Meentje Mevensen. 
Aan Dolf en zijn vrouwtje onze har
telijke gelukwensen ! Dolf, gij ver
laat onze gemeente, maar wij den
ken qraag en dankbaar terug aan 
uw militanten-werk voor onze afde
ling. Wij wensen u beiden het aller
beste toe en steeds welkom in on
ze afdeling. 
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 van 20 tot 21 u. in 
het oud Gemeentehuis. 
KOLPORTAGE 

Met het speciale « Wij »-nummer 
werd op maandagavond door 6 men
sen gekolporteerd in een moeilijke 
wijk. Resultaat : in anderhalf uur 
werden 52 nummers aan de man 
gebracht. 
IJZERBEDEVAART 

Op zondag 1 juli. Niemand mag 
ontbreken. Raamaffiches te beko
men op ons sekretariaat, De Robia-
nostr. 59, tel. 21.32.30. 
LEEUWEVLAGGEN 

De Vlaamse feestdagen zijn in 
aantocht. « Echte » leeuwevlaggen 
in voorraad verkrijgbaar De Robiano-
str. 59, tel. 21.32.30 en Luc Hen-
drickxlei 22, tel. 21.24.70. 

BROECHEM 
IJZERBEDEVAART 

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

DEURNE 
FINANCIËLE MOBILISATIE 

Deze keer in het kader van de ak-
tie tegen Leburton, de eentalige 
Waal — loopt naar het einde. In
dien u nog het bezoek van één van 
onze propagandisten niet heeft ont
vangen, moogt u dit eerstdaags ver
wachten : alle steun, hoe groot of 
hoe klein ook, is bijzonder welkom. 
Met uw medewerking wordt het dit 
jaar weer een sukses. 
IJZERBEDEVAART 

Prijs : 140 fr. Let wel : niet be
taalde inschrijvingen zijn niet defi
nitief. Na de IJzerbedevaart terug 
via Brugge, Sluis en Hulst. Wij zijn 
rn ieder geval thuis rond 20 u. Op
stapplaatsen en vertrekuren : Wim 
Saerensplein, 6 u. 40 ; Turnhoutse
baan, F. Craeybexklaan, 6 u. 50 ; 
St-Rochusstr. (kerk), 7 u. 
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 

Zaterdag 30 juni om 15 u. vertrek
ken wij met een autobus naar Diks
muide. Het wordt weer tof ! Meer 
nieuws wordt je toegestuurd. 
KEGELWEDSTRIJD 

Zondag 17 juni om 15 u. in Drie 
Eiken, grote kegelwedstrijd ter ge
legenheid van de kermis. Prachtige 
prijzen te winnen. 
DANSFEEST 

Heden zaterdag 16 juni om 20 u. 
speelt R. Dekeyser DJ in « Drie 
Eiken ». Het wordt een avond met 
toppers en smartlappen uit de oude 
doos. 

MEgGEOEELD 
Zaterdag 16 ^lnl draalt W 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 penningmeester 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 
KOLPORTAGE 

Heden zaterdag, 16 juni, in de 
wijk De Sterre. 
LEEUWEVLAGGEN 

Inlichtingen hieromtrent te ver
krijgen op het VU-sekretariaat te 
Ekeren. 
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-Ild, 
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. 

GEEL 
SOC. DIENSTBETOON 
— Elke maandag van 18 tot 19 u. 30 
bij volksvert. Jo Belmans, Posson-
dries 7. 
— Elke 1ste dinsdag bij Fr. Tpuw-
kens, Stelenseweg S&i'Van iè- tot- . 
21 u., tel. 58969. 
— Elke 2e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 in café Sportlokaal (Van Heuckel-
om), Winkelomheide 103 en van 
20 tot 20 u. 45 in café 't Voske. 
— Elke 3e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 In cafe bij Miei van de Smet, Em, 
Goor Veerlesestwg 1, Zammel en 
van 20 tot 20 u. 45 in café Sportlo
kaal (M. Vanuytsel), Zammelsestwg 
Oosterio en van 21 tot 21 u. 45 bij 
Vleugels Alfons, Stelen. 
— Elke 4e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 in café Bij de Koster (Van Do-
nlnck), Geel-Pun: ; van 20 tot 20 u. 
45 In zaal Victorie (Verbeven) La-
rem-centrum ; van 21 tot 21 u. 45 
in café Sporting (Juul Goossens), 
Vaartstr., Ten Aart. 
— Voor inlichtingen in verband met 
KOO, ziekenhuis of rusthuis : 
wend u tot onze afgevaardigde In 
de KOO : Jan de Graaf, Nieuwstr. 
21. Geel, tel. 59011. 

HEMIKSEM 
IJZERBEDEVAART 

Affiches voor auto- en venster
raam, alsook voor inschrijving bij 
R. Maruc, De Bosschaertlei 48. 
AKTIVITEIT 

Heden zaterdag 16 juni om 20 u. 
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 
VIERING JAN PEETERS 
EN CHRETIEN PICHAL 

Vandaag vieren wij deze twee ge
trouwen met een receptie van 14 
tot 16 u. 30 en feestmaal te 20 u. 
in zaal <• Wijkcentrum Macadamme-
ke », Groenenhoek 1, Wilrijk, tel. 
28.02.21. 
DIENSTBETOON 

Onze mandatarissen Clem De 
Ranter, Stueynstr. 106, tel. 27.72.78 
en Fonne Crick, Broydenborglaan 19, 
tel. 27.82.11 staan ter uwer beschik
king. 
ADRESVERANDERING 

Deel uw adresverandering mede 
aan het sekretariaat. Jozef De Cos-
terstr. 38, tel. 27.85.58. Zo zorgt 
u voor een goede werking van onze 
plaatselijke en algemene admini
stratie. 
KOLPORTAGE 

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

IJZERBEDEVAART 
Schrijf In voor autobus bij Joa 

Van den Nieuwenhof, St. Bernardse? 
steenweg 793. tel. 27.28.48 of b^ 
de bestuursleden. 

HOVE 
KOLPORTAGE 

Heden zaterdag 16 juni te 14 o. 
30 kolporteren we met een speciale 
• Wij «-brochure. Bereidwillige hel
pers gelieven zich in verbinding te 
stellen met één van de bestuursle
den. 
GROENSTRAAT 

Het wegdek van deze voorhisto
rische heirbaan heeft reeds menig 
bewoner kwaad bloed gezet. Jaren
lang wachten ze reeds op de u i^ 
voering van de geplande vernieu
wing van deze straat die de grens 
vormt tussen Hove en Mortsel. 
Vooral het gemeentebestuur van 
Hove blijft ielijk in gebreke. 

KONTICH 
KOLPORTAGE 

Een eerste zeer geslaagde kol
portage ging door op zondag 3 juni. 
Nieuwe wijken « De Reep » en 
« Tanghof » werden bezocht. Op
vallend de voorkomendheid waar
mee wij onthaald werden. Een pro
ficiat voor de mannen die op post 
waren : Sus, Luc, René, Jos en Fer-
re. Vandaag, zaterdag 16 juni te 14 
u., verzamelen wij opnieuw in ons 
lokaal Alcazar voor een twee kol
portage. Wij rekenen beslist op 
meer manschappen. 
AUTORALLY 

De Kurt Flemingvriendenclub 
richt morgen, zondag 17 juni, haar 
eerste autorally in. Vrije start van 
11 u. tot 13 u. 30. Inschrijving en 
vertrek : Thierbrau, Kon. Astridlaan. 
Voor de deelnemers wordt het een 
fijne toeristische autozoektocht, 
qeen al te grote afstand, circa 50 
km, en daarbij een enorme prijzen
regen voor 50.000 fr. Prijsuitreiking 
te 21 u. door « onze » Kurt Fleming. 
IJZERBEDEVAART 

VOS-Kontich legt, zoals ieder 
jaar, autocars In. Inlichtingen en in
schrijvingen bij René Marckx, Oost-
statiestr. 305, tel. 57.11.63 ; Jan 
Longin, Hofstr. 46, tel. 57.01.88 ; 
Luc Defossé, Keizershoek 210, tel. 
57.31.31 en in lokaal Alcazar. 
VLAGGENAKTIE • 

IJzerbedevaart en 11 juli : wi j 
vlaggen met de Leeuw ! Vlaggen 
te bekomen op het sekretariaat, 
Kosterijstr. 6, tel. 57.09.82. 
LEDENSLAG 

Onze lente-aktie» 100, nieuwe le
den X : eBB^suksèVrS&tutaic kan 
nu al een nieuw bfestuurslid' geko
zen worden. Mits een kleine extra 
inspanning halen wij ons streefge
tal. Intussen kunt u steeds interres-
sante adressen melden aan het se
kretariaat, tel. 57.09.82. Of maak 
zelf eens een lid : hoofdlld, 100 f r . } 
bijlid : 50 fr. 

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. 
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-

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. 

SINT-JOB-IN-'T-GOOR 
IJZERBEDEVAART 

De deelnemers aan de IJzerbede
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. 

ZOEKERTJES 
40-jarige handelsreiziger met grote 
ervaring (uit Brussel) zoekt passen
de betrekking in hetzelfde beroep. 
Schrijven of telefoneren : Senator 
W. Jorissen. Louisastraat 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. Gezellel. 63 Heverlee. R 73 

Voor meisje van 16 jaar wordt werk 
gezocht op kantoor of als hulpver
koopster. Schrijven : sen. M. Van 
Haegendoren, G. Gezellelaan 63 te 
3030 Heverlee. R 74 
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MERKSEM 
11 JUÜHERDENKING 

Er is we l wa t te doen in ons 
Merksem met Vlaanderens hoog
dag. Op 28 jun i , te 20 u. in de zaal 
van St. Eduardus, Bredabaan. inqe-
r ich t en aangeboden aan de Vla
mingen van Merksem, door de 
Vlaamse oudstr i jdersbond, Davids-
fonds. OLSE en de Vlaamse Krinq 
Groeninghe. Deze avond wordt ver
zorgd door de h. René Herman, met 
zi jn wondermooie dias met klank. 
Verlenen hun medewerk ing : .''r-
mand Preud'homme en Wi l lem De 
Meyer . Deze avond word t grat is 
aangeboden. Het is een pl icht van 
alle Merksemse nat ional isten door 
hun aanwezigheid deze avond de 
nodige luister bij te brengen, onze 
nationale feestdag waardig. 
GEZELLIG SfMVIENZIJN 

In den Ti j l , woensdag 11 ju l i , op 
algemeen verzoek, voor al de Vlaam
se organisaties die in den Tijl ge
vest igd zi jn. Overdag geel en 
zwart aan gevel of raam ! 's Avonds 
in den Tijl I A l leman op post. Er is 
muziek I 
UZERBEDEVAART 

Nog enkele dagen scheiden ons 
van de bedevaart. Tradi t iegetrouw 
r icht VOS samen met Groeninghe 
een reis in naar Diksmuide. Prijs 
voor de reis per deelnemer : 150 
f r . Kinderen onder de zestien jaar, 
vergezeld van vader of moeder, le
den van VU, VOS of Groeninghe 
betalen 100 fr. Men kan inschri jven 
bi j Pons Brat, sekr. VU, Tramme 
Zandlei 11, bij K. Van Bockel, St. 
Lutgardisstr. 56, te l . 45.57.77 en bij 
de waardin van Ti j l , Monique. In den 
Tijl hangt een l i js t . Niet vergeten 
te melden waar men wi l opstappen. 
De uren zijn als volgt : vertrek Tuin
wi jk , kerk O-L-Vr. van Smarten, 6 
u. 30 ; dan kerk St. Jozef (Ringl.), 
6 u, 40, naar Merksemse boekhandel 
6 u. 50. Uiteindel i jk vert rek aan Ti j l , 
Bredabaan 298 te 7 u. In de pri js 
voor de bus is het dr inkgeld van de 
voerder inbegrepen. Op telaatko-
mers wordt niet gewacht. 

MOL 
IJZERBEDEVAART 

Vertrek vanuit n^ol per autobus 
om 6 u. Inschri jv ing : Hendrika Hou-
sen-Leën, Laurierstr. 25, te l . 014/ 
32622 ; Jan Bollen : Oostervenne-
Str. 67, te l . 014/34085 ; VU-sekreta-
r iaat : Suzanne Geyzen-Meynen, 
Beekstr. 22, te l . 014/32320. Auto-
busori js : 150 fr., voor studenten : 
100 fr. Ui terste datum voor inschri j 
ving : 24 jun i : 
LEEUWEVLAGQENl „ s., ,. 

Op het VU-sekt^ i^ ' iaa t zijn vlag
gen en folders — in geel-zwart — 
in voorraad. Stel niet langer ui t , 
bestel nog vandaag... een goede 
daad. 

MORTSEL 
UZERBEDEVAART 

Reis met towing-cars van het 
• Gewestel i jk IJzerbedevaartkomi-
tee. Mor tse l ». Zondag 1 jul i ver
t rekken wi j s t ip t te 6 u. 30 aan het 
Gemeenteplein (Oud-gemeentehuis) 
te Mor tse l . Reissom : 280 fr. (toe
gangspri js kasteel van Male, koff ie-
melk en suiker bij het ontbi j t , gids 
en avondmaal (90 fr.) rond 19 u. in 
l iet restaurant « De Groene Poort • 
te Brugge, inbegrepen). Inschri jven 
en inl icht ingen bij W im Claessens, 
Pastoor Deensstr. 19 ( te l . 55.39.09) 
of bij dhr. J. Van Weverberg, Tom-
melt laan 56, te l . 49.69.37. 

Raamaffiches zijn nog in voor
raad bij R. Palmaerts, Antwerpse-
str . 132, 
VLAGGENAKTIE 
De Vlaamse feestdagen zijn in aan
tocht : IJzerbedevaart, 11 ju l i . Uw 
nylon leeuwevaandel, aan Je pri js 
van 270 fr. (1,50 m/1,50 m) ligt 
klaar. Een bericht je of te lefoont je 
aan Wim Caessens, Pastoor Deens
str . 19, te l . 55.39.09, en u hebt uw 
leeuwevaandel thu is . . . zoals reeds 
honderden goede Vlamingen te 
Mor tse l . 

NIEL 
IJZERBEDEVAART 

De vier VU-afdelingen uit de Ru-
pelstreek leggen opnieuw samen 
een bus in. 130 fr. per volwassene, 
kinderen jonger dan 14 jaar beta
len 70 fr. en de kleint jes, die op de 
schoot z i t ten gaan grat is mee. 

Ver t rekuren : Hemiksem : Werk
plaatsen 5 u. 45, Muziekschool 5 u. 
50, Post St. Benard 5 u. 55 ; Schel
le : Fabiolalaan (Kapelstr.) 6 u. ; 
Niel : Kruisweg 6 u. 05, Hellegat 
6 u. 10 ; Boom : VU-sekr. 6 u. 15, 
Markt 6 u. 20 : Terhagen : kerk 
66 u. 25 : Rumst : kerk 6 u. 30. 

Inschri jv ingen oo volgende adres
sen : Hemiksem : Marcus Rudy, de 
Bosschaert lei 48. Cottegnie Jos, 
Assestr . 1?4, Eeckelaert Jozef, St. 
Bernard 25 ; Schelle : Delrue Lo
de. Fabio l ' ' ^an 106, Van Hoi i t te 
Wi l f r ied , A. Meulemr-nsstr. 1 : 
Niel : De Kokc Jos. K. Marxstr . 42. 
De Derker Marcel , Schuttershofstr . 
26. De!-eusch Luc. A. Vermeylenstr . 
5, Barbier-Boeymans Irma, OuH.strij-
dersstr. 6. ,lnnssen.<? Florent. Boom-
sestr. 29'1. VU-sekretariaat ; Boom : 
Spi l lemaeckers Ernest, Acasial . 33, 
Claes Petrus. Velodroomstr . 27, VU-
sekr., R. Boeynaems ; Rumst : Van 
Buggenliout August , Doelhaagstr. 
26, Wel lekens Paul, Tuinwijk 53, 
Marckx Leo. Tuinwijk 89. Lam-
brechts Jan. Veèrstr. 91 , Bruynseels 
Leonard. Molenveld 69. 
VLAGGENAKTIE 

O p ' 1 en 11 jul i tonen we onze 
Vlaamse overtuiging en steken we 
onze vlag uit. Heb je er geen, schaf 
er je vlug een aan. Spreek daarvoor 
onze bestuursleden aan. 
DIENSTBETOON 

Moei l i jkheden met administrat ie 
of belastingen ? Wendt u gerust tot 
ons sekretar iaat, Antwerpsest r 186 
te Niel . waar elke vri jdagavond van 
19 u. 30 af onze vr ienden Jos De 
Koek. Guido Michie ls en Frans De 
^/••eulemeester ter beschikking zi jn. 

SCHILDE-HALLE (Kempen) 
IJZERBEDEVAART 

Prijs 130 f r . Inschri jvingen 
op volgende adressen : mevr. Scha-
dick, Leeuwerikkendreef 3, te l . 
83.22.97 : J. D'Hooch. Missionaris
lei 70. tel 83.13.63 ; mej . Renders, 
Terputtenlaan 37, te l . 831848 : mej . 
Janssens, Dorp 15, Halle, t e l . 
83.20.05 : De Muynck H., Dennen-
laan 47, te l . 83.14.09. Uur en plaats 
van vert rek wordt later medege
deeld. 
ZE ZEGGEN DIT... ZE ZEGGEN D.AT 

Met di t speciaal nummer zal ge-
kolporteerd worden. Wie mee wi l 
werken neme kontakt op met Marie-
Caire Renders. Tel. 83.18.48. 

TURNHOUT 
DIAREEKS IJZERBEDEVAARTEN 

Vri jdag 15 juni om 20 u 30 in de 
Warande. Met medewerk ing van 
Herman Bosteels uit Aalst , die met 
een team knappe fotografen op 
ontroerende wi jze de laatste bede
vaarten heeft opgenomen. Inrich
t ing Vlaamse Kring Turnhout. 

VORST-KEMPEN 
DIENSTBETOON 

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

WIJNEGEM 
GEMEENTERAAD 

Vri jdag a.s. vergadert de Wijne-
gemse gemeenteraad. Na de twee 
voorgaande spektakulaire z i t t ingen 
hopen wi j dat de publieke belang
stel l ing nog zal groeien. Komt u 
ook gerust de z i t t ing eens bi jwo
nen, zo weet ü hoe men in de CVP 
over gemeentebeleid denkt, en zo 
zult u bij de volgende gemeente
raadsverkiezingen nog geestdr i f t i 
ger de VU propageren I 
IJZERBEDEVAART 

Zoals telkenjare legt de Vlaamse 
Vriendenkring bij die gelegenheid 
een bus in om u in de mogel i jkheid 
te stel len op een ekonomische en 
sfeervol le manier aan de manifesta
t ie deel te nemen. Dit jaar ver t rekt 
onze bus op het Marktp le in om 7 u. 
U kunt nu reeds inschr i jven in het 
Vleminckhof. Per persoon wordt 
110 fr. gerekend, maar voor dat geld 
r i jden we na de plecht igheid verder 
door naar het Zwin te Knokke en ke
ren we terug langs de Nederlandse 
gemeenten Terneuzen en Hulst. Wi j 
mogen niet nalaten zoals telkenja
re een goede vertegenwoordig ing 
vanuit Wi jnegem naar Diksmuide te 
sturen. 

REINAERT 
De redaktieploeg van onze «Rein-

aert» is weer fel aan het werken . 
F' staat inderdaad weer een uitga-
\/e van ons Wi jnegems VU-blad voor 
de deur. Nog deze maand komt hi j 
in uw bus, « De fe i len met den 
rooden baard », vol met interessant 
nieuws over nationale en plaatsel i j 
ke gebeurtenissen. Wat de pers niet 
doet moeter w i j zelf doen. 

WILRIJK 
IJZERBEDEVAART 

Wij nemen di t jaar geen r is iko's 
en steunen het VOS-init iat ief uit 
Kont ich. Voor 25 fr. r i jdt VOS u 
eerst naar de bedevaart, in de na
middag volgt er een bezoek aan 
Sint-Martens-Latem (Leie) en u is 
terug thuis rond 22 u. A l leen moet 
u snel besl issen of u meegaat en 
vandaag of morgen uw naam opge
ven aan Mia Damen ( te l . 28.15.17) 
die u zal zeggen op welk nummer 
u het geld moet overschr i jven. De 
bus komt u ophalen op de Bist. Het 
juiste uur wordt nog meegedeeld. 
Maak gebruik van deze gelegenheid 
om er samen eens een dagje zorge
loos tussenui t te zi jn. 
DE ECHTE 

Bestel uw « beest » nu en vlag op 
11 jul i en I jzerbedevaartsdag mee 
met het steeds groter wordend 
aantal bewuste Vlamingen. Propa
gandaleider Guy Eggermont (Hulst-
str. 18, te l . 28.0562) heeft reeds 
leeuwkes van 70 bij 70 (80 f r . ) , 
maar kan u er ook leveren van 140 
bij 140 (300 fr.). Een kaartje of tele
foon volstaat en hi j bezorgt u het 
gevraagde 

WOMMELGEM 
ZE ZEGGEN DIT, ZE ZEGGEN DAT... 

Brochure, te goed om zo maar t e 
kolporteren. Wi j bestelden 500 num
mers, die bij bij evenveel (uitge
zochte) gezinnen zullen besteld 
worden. 
IJZERBEDEVAART 
Het Broechems IJzerbedevaartkoml-
tee — waarbi j de Wommelgemse 
Vlaamse Vr iendenkr ing aanslui t — 
legt autocars in voor de verstandige 
bedevaarders die « zich laten r i j 
den • . Prijs : 140 fr. per persoon. 
Reis, dr inkgeld autobusvoerder en 
bezoek aan natuurreservaat de 
Blankaart ( te Woumen) onder lei
ding van gids inbegrepen. Kenteken 
of programmaboekje niet inbegre
pen. Voor Wommelgem, in l icht ingen 
en inschr i jven : Staf Van Looveren, 
Welkomstr . 116. Tel. 53.86.68. 
LEEUWEVLAGGEN 

1 ju l i , IJzerbedevaart ; 11 ju l i , 
Guldensporen ; 2 september, bloe-
menstoet . Hoogdagen waarbi j vlag
gen horen. Leeuwevlaggen I Ver
kri jgbaar ui t voorraad en op bestel
ling : Welkomstr . 116, te l . 53.86.58. 

brabant 

Brussel-Halle-Vilvoorde 

ARR. SEKRETARIAAT 
Ons arr. sekretar iaat, Kongres-

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

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

ASSE 
FEDERATIERAAD 

Gaat door op woensdag 27 jun i 
om 20 u. in gemeentehuis te Asse. 
Om 19 u. komt het fed . bestuur, het 
pol i t iek komitee en de verkozenen 
samen in het Kummelshof om de 
dagorde te bespreken. 

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEELBUKEN 
BEVLAGGINGSAKTIE 

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

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

BRUSSEL 
NAAR DIKSMUIDE 

Met de Breugelvr ienden. Ver t rek : 
7 u. in lok. Ui lenspiegel, Plletinckx-
str. 38, 1000 Brussel. Verbl i j f te 
Diksmuide tot 16 u. Daarna naar 
het rekreat ieoord te Kemmel « De 
Warande ». Om 18 u. 30 gastrono
misch fest i jn met voorgerecht, soep, 
varkensgebraad met groentenkrans, 
nagerecht en kof f ie. 

Prijs : autocar, dr inkgeld chauf
feur, deelname in de bloemenhulde 
en het avondmaal, 390 fr. Kinderen 
onder de twaalf jaar, 200 fr. Inschri j
vingen in het lokaal : te l . 12.13.74. 

DILBEEK 
IJZERBEDEVAART 

Er werden drie bussen ingelegd. 
Al le leden en abonnees worden 
vr iendel i jk verzocht met deze 
groepsreis mee te reizen. Inschr i j 
vingen bij Panis M., Moeremans-
laan 86, te l . 65.49.97. Reisonkosten : 
150 f r . 

HOEILAART 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

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

JETTE 
TAK 

Op 22 juni om 20 u. spreekt Piet 
De Pauw, voorz. van TAK in de zaal 
Breughel, Kardinaal Merc ierp le in 23. 
BAL 

17 november houden we vr i j . Af
del ingsbal I 
DIENSTBETOON 
AVVS, Vorui tgangstraat 191 : alle 
donderdagen van 20 to t 21 u. 

LEUVEN (Arr.) 
IJZERBEDEVAART 

Per bus naar Diksmuide. Prijs 
135 fr. (volwassenen), 90 f r . 
( jeugd). Ver t rek rond 7 u. Inschri j -
<jen bij A. Vanhoof, Overwinnings-
str. 24, Kessel-Lo, te l . 016/270.14. 
SPORENFEEST 

Zaterdag 7 jul i te 20 u. 30 in de 
Schouwburg te Leuven. Werken 
mee : Zjef Van Uytsel , Geeraard 
Vermeersch, Lange Wapper, Mare
bel . A lgemene regie : R. Gysen-
berg. Kaarten te bekomen bi j A. 
Vanhoof, Overwinningsst r . 24, Kes
sel-Lo. 
KALENDER 

17 juni : Ar r . kolportage, Landen. 
22 juni : Statutaire arrondisse-

mentsraad, zaal Trefpunt 8 1 , Leu
ven 23-24 juni : Weekend voor Ka
dervorming, Bremberg. 

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

25 juni : Arr . bestuur. 
1 ju l i : I jzerbedevaart. 
7 jul i : Guldensporenvier ing in 

Schouwburg, Leuven. 
ARRONDISSEMENTELE 
KOLPORTAGES 

Landen : zondag 17 jun i 1973 
verzamelen om 10 u aan het sta
t ion van Landen. 

Niemand van het kader mag ont
breken. Breng, indien mogel i jk nog 
andere kolpor teurs mee, hoe meer 
zielen, hoe meer vreugde en... hoe 
meer nummers ! 

LOT-ST PIETERS-LEEUW 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Bob Maes en fed . schepen 
Frans Adang houden zi tdag, elke 
vierde dinsdag van de maand. 
Lot : Fr. Walravensstr . 85, van 19 
tot 20 u., t e l . 76.33.04. 

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

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

MERCHTEM 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

NEDEROKKERZEEL 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

PEUTIE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

SCHAARBEEK 
VUJO 

Jongeren die bi j ons w i l l en aan
slu i ten dienen hun naam en adres 
op te geven aan Jan Vermeulen, 
Zenobe Grammelaan 87, 1030 Brus
sel , t e l . 02/41.04,07. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

SCHEPDAAL 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke maandag van 20 to t 21 u. 
door Omer Huybens, Plankenstr. 17, 
te l . 02/52.34.40 of op afspraak. 

ST. KAT. LOMBEEK 
IJZERBEDEVAART 

Wi j gaan naar Diksmuide met het 
AVNJ-Pajottenland. 150 fr., inschr i j 
ven vóór 26 juni in lok. Ui lenspiegel 
Bus om 7 u. aan St. Katarinakerk en 
vervolgens St. Jozefkerk. Achteraf 
u i ts tap. 
ADRESVERANDERING LOKAAL 

Vanr zondag 1 jul i : VU-lokaal, 
Kerkstr . 24 (ipv 26). 

ST-KWINTENS-LENNIK 
STICHTINGSVERGADERING 
VU-AFD. ZUID-PAJOTTENLAND 

Naast de statuta i re afgevaardig
den van het arr. bestuur zul len ook 

een gelegenheidswoord u i tspreken i 
dr. V. Anciaux, vo lksver t . en dr. J . 
Valkeniers, schepen van de fed . As -
se en burgemeester van Schepdaal. 

Het bestuur van de afd. St-Kwir»-
tens-Lennik zorgt voor de nodiga 
gastvr i jheid en we lkom in het lo
kaal « In de Verzekering tegen da 
Grote Dorst », tegenover de kerk 
te Eizeringen. Op vr i jdag 22 jun i 
e.k. te 20 u. 30. 

ZELLIK 

SOC. DIENSTBETOON 

Schepen Frans Schoonjans houdt 
voor u zitdag op het gemeentehuis , 
elke dinsdag, van 19 tot 21 u. Vr ien
den en kennissen, die met socia la 
problemen te maken hebben, wor
den eveneens graag geholpen. 
IJZERBEDEVAART 

Op 1 jul i ver t rek t aan de herber
gen « Het Moleken » en « In de 
Zwaan » en aan het benzinestat ion 
« Total » een autocar naar Diksmui 
de te u. s t ip t . 

Programma : 7 u., ver t rek te Zel -
lik ; 9 u., piknik onderweg ; 11 u.. 
p lecht igheid te Diksmuide ; 13 u., 
middagmaal, verkenning van da 
streek, ontspanning ; 21 u., thu is
komst . 

Inschr i jv ing : zohaast mogel i jk, b i j 
de verantwoordel i jken van de jeugd
clubs of bi j Jef Verhassel t , Steen
weg naar Gent 308, te l . 65.66.00. 

oost-vlaanderen 

OOST-VLAAMS CENTRUM VOOR 

DIENSTBETOON EN NASCHOOLSE 

VORMING 

IJZERBEDEVAART 

Het geweste l i j k sekretar iaat Den-
dermon'de van het OCDNV legt op 
zondag 1 ju l i e.k. twee bussen in 
naar Diksmuide : een bus die na 
de IJzerplecht igheid onmiddel l i jk 
naar huis te rugr i jd t en een bus dia 
een bezoek brengt aan Brugge. 

Deelname in de kosten : 110 f r . 
(bus 1) : 130 f r . (bus 2). Voor deel
nemers jonger dan 18 jaar : te lkens 
20 fr. verminder ing. 

Inschr i jv ingen worden to t 27 jun i 
e.k. aanvaard bi j volgende mede
werkers : H. Van den Abbeele, W . 
Wi l lems, lok, «Hertog van Brabant» 
en lok. - Freedom » te Schoonaar-
de ; de h. Van Dender te Berlare ; 
M. Bombeke, F. Van den Broeck 
en dr. J. Van Boxelaere te Wiche
len ; J. Petit en A. De Mar te laere 
te Ui tbergen : Toni Duerinck, f̂ . 
Pieters en J. Eeckhoudt te Schel le-
belle ; Jozef Debock en Guido Van 
den Eeckhoudt voor het DF Schel le-
belle ; Renaat Meer t te Appe ls . 

AALST (ARR.) 

ANTWOORD A A N . VOOR ALLEN • 

Het arr. VU-bestuur Aa ls t s te l t 
vast dat de Aals terse BSP in haar 
weekblad « Voor A l len » van 26 meJ 
'73 onregelmat igheden aanklaagt 
i.v.m. de personeelsbezet t ing bij da 
RTT-vestiging te Aals t . Deze aan
klacht is echter niet anders dan 
het handig afwente len van e igen 
schuld, vermi ts deze onregelmat ig
heden door de BSP zelf werden 
begaan en /o f goedkeurd. 

De BSP klaagt het fe i t aan dat t a 
Aalst pol i t ieke aanwervingen wer
den ver r ich t waardoor personen, 
die reeds lang op hun mutat ie van 
Brussel naar Aals t wachten, gedis-
kr imineerd werden 

De waarheid e is t echter te ver
melden dat niemand minder dan da 
BSP zelf genoemde mensen d iskr l -
mineer t . Immers, de echtgenote 
van een BSP-kamerlid is einde '72 
naar KVO (afd.RTT-Aalst) gemu
teerd . De mutat ie gebeurde bi j 
kabinetsnota, te rw i j l een perso
neels l id dat volgens de rangorde op 
de wacht l i j s t voor die mutat ie in 
aanmerking kwam, over het hoofd 
werd gezien. Daarenboven is dia
zelfde BSP er bi j een andere gela
genheid niet voor teruggedeinsd da 
rechten te negeren van een perso-
nelsl id dat om sociaal-medische re

enen voorrang had voor muta t ie . 
A l deze fe i ten , waarvan de deta i ls 

in ons bezit z i jn, werpen een eigen
aardig l icht op de afstand tussen 
wat de BSP zegt en wat de BSP 
doet. 

LES AVOND KOO 

De beloofde lesavond voor leden 
KOO (en andere belangstel lenden) 
heef t plaats op dinsdagavond 19 
juni e.k. in het lokaal « Het Gulden 
Vl ies •, Esplanade te Aa ls t . Nadere 
biezonderheden en u i tnodig ingen 
vo lgen. De les word t inger icht door 
het Dosfe l ins t i tuut . 

GEMEENTE EKEREN 

Bij het gemeentebestuur van Ekeren z i jn t i j 
de l i jke par t - t ime betrekkingen van hoofdmo
ni tor en monitors voor jeugdateliers te bege
ven. 
In l icht ingen en voorwaarden te bekomen op 
de gemeentesekretarie. Aanvragen met de no
dige bewi jss tukken te r ichten aan de heer Bur
gemeester van de gemeente Ekeren voor 1 ju l i 
1973. 
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KOLPORTAGE 
In tegenstelling nnet wat wij ver

leden week aankondigden gaat de 
(colportage niet morgen door maar 
wel vandaag zaterdag 16 juni Sa
menkomst in ons lok. Het Gulden 
Vlies, Esplanade te 9 u. 30. 

Morgen zondag 17 juni te 10 u., 
herdenkingsmis priester Daens in 
de St. Maartenskerk. Nadien aka-
demrsche zitting in het stadhuis, 

AALTER-DEINZE-DRONGEN-NEVELE 

EN OMSTREKEN 
RENAAT DE RUDDER-KARAVAAN 

Op 1 juli richt de Renaat De Rud-
derkaravaan weer een buskaravaan 
!n naar de IJzerbedevaart. Alle bus
sen vertrekken tussen 7 u. 30 en 8 
tl. uit de kom van elke gemeente 
en verzamelen te Vosselare van 
waaruit gezamenlijk vertrokken 
wordt om 8 u. 30. Om 15 u. ver
laat de karavaan Diksmuide naar 
tandegem. Om 16 u. 30 wordt te 

andegem een solenele mis opge
dragen voor Renaat De Rudder. De 
homelie wordt gehouden door An-
toon Van Wilderode. Na de mis 
volgt de onthulling van het Renaat 
De Rudder gedenkteken door front-
Biakkers, Alle Vlamingen uit de 
streek worden gevraagd deze plech
tigheid bij te wonen. Na de orrthul-
Hng.is een gezellig samenzijn voor-
l ien te Landegem. 

Inlichtingen en buskaarten tegen 
75 fr. zijn te bekomen bij volgende 
hoofdvertegenwoordigers van de ka
ravaan : Bachte-M-Leerne : De 
Muynck, Gentse Stw. 112 ; Bellem : 
De Clercq, Brug Zuid 251 ; Deinze : 
Lisabeth, Korenstr. 15, tel . 76.35.06 ; 
Drongen : Van Doninck, Luchteren-
kerkweg 304, tel . 26.50.11 ; Gavere : 
De Clippele, Scheldestr. 26, te l . 
75.19. 33 ; Hansbeke : Tessely, Rey-
broeck 18 ; Landegem : Schaeck, 
Vosselarestr. 16, tel. 74 63.25 ; Lo-

tenhulle : Boone, Grote Plaats 1, 
tel 051/685.99 ; Lovendegem : Van 
Haecke, Kuitenberg 11, tel. 26 58.90; 
Mariakerke : Goossens, Brugse 
stwg 180 ; Nevele : Mortier, Kerre-
broekstr. 34A, tel. 74.54.38 ; Poeke : 
Maes, Dorp ; Poesele : De Waele, 
Beentjesstr ; Vinkt : Vercaemer. 
Lotenhullestr. ; Vosselaere : Mi-
chiels. Dreef 1, tel . 74.51.95. 

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 Doro. 

DENDERHOUTEM 

IJZERBEDEVAART 
Zoals ieder jaar zorgde het VU-be-

stuur ervoor, dat op 1 juli een auto
bus wordt ingelegd, bestemming 
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 in 
ons lokaal Barloria, Thier Brau Hof 
(oprit autostrade te Drongen Baar-
le) : iedere 2de donderdag van 19 
tot 20 u. Belastingsaangiften, pe 
sioenaanvragen, bouwvergunningen. 

EEKLO 
IJZERBEDEVAART 

VU-EekIo 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 'be
schikbaar. Deelnameprijs 100 fr. 

Zo spoedig mogelijk inschrijven 
bij : 
W. Steenbeke Gr Johannalaan, 8 
Eekio tel. 77.23.51. 
J. De Maeyer Schaapsdreef, 2 Eek
io. 
J. De Muynck Lege Moerstr., 18 
St. Laureins tel 77.12 47. 

ZITDAGEN ZIEKENFONDS 
FLANDRIA 

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

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

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

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

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

GENT-EEKLO 

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. 

. 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 

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 f r , Reis 
+ 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. 

ZOEKERTfES 
Man van 42 jaar, vierde graad, ele
mentaire kennis Frans en Duits, is 
wegen fysische handikap verplicht 
licht werk te zoeken in de Gentse 
agglomeratie. Kontakt vla J Ritzen, 
Antwerpsestwg 397, St. Amands-
berg. Tel. 09/28.45.12. R 75 

Te huur : ruim handelshuis, cen
traal gelegen te Zottegem, Arthur 
Scheirisstr. 11. Schrijv. naar R Van 
Herzeele, Arthur Scheirisstr. 11, 
9620 Zottegem. R 76 

Vlamingen, 
1 ^ 1 vraag GRATIS ADVIES 
i * J [ * M voor uw hypotheek-
X i ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakf met orvs I 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
arr.'antwerpen 
ANTWERPEN : 
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 . 38.84.65, van IS 
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 27 juni : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lok. : Alcazar, Mechelsestwg 22, te l . 37.13.32, van 19 tot 20 u. 
MERKSEM : 
Donderdag 21 juni : volksvert. dr. H. Goemans, 
Lok. : Tijl, Bredabaan 298, tel . 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

arr. brussel 
VIC ANCIAUX, volksvertegenwoordiger : 
BRUSSEL : woensdag 20 juni, 19 u., café Uilenspiegel, Plettncksstr. 
PIEGEM : maandag 18 |un!, 20 u., café Bachus. 
GRIMBERGEN : dinsdag 26 juni, 20 u., café Sportlokaal. 
HEKELGEM : dinsdag 20 juni, 20 u., ten hu\za van A. De Schrijver, Brussel-

baan 89. 
LONDERZEEL : dinsdag 28 juni, 21 u., café Centrum, samen met Pol Peetere 
OVERUSE : maandag 26 juni, om 20 u., café Luxemburg. 
VILVOORDE : maandag 18 juni, 21 u., café Da Gouden Voorn. 
BOB MAES, senator : 
GROOT-BIJGAARDEN i dinsdag 26 juni, 19 tot 20 u., ten huize van De 

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

Boutmans, Oudstrijderslaan 4. 
ZAVENTEM : dinsdag 19 juni, 20 u. 30 tot 21 u. 30, Parklaan 14. 
ZELLIK : dinsdag 26 juni, 20 u. 30 tot 21 u. 30, lok. De Zwaan. 
Verder op afspraak ten huize : Parklaan 14, Zaventem. 
EUGENE DEFACQ, volksvertegenwoordiger : 
BUiZINGEN : dinsdag 26 juni, 19 tot 20 u., lok. De Welkom. 
ST-KATHARINA-LOMBEEK : woensdag 20 juni. 19 tot 20 u., bij Uurent De 

De Backer, Kerkstr. 26. 
Andere afspraken voor dienstbetoon in de afdelingen via tel . 09/22.64J23 

of 09/25.64.91, of schriftelijk op het adres : Domentstr. 3 te 1705 Es-
sene . 

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

Leeuw, te l . 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, te l . 28.34.80. 
STAN PHILIPS, agglomeratieraadslid : 
NEDER-OVER-HEEMBEEK : maandag 18 juni, 20 u., zaal Familia, samen met 

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

VLAAMSE KULTURELE INSTELLING TE BRUSSEL 

vraagt : 

NEDERLANDSTALIGE STENO-DACTYLO 

welke bereid is ook algemeen kantoorwerk te doen. 

SOLLICITATIES MET OPGAVE V A N CURR. VITAE 
ADRES BUREEL BLAD REF. NR. W.A.1 

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

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

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

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

en vrijdag, 18 tot 20 u., alsook zatervoormiddag. 
KANTON ZOUTLEEUW-LANDEN : Volksvert. Willy Kuijpers, 4e maandag : 
DRIESLINTER ! café Caméo, Grote stwg, 19 u. 30 tot 20 u. 30. 

gen Dries Bogaert 

ONZE SCHOOL ? 

E R A S M U S 
lATUURLIJK ! 

P l u r a l i s t i s c h , v o l k s n a t i o n a a i 

o n d e r w i j s ! 

T a l e n - b o e k h o u d i n g - s t e n o - d a k t y l o 

s e k r e t a r i a a t - j o u r n a l i s t i e k - e t a l a g e 

v e r k o o p - hostessen - m a n n e q u i n s -

w e g c o d e - r i j l essen (door d e S t a a t er

k e n d ) 

Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE 
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK 
Begljnenvest 99 • ANTWERPEN Tel. 

Tel. (015)173.68 
Tel. (016)224.85 
TeL (053)284.55 
Tel. (050)372.75 
Tel. (011)237.12 
Tel. (056)159.18 

(03)33.60.58 en 30.01.80 

H O U T W O R M ? 
Belwndeltno van dalowwlwh tegen «H* )K>U(-
Inaetdea TWlNTO JAM WAARBOno. 
Dok. op Banvrsag. Gratia Ixatolt In gans tiet 
land.P.VBAlNIX)STnAOE. Vandariljpwiar. 
12. Wemmei «Bt) - Tal (omSOM. 

LINTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein (Neerlinter), 20 u. 30 tot 21 u. 
LEUVENSE AGGLOMERATIE : Sen. M. Van Haegendoren, G. Gezellel. 63, 

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

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

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

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

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

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

Duisburg, 20 tot 21 u. 
HULDENBERG : bij J. D'Haene. 
NEERIJSE : bij J. De Baetseiier. 
TERVUREN-MOORSEL : Fed. raadslid J. Depré of gemeenteraadslid G. Van-

dendriessche, eke I e donderdag, café In de Oude Smidse, Kerkstr. 5, 
Moorsel, 20 tot 21 u. 

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

KANTON HAACHT i 
BOORTMEERBEEK : R. Verretb, café Perfect, I e en 3e maandag, 19 u. 30 

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

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

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

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

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

WERE Dl ^ 5 

SPOREN 
HERDENKING 

- Reuzenpoort >, 
vrijdag 22 juni 

Turnhoutsebaan, Borgethout 

EEN VLAAMS 

NATIONAAL 

FRONT ! 

inlichtingen : 

Antwerpen 

Jordaenskaai 3, 

Tel. 32.21.53. 

-PBIV 

Vlaamse Leeuwen voor masten, 
vensters of afdelingsvlaggen in al
le grootte en modellen. 
Allerlei wimpels . geborduurde ken
tekens • zelfklevers - tafelvlaggen, 
sjaals of lintjes (V I . leeuw, TIJI, 
Goedendag) voor feesten - geel-
zwarte wimpels aan koorden van 
10 m. voor versiering - alle bijbeha-
righeden. 

PAUL SUYS 
Molenvest 50 Herantala 

TeL (014)21.207 

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

Drukpersstraat 20 
1000 Brussel 
Tel. 17.97.98 

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

Alle klachten voor niel ontvan
gen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 f 
Halfjaarliiks 195 F 
Driemaandelijks 105 F 
Steunabonnem. (min.) 500 f 
Losse nummers 10 F 
Alle stortingen voor hel blad 
op prk. 1711.39 van . WIJ . , 
Voldersstraat 71 , 1000 Brussel. 

Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemsiraat 20 

Brussel 1120 

üik^iiiih'iffmii'ifiTi^i 
ofwel (ulAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING Mier KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN Op verzoek kom ik overal 
aan tiuis de maat nemen, passen en afleveren 

Vraag zonder de minste verplichting 
stalen en prijzen. 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steanliouwersvest, 62 Antwerpen Tel, 03.3135.83^ 
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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 tfiuis na tel. af
spraak : 09.254804]. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
GULDENSPORENHERDENKING 

De Guldensporenherdenking 1973, 
Ingericlit door het 11-Juli-komitee 
uit Destelbergen, heeft dit jaar 
plaats op zaterdag 23 juni te 19 u. 
in het gemeenschapscentrum Pius 
X te Destelbergen. 

Programma : 19 u. : h. eucharis
tieviering, opgeluisterd door zang
koor Pazako, met speciale kansel
rede ; 20 u. : feestzitting : welkom 
voorzitter 11-Juli-komitee en even
tueel toespraak afgevaardigde ge
meentebestuur ; 20 u. 15 : feestre
de door de h. Boey, nat. ondervoorz. 
van de Vlaamse Volksbeweging, te
vens lid beheerraad IJzerbedevaart-
komitee ; 21 u. : pauze ; 21 u. 15 : 
ontspanningsprogramma. Kleinkunst-
programma met Gerard Vermeersch 
en tenslotte om 22 u. 30 : gezellig 
samenzijn voor degenen die nog wat 
willen blijven. 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijvingen bij Lataer-Delnoy, 
Hooistr. 1, Heusden ; Hilda Van 
Meenen-Janssens, Nederbroekstr. 1, 
Heusden ; Ludo Van Wauwe, Rende-
kensstr. 32, Heusden, tel. 52.04.67. 
Prijzen : 60 fr. voor leden van Goos-
senaertskring en VU ; 80 fr. voor 
niet-leden ; 150 fr. voor grote gezin
nen die meereizen. Zo vlug moge
lijk inschrijven. Na de IJzerbede
vaart heeft een bezoek plaats aan 
het prachtige Boudewijnpark te St. 
Michiels-Brugge. Indien voldoende 
inschrijvingen uit Destelbergen, 
komt de bus ook langs daar voorbij. 
KOLPORTAGE 

Woensdag 27 juni heeft te Destel
bergen een kolportage plaats met 
het speciale « Wij -nummer. Wij 
hebben dringend hulp nodig om de
ze kolportage in Destelbergen te 
doen slagen. Iedereen is welkom, 
We verzamelen te 19 u. aan de 
kerk van het centrum. 
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-
aert. Europalaan, 16, of bij 'be
stuursleden uit Heusden. 
11-JULI VIERING 

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

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

gunningen) ; voor het personael 
van overheids- en parastatale dien
sten Cregularisatie van wedden) ; 
voor iedereen (pensioenen, t)e-
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 zjn-
dag 6 mei van 11 tot 12 u. in St. 
Bavo. 

IWERELBEKE 

OVERLIJDEN 
Wij delen in de zware rouw 

die onze goede vrienden Staf 
en Robert Gijselinck treft bij 
het overlijden van hun geliefde 
moeder. Langs deze weg nodi
gen wij allen uit deel te nemen 
aan de uitvaartplechtigheid, van
daag zaterdag in de Florakerk 
om 11 u. 

.MOORSEL 
IJZERBEDEVAART 

Spoedig inschrijven bij De 
Petter Albert, Avouéstr, 14 te Moor-
sel ; De Bie Mark, Hoogstr. te Baar-
degem; De Coninck Frans, Doment-
str. te Meldert ; Callebaut Roger, 
Mutsereelstr. te Meldert. 

NIEUWERKERKEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke maandag van 19 u. 30 tot 
20 u. 30 en elke zaterdag van 14 
tot 15 u. is er een zitdag voor soc. 
dienstbetoon ten huize van afd. 
voorz. G. Temmerman, Papestr. 48, 
tel. 053/725.64. 

OOSTAKKER 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen o.a. voor 
bouwlustigen (rooilijnen, bouwver-

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 Groie 
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., 
sel;retaris, Hendrik Consciencestr., 
21. 

WAASLAND-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-yfaanderen 

BLANKENBERGE 
VAKANTIEJOBS 

Aan alle studenten, meisjes en 
jongens, vanaf 16 jaar. Zoekt u een 
job voor juli of augustus. Wij kun
nen u helpen. Adres : Em. Duysters 
spijshuis Bearnaise, de Smet de 
Nayerlaan 86, Blankenberge (8370). 

BRUGGE-KERN 
KOLPORTAGE 

Na het sukses van de vorige slag 
gaat onze afdeling opnieuw kolpor
teren morgen zondag 17 juni. Ver
zameling om 9 u. 45 aan St. Pie
terskerk, Blankenberge steenweg 
Brugge. Alle leden en simpatisanten 
op post I 

HARELBEKE 
WEST-FLANDRIA 

Sluit aan bij .7iekenfonds West-
Flandria. Alle vrijblijvende inlichtin
gen bij : R. Stock, Vlaanderenlaan 
46, Harelbeke, tel. 701.61 en G. Van-
denboschellè, 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 !s bit
ter weinig en we zouden dit gaarne 
tegen einde juni in 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. 

ICHTEGEM 
GESLAAGDE REIS 

Zondag 13 mei j l . zijn we met een 
bus uit Diksmuide (45 personen] en 
deskundige gids naar de « Neder
landen in Frankrijk » geweest, bij 
die gelegenheid zijn we de graven 
van Joris van Severen en Jan Ryc-
koort te Abbeville gaan groeten. Op 
de bus en bij de graven gaf onze 
gids een historische uitleg over de 
moordpartij van de Franse Soldates-
ka op 20 mei 1940. Onze afdeling 
had voor 12 medereizende gezorgd. 

lEPER 
SOC . DIENSTBETOON 

Sen. Fr. Blanquaert houdt zitdag 
in ons lokaal, café •> Het Belfort •, 
iedere 1e en 3e zaterdag, vanaf 11u. 

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

JABBEKE 
WIJZIGING 

De bestuursvergadering die voor
zien was « ten huize » van J. Bul-
tynck op 12 juni a.s. wordt ver
schoven naar dinsdag 19 juni — 
zelfde adres . Daar de afd. sekreta-
ris afwezig is op eerst genoemde 
data, wegens verlofredenen, en de 
agenda bepaalde punten op de dag
orde heeft staan die zijn aanwezig
heid vereisen, wordt er deze maal 

afgezien van de « traditionele twee
de dinsdag • van iedere maand. 
DE NACHT 

Het wordt dit jaar een 6e uitga
ve voor de Nacht van Jabbeke. De 
inrichters, de Vlaamse kring Jabbe
ke, hebben andermaal een tent 
voorzien voor meer dan 2.500 per
sonen en hebben andermaal ge
tracht om een groots programma 
In elkaar te steken dat voor elk 
wat wils brengt. De Nacht van Jab
beke is uitgegroeid tot een van de 
grootste feesten van de streek, als 
voortzetintg van de vroege Vlaam
se kermissen, maar dan op veel 
grotere schaal. 

Zaterdag 14 juli om 20 u. : Grote 
dans- en showavond met Patricia 
Dee en The Shamrockx en als at-
traktie The Pebbles. 

Zondag 15 juli om 15 u. : Grote 
show- en famillienamiddag met Roe-
co Granata. Verlenen verder nog 
hun medewerking : Benny Evert, 
konferencier ; André Belga, tempo 
jongleur ; Miss Anita en haar poe-
dels ; Ye Yin Ti, Chinese attraktie 
en Rossi en Co, clowns. 

Zondag 15 juli om 20 u. : show
en dansavond met Will Tura en zijn 
band. 

INGELMUNSTER 
MEDELEVEN 

Op dinsdag 29 mei werd onze on
dervoorzitter het slachtoffer van 'n 
werkongeval. De 31-jarige onder
voorzitter Norbert Monseré laat een 
grote leemte in ons bestuur. Langs 
deze weg bieden wij onze deelne
ming aan mevr. Monseré en haar 
2 kinderen. Norbert werd begraven 
op maandag 4 juni om 10 u. 30. 

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. Kafherine. 

dene, bij K. Haeck. Driftweg 59. 
Oostende : op telefonische af

spraak : 79548. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
EMIEL VANSTEENKISTE 

Emiel Vansteenkiste houdt in juli 
geen zitdag de Ie en 3e zaterdag. 
Hervatting in augustus. 

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. 

KOOI id Stefaan Taccoen : elke 
maandagavond op afspraak, Kort
rijksestr. 338, tel. 53606. 

OOSTENDE/VEURNE/DIKSMUIDE 
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 ie 
doen ? 
DE WEST 

De laatste weken ging het aan
tal leden met een fHnke ruk om
hoog, nochtans blijven er afdelingen 
waar de werving stilstaat, en zelfs 
een paar waar ze nog niet van de 
grond kwam. Wij herhalen dat de 
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 bi; De West. Alle 
afdelingsbestuursleden, inzender de 
voorzitters en sekretarissen kunnen 
u volledig informeren en ook aan
sluiten. Voor alle verdere informa
tie wende men zich tot De West, 
Rekollettenstr. 6, 8450 Nieuwpoort, 
Df 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, Statie-
str. : 13 u. Ichtegem, Den Engel. 

3de zaterdag van elke maand : 
9 uur : Zeelaan 29 te De Panne ; 
10 u. : Middelkerke, Were Dl : 11 u. 
Roksem, bij schepen L. Vierstraete; 
12 u. : Eernegem, Riva-Venus, Aart-
rijkestr. ; 13 u. : De Haan. Georgy's 
Club, Kon. plein 6 ; 13 u. 30 : Bre-

OOSTENDE-STADSCENTRUM 
LEDENSLAG 

Onze afdeling staat nog wat ten 
achter, t.o.v. van de overige afde
lingen in het arr. inzake de leden
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 ü tot de bestuursleden ! 
Ook voor De West vragen we een 
speciale inspanning van allen I 

POPERINGE 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

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

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

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

ROESELARE 
IJZERBEDEVAART 

Zoals vorig jaar organiseert de 
Vujo een voetmarch naar de IJzer
bedevaart. Vertrek op zaterdag 30 
juni om 13 u. op de Grote Markt. 
Deelname aan kampvuur en sla
ping ter plaatse. Geïnteresseerde 
mede-wandelaars kunnen kontakt 
opnemen met het Vujo-sekretariaat, 
Beverenstwg 50, tel. 263.17. 

11 JÜLl-VIERING 
Zoals al in brede kring bekend 

is worden dit jaar in Roeselare 
twee Guldensporenvieringen geor
ganiseerd. Enerzijds de « offici
ële » in zaal Gildenhove (daarmee 
weet je genoeg), en anderzijds de 

Guldensporenviering In zaal Elcker-
lyc. Deze laatste wordt ingericht 
als reaktie tegen de veel te makk« 
officiële viering. Volgende vereni
gingen vieren mee: VVB, VAB, VTB, 
VOS, Vlaamse Vrouwen, Vlaamse 
Bond van Gepensioneerden, VNJ en 
Davidsfonds Gits. Wij dringen er 
bij de lezers op aan dat ze massaal 
zouden opkomen naar de Gulden
sporenviering in zaal Eeckerlyc, op 
dinsdag 10 juli om 20 u. Treden op : 
Jules De Corte, Rita Lommée, René 
Hostyn, TAK-voorzitter Piet De 
Pauw, e.a. 

LEEUWEVLAGGEN 
Bestel tegen de komende Vlaam

se feestdagen uw leeuwevlag op 
het VU-sekretariaat, Beverenstwg 
50, tel. 263.17. 

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 maan
dagavond van 16 tot 19 u. 

TIEGEM-VICHTE 
DIENSTBETOON 

ledere woensdag van 20 tot 22 u. 
ten huize van Walter Vanmaeroke, 
gemeentemandataris, Kapellestr. 55 
Tiegem en bij ErÜc Waelkens, Kaan-
dries 4, Tiegem. 

WERVIK 
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 huize 
van Coudyzer Maurits, Magdatena-
straat 75. Afgevaardigde : Ciaeya 
Jozef, Ten Brielelaan 108. 

medegedeeld 
vlaams ziekenfonds west-flandria 
INLICHTINGEN EN AANSLUITINGEN : 

BELLEGEM : Fernand Dutoit, bestuurslid, Nieuwstr. 91, tel. 109.85. 
DEERLIJK : Dirk Bossuyt, bestuurslid, Pintstr. 61, tel. 735.26. 
GITS : Mik De Meulenaere, medewerker, Nieuwplaats 7. 
GULLEGEM : Julia Deleu-Vansteenkiste, medewerkster, /Ubrecht Roden-

bachlaan 57, tel. 425.36. 
HARELBEKE : Roger Stock, medewerker, Vlaanderenlaan 46, tel. 701.61 — 

Gilbert Vandenbosschele, medewerker, Steenbrugstr. 29, Stasegem. 
HEULE : Roeland Man, medewerker, St-Catharinastr. 191. 
HOOGLEDE . Willem Boussier, medewerker, Nieuwkerkewegel 5. 
lEPER : Erik Meite, medewerker, Maarschalk Frenchlaan 5, tel. 212.56. 

Vaste spreekuren ook voor uitbetalingen : Maarschalk Frenchlaan 5, 
tel. 212.56 : iedere zaterdag van 9 tot 12 u. : Veurnseweg 98, Brielen i 
iedere dinsdag van 17 tot 18 u. 

INGELMUNSTER : Hugo Vandenbuicke, ondervoorz., Gentsestr. 16, tel. 
319.30 _ Jacqueline Blondeel-Mestdagh, medewerkster. Lammeken»-
knokstr. 38, tel. 321.82 — Vaste spreekuren ook voor uitbetalingen : 
Hendrik Consciencestr. 7 (ingang garage] : iedere dinsdag van 18 tot 
20 u. 

IZEGEM : Emiel Bourgeois, bestuurslid, Meensestwg 47, tel. 336.92 — Jo
hanna Decoopman-Vanassche, medewerkster, Reperstr. 110, tel. 342.03 
— Vaste spreekuren ook voor uitbetalingen : Gentsestr. 18, tel. 333.37: 
iedere werkdag (zaterdag niet] van 14 tot 17 u. ; Reperstr. 110, tel . 
342.03 : iedere donderdag van 18 tot 20 u. 

KORTRIJK : José De Schaepmeester, voorz., Burgemeester Nolfstr. 25, te l . 
225.39 — Walter Deconinck, bestuurslid, Loncinstr 15, tel. 126.99 — 
Dimitri Notebaert, bestuurslid, Burgemeester Schinkelstr. 13, te l . 
'202.17 — Luk Debels, administratief diensthoofd, Theresia Verruelaan 
41, tel. 256.98 — Vaste spreekuren ook voor uitbetalingen : Centraal 
sekretariaat, Theresig Verruelaan 41, tel. 256.98 : iedere donderdag 
van 8 tot 20 u. ; lok. « 1302 », Burgemeester Reynaertstr. 9, te l . 
116.00 : iedere vrijdag van 18 tot 20 u. 

KUURNE : Jozef Piepers, medewerker, Kattestr. 91, tel. 709.74 — Lieven 
Gevaert, medewerker, Vruchtendreef 15, tel. 701.85 — Vaste spreek
uren ook voor uitbetalingen : Kattestr. 91, tel. 709.74 : elke dinsdag 
(uitgenomen 3e dinsdag] van 18 tot 19 u. ; in lok. «De Cirkel», Harel-
beeksestr. 40, tel. 725.70 : ieder dinsdag (uitgenomen 3e dinsdag] van 
19 tot 20 u. 

LAUWE : Koen Deconinck, medewerker, Schoolstr. 5, tel. 425.78. 
LEDEGEM : Georges Raes, medewerker, Provinciebaan 23. 
MARKE : Leo Clinckemaillie, medewerker, Aalbeeksestr. 12, tel. 115.59. 
MENEN : Arlette Tahon-Bovit, medewerkster, Leeuwerikenl. 6, tel. 528.74. 
POPERINGE : Rik Sohier, ondervoorz., Werfstr. 104, tel. 341.36 — Vaste 

spreekuren ook voor uitbetalingen : Brugsestr. 8, tel. 341.43 : iedere 
dinsdag van 19 tot 19 u. 30. 

RENINGELST : Michel Capoen, bestuurslid, lepersestwg 44. 
ROESELARE : Frans Pottie, penningmeester, Kasteeldreef 2, tel. 241.68 — 

Mik Babyion, bestuurslid. Westlaan 145, tel. 202.08 — Karios Deleye, 
bestuurslid, Brugsestwg 437, tel. 260.79 — Roger Lafère, medewerker, 
Leiestr. 20 — Nestor Deprez, medewerker, St-Amandstr. 100 — Vaste 
spreekuren ook voor uitbetalingen : Westlaan 145, tel. 202.08 : iede
re donderdag van 17 u. 30 tot 19 u. 30 en ledere zaterdag van 9 u. 30 
tot 11 u. 30. 

RUMBEKE : Dirk Van Leuven, medewerker, Spanjestr. 29, tel. 213.19. 
V+CHTE ; Gerard Vandoorne, medewerker, Lendedreef 75. 
WAREGEM : Antoon Deforche, medewerker, Wortegemsestwg 110, tel. 

638.62 — Jozef Dewildeman, medewerker, Ruitersdreef 19, tel. 631.81. 
WERVIK : Jozef Claeys, medewerker. Ten Brielenlaan 108 — Vaste spreek

uren ook voor uitbetalingen : Magdalenastr. 75 : iedere zaterdag van 
10 tot 11 u. 

WINGENE : Guido Devoldere medewerker, Kapellestr. 26a — Vaste spreek
uren ook voor uitbetalingen : Ratelingestr. 11, tel. 650.90 : iedere don
derdag van 19 tot 20 u. 

WOESTEN : lok. « Leeuw van Vlaanderen » (bij het Marktplein) : iedere 
dinsdag van 18 tot 18 u. 45. 

ZWEVEGEM : Hans Baert, bestuurslid, Otegemstr. 65, tel. 756.85 — Jozef 
Carlier, medewerker, Frankrijklaan 14, tel. 760.84. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

K w e k e r i j e n - T u i n a a n l e g 
I.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
part ikul iere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

Bezoek CAFE - RESTAURANT 
LiNDENHOVE 

Uitbaters : 
Walter De Bisschop - Rita Lauwereys 

Koud en wsrm buf fe t 
Gezel l ige Vlaamse sfeer 

vi^ekelljkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 - HEKELGEM 

Tel. (053)687.40 

Blijft gij doof. 
Vlaming f 

Waarom 
uw grote vijanden steunen 7 

Bij ons radikaal Vlaams brandvers 
g roo t voordeel . 

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

KOFFIE HAWAÏ 
1720 Groot-Bijgaarden 

Tc!, (02)65.81.41 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw LAURENT - DELEU 
Kortrijksestraat 3 - MENEN 

HUIS MEYNTJENS OKTAAF 
Dorpsiraaf 47 - TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekse stwg 32 - TEL. 52.74.72 
Vloerbek led ingen, tapi j ten, papier, 

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken. 

vu- leden en • Wi j «-lezers 1 0 % 
vermindering. 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefebricatie, 

en zelfs beter ! 
Prijsbettek en studie zijn gratis. 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058) 235.81 

" STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AAIST 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel . (053)66219 
MAATWERK en zeer grote keus 
k led ing . KLAAR O M DRAGEN » 

VLAAMSE TOERIST bezoek ook eens 
DE VOERSTREEK 

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

Kerkstraat 53 - Moellngen 

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

8300 KNOKKE-HEIST 1 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken |. VERHULST 

Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W. 
Tel. (03)75.97.00 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tol. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.42 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25A, Leopoldstraat, Antwerpen 
Tel. (03)33.92.65 

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

— Prijsli jst 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 WIJNGAERD 
te bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

30% Korting aan iedereen 
V A N DE GUCHT RAYMOND 

Rodestraat 5, St-Katharlna-Lombeek 

Leder- en kunstlederwaren 
Klein- en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 . 1800 VILVOORDE 
Êksklusieve model len VU 1 0 % 

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

KESTELEYN 
VOETBALSTRAAT 13 
9001 GENTBRUGGE 
Tel. (09)52.04.55 

Inbinden van t i jdschr i f ten, b ib l io 
theekbanden, encyclopedieën, enz. 

PAPYRUS 
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 LABEAÜ 
de Ribaucourtstraat 7 

St.-Jans-Molenbeek - Brussel 1080 
Tel. (02)28.87,09 

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 C E R G r o o t h a n d e l 
Steenweg op Brussel 108, 

1790 Hekelgem 
ALLE BESLAG VOOR 

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

MACHINES en TUINARTIKELEN 
TEL. (053)670.08 - 693.57 

Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL rel. 014/59369 

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 

ZAKENKANTOOR 

DE REUSE E.F. 
Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 

Tel (053)66.235 

KoaiooHii 
MwmË 

KAMlQNHOB.)Na 

kVOOS t U N A M A C K K H i INDUSTfi l l i N VOIOINGSNUVI I tHEID 

ETN JEURISSEN PVBA Oe winterstraat 24 
Borgerhout/Antv,/erpen Tel.; (03)36.11.35-36.59.31 

IEDER DORTMUNDIER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

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

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

Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zi]n : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

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

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH ! Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichfervelde - 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-Maidegem-Moerbeke - Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 
Wij zoeken dr ingend : als medewerkers : Ernstige famil ies waarvan 
de man of de v rouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kos« en 
inwoon gratis - In regel met de sociale wet - Liefst mensen van t vak 
Schriftelijk aanbieden bt{ ; ABTS : TIensesteenewg 128, Korbeek-Lo. 

VERGUNNING : 1185 KAT. A 

TURKIJE ! 
Dit enig mooie land word t nog niet overrompeld door het massatoe
risme. Profiteer daar nu nog van, want ook Turki je ontsnapt niet 
aan d i t toeristisch fenomeen I Nu is het er nog niet te druk en 
word t U nog verwe lkomd als vr ienden, vooral in het binnenland. 
Daarom richt de V.T.B.-reisafdeling ook di t jaar verschi l lende reizen 
in naar Turki je, met rondreis en met Vlaamse reisleiding, wat we l 
een V.T.B.-ekskluziviteit is. 
DRIE PROGRAMMA'S KUNNEN WIJ U VOORSTELLEN, waarvan de 
aantrekkel i jkheid in verhouding is met de reissom. 

ISTANBOEL EN DE KUSTEN VAN KLEIN-AZIE 
(15 dagen) 
Vertrekdata en reisleiders 
7 ju l i , de heer Danny Desseyn (Wevelgem) 
21 j u l i * , de heer Marcel d 'Hondt (Ad inkerke) 
4 aug., de heer André van Peteghem (St-Niklaas) 
8 Sept., mej. Leontine Wuyts (Hoegaarden) 
I e dag. Te 13u40, uit Zaventem met een jetv l iegtu ig van de Turkish 
Air l ines naar Istanboel, waar aankomst te 19u. Overbreng ing naar 
het hotel . 

2e dag. Bezoek aan Istanboel (vol le dag) . 
3e dag. Per autocar langs de zee van Marmara naar Canakkale, 
4e dag. Bezoek aan Troje. 's Namiddags, bezoek aan Pergamon en 
dan verder naar Izmir. 
5e dag. 's morgens naar Efese (bezoek), 's Namiddags, bezoek aan 
Panaya Kapoeloe en daarna naar Koesadasi. 
6e tot 11e dag. Verbl i j f aan zee, met alle bad- en strandgenoegens. 
Fakultatieve ui tstapmogel i jkheden naar Priëne, Miletos, Didyma, Hië-
rapolis en naar de versteende waterval len van Pamoekkale. 
12e dag. 's Namiddags, per autocar terug naar Izmir. 
13e dag. Door het binnenland van Balikesir naar Boersa. 
14e dag. Bezoek aan Boersa. In de nammidag, via Oeskoedar en over 
de Bosporus naar Istanboel. , 
15e dag. Te 9u05 met een jetv l iegtuig van de Turkish Air l ines terug 
naar Zaventem, waar aankomst te 12u50. 
Reissom : 16.490 fr. (bezoeken en toegangen inb. ) . Toeslag éénper-
soonskamer ( indien beschikbaar) : 2.240 fr. 
Reisdokument : identiteitskaart. 

(*) De afreis op 21-7 is uitsluitend bestemd voor de jeugd (18 tot 
30 jaar ) . Reissom •. 15.550 fr. 
Vergunning 1185 Kat. A 

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

iiet algemeen iioutubebrtif K U N N E N 
mensien tuaarop je km ]^0WiW€M 
Antwerpen 
Meir 18 
03/31,78.20 

Gent 
Onderbergen 43 
09/25.19.23 

Leuven 
Brussetsestr. 33 
016/337.35 

Genk 
Winterslagstr. 22 
011/544. 42 

6oo artiEiberji... 1001 moseUjfeijetien 

BON 
Naam .: „... 
Adres ; 
Tel : 
Q beschik over bouwgrond - gemeente ̂  

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

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

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

centrum te ,op te u. 
Handtekening 
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studenf-en 

Elk jaar breekt de tijd aan waarin het echt 
warm wordt buiten, 's Morgens zit de zon al vroeg 
op de vensterbanken, net als een goedmoedige be
zoeker die geduldig wacht om door het half geo
pend raam naar binnen te komen. De stilte leunt 
behoedzaam tegen de muur, broos en onzeker, luis
terend naar een vogel die luid zit te kletsen op een 
vrijmoedig uitschietende tak van een heester. 

In die dagen — als de wereld net een helverlich
te kamer is — doorworstelt de jeugd haar krisis-
tijd. De examens zijn nabij en zelfs de meest lie
derrijke student beseft hoe hoog de top ligt van 
de louteringsberg der studie. Vroeger kon de stu
dent nog troost zoeken in de bitterheid zelf van 
zijn lot. Hij beleefde als het ware een dramatisch 
gebeuren, waarvan hij het middelpunt was. Dit 
besef bracht altijd een bereidheid met zich, zich 
te offeren op het altaar dat de maatschappij voor 
hem had opgericht. Ofwel genoot hij van een soort 
medegevoelen dat door de kranten was aange
kweekt. Je kon toen immers lezen omstreeks deze 
tijd van het jaar : Laat uw radio niet te luid spe
len ; onder uw buren zijn er wellicht die middenin 
hun examenperiode zitten, verzwaar de last niet 
die op hen drukt ! 

Vandaag bestaat zo'n meeleven niet meer. Om
dat zovelen nu zoveel langer uit studeren gaan, is 
men het studeren stilaan bij de beroepen gaan 
rekenen. En met beroepslui heeft de maatschappij 
nooit medelijden ; iedereen moet maar zelf zijn 
boontjes doppen, want om de profijten op te ne
men heeft men ook niemand nodig. 

Alleen de leraar, die langs de veilig gewaande 
overkant van de studie staat, voelt bijwijlen nog 
sympathie voor zijn jonge tegenspeler, die 'n jaar 
lang ongrijpbaar is en glad en nu plots paniekerig 
wordt en kwetsbaar, drijvend op een weeë loom
heid, net als de goudvissen in mijn vijver bij het 
einde van de paartijd. 

O, soms zie ik hen daar zitten, wachtend op het 
examenuur. Ze hurken neer in een hoek van de 
binnenkoer der school, die toevallig ook de binnen-
koer zou kunnen zijn van de fmancie- en RTT-
bedienden in de hoge kantoren der Brusselse Pa-
leizenstraat. En wat die bedienden en onze studen
ten een jaar lang best bij elkaar hebben kunnen 
waarderen — het doelloos en werkloos door de 
ramen leunen — dat kunnen de studenten nu in
eens van de anderen niet rneer verdragen. De stu
denten zitten van uit hun zonnige hoek lusteloos 
maar vol antipatie te kijken naar elk venster 
waaruit een staatsbediende verschijnt ; plots 
neemt er één een spiegeltje in de hand, vangt een 
stuk van de zon, zendt het naar de overzijde en 
laat het daar tegen de ramen dansen. Hierdoor ke
ren de verraste staatsbedienden ijlings terug naar 
hun werktafel. 

Die kontestatie groeit uit tot 'n ludiek schouw
spel. En ik verkneukel me in het sukses van de 
vermoeide studenten. Het is tenslotte hun metode 
om de verspilling door openbare besturen te be
strijden. 

frans-jos verdoodt. 

ongetwijfeld 

BSP in schandaalpapieren 

hl, hl, hl ! 

Regie van telegrafie en telefonie.., 

...is RooTT 

Schoolkommissie heeft zich 

mispakt ! 

In Brugse reien nog... 

...geen Minneraal Water 

Drugs op scholen ? 

Ezelsdruggetje 

Blijft Nixon's staf... 

...Ie Dean zeggen ? 

Nieuw bestand voor Vietnam 

Is de oorlog nu Thotaal gedaan ? 

Ruimte-eksperiment nog... 
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