GROTEN MOGEN MEER
DAN KLEINTJES ...
Een Gentse rechtbank heeft Eugeen Carette,
voorzitter van de drukkingsgroep HALT (Handel,
Ambacht, Land- en Tuinbouw] en een medestander
veroordeeld tot 9000 fr. boete of drie maanden gevangenisstraf. Zij hadden zonder vergunning een
paviljoentje opgetrokken in de gemeente St. DenijsWestrem. Dit gebouwtje dient binnen de 10 dagen
te worden afgebroken.
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In dezelfde gemeente bouwde
groep een gigantische superbazar
bouwvergunning, zoals door de
werd vastgesteld. De bouwheren
werden echter niet verplicht het

een financiële
zonder wettige
Raad van State
van dit komlex
warenhuls, dat

midden een residentiële wijk werd opgetrokken,
opnieuw af te breken. Nee, achteraf diende zij een
nieuwe bouwaanvraag in (als de gebouwen er lang
stonden) en kregen de vergunning nog ook. Het
is precies omdat hij wist dat er in België nogal
eens met twee maten en twee gewichten wordt
gemeten, dat de h. Carette zijn protest-paviljoentje
bouwde, eveneens zonder bouv/vergunning. Hij
kreeg het « proefproces » dat hij beoogde, met de
gekende afloop. De verdedigers van Carette, waaronder advokaat Frans Baert (tevens VU-volksvertegenwoordiger), hebben beroep aangetekend tegen dit vonnis dat in middenstandskringen heel wat
stof doet opwaaien.

verdere
aftakeling
yan de
demokrafie
De Volksunie heeft vorige week
de vinger gelegd op een erg zere
plek : het parlement, de grondwettelijke vertegenwoordiging van het
volk, wordt steeds meer miskend
door de regering die het liever op
akkoordjes gooit met de niet-verkozen
vertegenwoordigers
van
machtige
drukkingsgroepen. De
wijze waarop bijvoorbeeld de wet
op de uurkredieten vorige week
door het parlement werd gejaagd
was er een illustratie van. De parlementsleden sakkeren, de betrokken jongeren rijn woedend om het
gebrekkige werkstuk, maar daar
storen de bonzen zich niet aan.
De BSP v/il met die wet pronken in
haar 1 met-stoeten, dusDat het VU-protest pertinent is
werd deze week nog duidelijker
geïllustreerd. In hef beruchte Nationaal Komitee voor Ekonomische
Ekspansie kwamen de vakbonden,
de werkgevers en de regering overeen aan de bedrijven de informatieplicht op te leggen. De boeken
moeten worden opengelegd en aan
de ondernemingsraden moeten ekonomische en financiële inlichtingen worden verstrekt. Over de
grond van deze zeer belangrijke
zaak zullen wij het vandaag niet
hebben, hoewel er allerlei bedenkingen bij te maken zijn. Het is
echter vanuit parlementair-demokratisch standpunt bekeken totaal
onaanvaardbaar dat een dergelijk
ingrijpende hervorming volkomen
buiten het parlement om wordt afgehandeld. De regering zal deze
• demokratizering » (valt nog te
bezien !) van onze ekonomie inr
voeren via een aantal ministeriële
en koninklijke besluiten op basis
van de destijds al even brutaal
doorgedrukte prijzenwet-Cools (zomer 1971). De volksvertegenwoordigers en senatoren kunnen er het
hunne over denken, maar enige inspraak zullen zij niet hebben...
Het ziet er de laatste jaren trouwens steeds meer naar uit dat alles wat tot de soicaal-ekonomische
sektor behoort steeds meer aan
het parlement wordt onttrokken.
Het land wordt in dit opzicht geregeerd vanuit het reeds genoemde Nationaal Komitee voor Ekonomische Ekspansie. En het zijn de
vakbondsleiders vooral die daar het
hoge woord voeren. Hoezeer de
arbeiders het eens zijn met de
daar gevoerde kanapee-politiek kan
men merken aan de golf van sociale onrust die zich momenteel
over het land verspreidt...
Wellicht Is het nog wat vroeg
om de regering-Leburton op Haar
beleid te beoordelen — hoewel het
scepticisme zeer groot is — maar
men kan toch vaststellen dat zij
het parlement nog méér dan de
vorige regeringen buiten
spel
plaatst. Zij illustreert daarmee haar
misprijzen voor de parlementaire
demokratie.
Paul Martens.

Dit is één van de talloze sluikstorten die het Vlaamse land ontsieren.
Men vindt ze zowat overal waar een weg langs een of andere boskant
loopt... Bovenstaande foto werd genomen te Heusden bij Gent, waar verscheidene zanduitgravingen werden verricht voor de aanleg van de E3.
Een fabrikant uit Gentbrugge die door een produktiefout met duizenden
onverkoopbare plastlcflessen vol Javelwater bleef zitten, vond er niet
beter op dan de hele lading in een van die leeggehaalde putten neer te
kwakken. Nadien reed een buldozer er over heen, zodat het Javelwater
bovendien het grondwater verontreinigde. Wanneer wordt in dit « land
der dwazen » - ^ na de cyaankali-affaire van Hannèche en andere vuile

ontdekkingen — eindelijk eens drastisch opgetreden tegen dergelijka
onzinnigheden ? De regeringspartijen belove.ï we!, ze houden « open
kaderdagen » en al wat je wil over het leefmiieu, maar wat doen ze eraan ? Er komen hoogstens wat struisvogel-oplossingen uit de bus.
Neem nu bijvoorbeeld dat probleem van de talloze zanduitgravingen. Da
boeren protesteren er terecht tegen. Een snuggerd heeft nu een « oplossing » gevonden : men wil de zeebodem voor onze kust gaan uitgraven.
Alsof dit niet evenzeer een aantasting betekent van het door vervuiling
en vernietigende vismetodes reeds zwaar belaste zeemilieu. De tol van
de « vooruitgang » begint in Vlaanderen wel erg zwaar te wegen...

GEZINS- EN OUDERVERENIGINGEN
KELDEREN HET LEGERPLAN VAN VDB
Onze " minister van Oorlog », Psul Vanden Boeynants, vindt biezonder
weinig instemming met zijn plannen tot hervorming van het leger. Toen
vlak vóór de val van de regering-Eyskens II [najaar 1972) uitlekte dat VdB
eraan dacht het uitstel om studieredenen af te schaffen, trokken de scholieren in groten getale de straat op om te protesteren. Vóór hij zijn plan
in de vorm van een wetsontwerp aan het parlement zou voorleggen, had
VdB beloofd het advies in te winnen van de ouders, de leerkrachten en de
jeugdverenigingen. Ook een universitaire werkgroep zou advies moeten
uitbrengen. Dit advies is er inmiddels gekomen : negatief.
En zopas hebben de gezins- en ouderverenigingen op hun beurt stelling
genomen tegen VdB's plannen. Wat dan meteen wel het schot voor de
boeg zal zijn. Van zijn afschaffing van het uitstel om studieredenen zal
wel niet veel meer In huis komen. Wat echter meer is : naar aanleiding
van deze kwestie zijn velen zich gaan bezinnen over nut en taak van het
leger in een maatschappij als de onze. Ook dit klinkt door In het advies
van de gezins- en ouderverenigingen, dat wij hierbij afdrukken.
De betrokken verenigingen (Bond van Grote en van Jonge Gezinnen,
Nationale Konfederatie der Ouderverenigingen, Nationaal Nederlandstalig
Verbond van Ouderverenigingen in het Officieel Onderwijs) kregen preciese vragen voorgelegd vanwege VdB. Ziehier dan hun antwoord.

voorafgaande beschouwingen
De bovengenoemde organisaties wensen er de nadruk op te leggen
dat zij in het kader van de antwoorden op de vragenlijst het gehele probleem van de legerhervorming niet behandelen.
Bovendien beschouwen zij de in dit dokument verstrekte antwoorden
als voorlopige opinies, gezien de gevolgde procedure vanwege de minister niet de nodige tijd heeft gelaten de antwoorden voldoende te nuanceren en te gronden.
De hierboven genoemde groepen die deze gezamenlijke antwoorden formuleren kunnen evenwel vanuit hun eigen situatie en funktie deze antwoorden nader expliciteren en/óf aanvullen.
In principe wordt uitgegaan van de idee van gemeenschaps- of burgerdienst waarbij jonge mensen hun arbeid gedurende een zekere tijd ter
beschikking stellen van de gemeenschap.
De militaire dienst zou een vorm van deze burgerdienst kunnen zijn.
Zij stellen voor de bestaande of voorgestelde soldij voor dienstplichtigen te vervangen door een wettelijk minimumloon, waarvan de kosten

voor voeding, kleding en huisvesting deel uitmaken. Dat impliceert dat
de dienstplichtige, zoals elke werknemer zou genieten van de sociala
voordelen die aan een arbeidsoon verbonden zijn o.m. de pensioenregaling...

inleiding
De bovengenoemde groepen stellen vast dat sommige vragen elkaar
overlappen en andere enigszins gericht zijn opgesteld.
In de vragenlijst is meermaals sprake van uitstel In feite kan uitstel
verleend worden op verschillende gronden. Bij de beantvyoording van
de vragen echter is men uitgegaan van de veronderstelling dat in de vragenlijst met deze term uitstel om studieredenen wordt bedoeld.

antwoorden
op de gestelde vragen
Vraag 1 : Voldoen u de huidige uitstelmaatregelen op sociaal, psychologisch, pedagogisch vlak ?
Antw. : Er kan niet gezegd worden
dat de huidige maatregelen volledige voldoening schenken o.m. wegens de talrijke misbruiken. Het is
echter wenselijk, in het huidige
stelsel, dat in elk opzicht te verkiezen is boven de geplande regeling, de bestaande mistoestanden
af te schaffen.
Vraag 2 : Acht u het wenselijk dat
de onderbreking te wijten aan het
vervullen van de dienstplicht van
pedagogisch oogpunt gezien en in
het licht van de toekomstige beroepsaktiviteiten :

— ofwel in zijn huidige vorm wordt
behouden, namelijk na de hogere
studies wat een onderbreking van
+ 20 maanden betekent ?
— ofwel gewijzigd wordt, d.w.z.
zou plaats vinden na het beëindigen van de sekundaire studies (om
het even weike vorm) en vóór het
aanvangen van hogere studies, wat
zou toelaten de onderbrekingstijd
te herleiden tot ± 12 maanden T
Antw. : Zij zien de reden niet van
deze keuze. Indien het mogelijk is
na het sekundair onderwijs de or»derbreking omwille van de militaire dienst te beperken, dan moet
het ook mogelijk zijn dit te doen
na het hoger onderwijs.

(lees door biz 3 |
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6EZINS- EN OUDERVERENIGINGEN
(vervolg van biz 1)
Wat ook het stelsel zij, het verlies door legerdienst teweeggebracht mag niet meer dan het verlies van één studiejaar inhouden.
Bovendien is het van pedagogisch
standpunt niet verantwoord de studie na het sekundair onderwijs te
onderbreken. (1)
Zij stellen dat het in principe mogelijk moet zijn dat jongeren die
verder wensen te studeren ook een
basisopleiding « volledig hoger onderwijs » moeten kunnen afwerken
alvorens militaire dienst te vervullen.
Vraag 3 : Zijt u van oordeel dat het
vervullen van de militaire dienstplicht na de sekundaire studies enige rem zou betekenen voor het
aanvangen van hogere studie ? Indien ja, om welke redenen ?
Antw. : Vaor begaafde kinderen uit
finaHcieel gegoede gezinnen of uit
famifies met studietradities zal het
afschaffen van uitstel waarschijnHjk minder een rem zijn voor het
Voortzetten van de studies. Dat
ligt evenwel anders voor kinderen
uit ekonomisch, sociaal en kultureel minder begunstigde gezinnen.
Het afschaffen van het uitstel
l o u bijgevolg een rem betekenen
voor de verdere demokratisering
van het hoger onderwijs.
De achttienjarige die gedurende
zijn 'legerdienst financieel onafhankelijk zou zijn, zou daarna, indien
hij hogere studies aanvat, terugkeren naar een toestand van financiële
afhankelijkheid.
Dit
kan
voor de afgezwaaide dienstplichtige een aanleiding zijn om zich irr
het beroepsteven te vestigen en
niet verder te studeren.
Weliswaar zou het onderbreken
van de studies omwille van de
dienstplicht een jaar meer levenservaring opleveren ; deze ervaring
is daarom nog niet gelijk te stellen met de studierijpheid en geschiktheid, nodig om in het hoger
onderwijs te slagen.
Het gaat niet op dat een aan het
onderwijs vreemde instelling, in
casu het leger, een rem inbouwt
inzake de doorstroming naar het
hoger onderwijs.
Vraag 4 : Acht u het noodzakelijk
dat de permanente vorming tijdens
de dienstplicht wordt voortgezet ?
Wie moet dit organiseren ? On-

der welke vorm ? (avondlessen,
kursussen per briefwisseling, seminaries...) — Wat moet de inhoud zijn ? Wordt die vorming
voorbehouden
aan
toekomstige
studenten of geldt die voor alle
dienstplichtigen ? Is die vorming
verplichtend of fakultatief ?
Antw. : Ook in het bestaande stelsel moet de permanente vorming
georganiseerd worden. Daar het
leger als dusdanig geen instelling
is voor beroeps- of intellektuele
vorming, moet het zich beperken
tot verlenen van de nodige faciliteiten en materiële voorzieningen
aan al de dienstplichtigen in het
kader van hun permanente vorming. Die kan gebeuren in alle door
het Rijk opgerichte, gesubsidieerde
of erkende instellingen onder toezicht van Nationale Opvoeding.
Vraag 5 : Is het in de huidige omstandigheden wenselijk :
a) het huidige hervormingsplan —
eventueel aangepast — vermindering diensttijd, één dienst per gezin, aanpassing uitstelmaatregelen)
door te voeren ;
b) de bestaande formule te handhaven ?
Antw. : In het licht van de hierboven gegeven beschouwingen over
gemeenschapsdienst stellen de be-,
trokken organisaties dat alleszins
een verkorte diensttijd en een verlichting van de gezinslast tot één
militaire dienst per gezin moeten
verwezenlijkt worden. Deze wijzigingen zijn trouwens in het regeerakkoord als verworvenheden
opgenomen. (2)
Vraag 6 : Beoordeelt u het voorziene hervormingsplan met de vier
hiernavolgende maatregelen als sociaal-rechtvaardig : het betalen van
een solidariteitsbelasting door diegenen die geen legerdienst moeten
vervullen en hierdoor vlugger een
beroepsaktiviteit kunnen aanvatten
en derhalve vroeger over een persoonlijk inkomen beschikken ;
— de gedeeltelijke en progressieve opheffing van de uitstelmaatregelen om studieredenen, waarbij de
keuze wordt gelaten de militaire
dienstplicht te vervullen tussen 1821-jarige leeftijd voor diegenen die
sekundaire, technische of gelijkgestelde studies wensen te beëindigen ;
—• herleiding van de verplichting
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dienstplicht te vervuilen tot één
dienst per gezin ;
— vermindering van de diensttijd ?
Antw. : Het hervormingsplan bevat
meer dan de vier opgesomde maatregelen. Wat de solidariteitsbelasting betreft, gaat het niet op diegene die om geldige reden geen
burgerdienst hoeven te doen opnieuw te belasten. Men moet eer
een kompensatie voorzien voor diegenen die militaire dienstplicht vervullen.
Aangaande de opheffing van het
uitstel voor studieredenen wordt
verwezen naar (1).
Wat de verlichting van gezinslast
en de vermindering van de diensttijd betreft, verwijzen zij naar (2).
Vraag 7 : Indien de dienstplicht
zou plaats vinden tussen de sekundaire en hogere studie, welke periode lijkt u het best geschikt om
opgeroepen te worden voor het Rekruterings- en Selektiecentrum (anderhalve dag) :
— eerste—, tweede—, derde trimester ?
Antw. : In het licht van de vorige
antwoorden stelt deze vraag zich
niet. Indien echter geen uitstel om
studieredenen wordt verleend, kunnen alleen da vakantieperioden in
aanmerking komen voor de oproeping naar het Selektie- en F^ekruteringscentrum. Elke andere periode
betekent hoe dan ook een storing
voor de individuele leerling en
meer nog voor het studieverioop in
klasverband.
Vraag 8 : Vindt u het nuttig dat een
formule wordt ingevoerd waarbij
uitstel wordt verleend aan deze
studenten die zich verbinden gedurende twee jaar te zullen meewerken in het kader van de ontwikkelingssamenwerking na hun hogere
studies ? (Om misbruiken te voorkomen zou deze mogelijkheid tevens moeten voorzien dat een eventuele kontraktbreuk de verplichting
insluit een dienstplicht te vervullen van eveneens twee jaar).
Antw. : Een speciale formule achten de bovengenoemde organisaties niet nodig, daar in hun optiek
een uitstel voorzien is tot na het
voleinden van een basisopleiding
<•• volledig hoger onderwijs ».
Waar zij de dienst aan ontwikkelingslanden wensen bevorderd te
zien, kunnen zij bezwaarlijk aanvaarden dat de mogelijkheden daartoe nog verlengd of bemoeilijkt
zouden worden.
Vraag 9 : Welke suggesties en/of
alternatieven ziet u ?
Antw. : Wat suggesties en alternatieven betreft, verwijzen de organisaties o.m. naar de voorafgaande
beschouwingen bij deze nota.
Bovendien zijn zij bereid in het
kader van een georganiseerd gezamenlijk overleg tussen de betrokken ministers enerzijds en de betrokken groepen anderzijds alternatieven en/of deeloplossingen naar
voren te brengen en te bespreken.

Het weekblad • Humo » publiceerde zopas een reeks * onthullende • bladzijden in een reeks artikelen die samen het dossier repressie moeten voorstellen. Helemaal betrouwbaar zijn
deze journalistieke gewrochten niet, vooral voor wie weet dat
een van de samenstellers dezelfde is die onlangs in ' Knack •
het lullige stuk over Elias pleegde.
Met bijzondere aandacht hebben wij in deze reeks de verklaringen van BSP-minister Callewaert gelezen. Hieruit vernemen wij dat de Vlaamse Intellektuelen reeds vóór 1940 konden
weten hoe de nazivork in de steel zat. Callewaert en zijn Vlaamse vrienden wisten wel wat er in het Derde Rijk gaande was.
Zij kenden de werken en de ervaringen van Bertold Brecht en
andere Duitse auteurs die uit het Duitsland van Hitler gevlucht
waren. Zij hadden in het vrije Westen socialistische en Joodse
emigranten ontmoet.
Toen kwam 1940. Met verdachte « fascisten • kwamen de
Duitse emigranten op de Belgische spooktreinen terecht, vanwaar zij na de kapitulatie regelrecht naar de nazikoncentratiekampen werden gedeporteerd. Toen de jonge Vlaamse socialisten in de zomer van 1940 terug te Antwerpen kwamen stelden
ze met droefenis vast dat op de persen van de Volksgazet een
kollaboratiedagblad werd gedrukt. Ondertussen was de voorzitter van de Belgische Werkliedenpartij druk aan het timmeren
aan een Duitsgezinde kollaboraiieregering, lang vóór de Vlaamsnationalisten partij kozen.

de onderieeër
En in dat eerste bezettingsjaar trad plots een jonge man naar
voor. Jaren vóór de oorlog reeds had hij in alle stilte gemiliteerd
in de rangen van de sociaistische beweging. Tot dan toe was
dat nooit erg opgevallen. Maar terwijl de meeste Vlamingen de
kst uit de boom keken en zelfs de rode vrienden van Moskou
het pakt met de Führer respekteerden dook deze onderzeeër
opeens in de kollaboratiewateren op. Hij nam de pen In de hand
en schreef een brief aan zijn partijvoorzitter met het voorstel
' het ene grote blad voor Vlaanderen » uit te geven. De man
die deze brief schreef was een socialist die, volgens minister
Callewaert, kon weten wat de nazi's in het schild voerden : hij
heette Jos Van Eynde.
Wij weten niet waarom zijn partijvoorzitter niet op het voorstel is ingegaan. Het is in elk geval voor de briefschrijver een
geluk geweest. Wij hebben zo het gevoel dat het epistel hem
niettemin niet helemaal onnuttig is geweest. Terwijl de meeste
socialistische leiders uit de bezette landen ijverig door de
Gestapo werden opgezocht en veelal in de uitroeiingskampen
verdwenen kon onze briefschrijver het in het vaderland best
uithouden.
Telkens als in de BSP iemand aan het brullen slaat wanneer
BRT-jongens proberen wat meer objektieve berichtgeving te
brengen, moeten wij denken aan die onderzeeër die ooit met het
ene grote blad voor Vlaanderen opdook, om voor geleide informatie te zorgen.

d.j.

wets VOO rs tel - bae rt
tegen de kumuls
VU-kamerlid Frans Baert (Gent) heeft een wetsvoorstel bij de Kamer
ingediend dat een kordate ingreep is tegen de plaag van de kumuls, u i ^
geoefend door ministers en parlementsleden.
Volgens het wetsvoorstel-Baert kunnen parlementsleden niet tegeliik
burgemeester of schepen zijn van een gemeente van méér dan 30.000 inwoners, of voorzitter van een agglomeratie- of federatiekollege. Ze kunnen
ook geen bezoldigd staatsbeambte zijn, door de staat bezoldigde bedienaars van de eredienst of nog andere, in het vccrstel gestipuleerde ambten uitoefenen doch kunnen wel minister of staatssekretaris zijn alsmede
behoren tot het onderwijzend of wetenschappelijk personeel van rijksuniversiteiten, diverse centra van hoger, lager of sekundair onderwijs.
Het afleggen van de eed als parlementslid maakt van rechtswege eei»
einde aan deze mandaten, ambten of betrekkingen. Het wetsvoorstel voorziet een sluitende regeling inzake pensioenen voortvloeiend uit deze kumulopheffing. De periode van lidmaatschap van het parlement komt voor
hun andere ambten neer op een verlof zonder wedde.
Dezelfde mandatarissen mogen geen deel uitmaken van raden van beheer of kolleges van kommissarissen van interkommunales, instellingen
van openbaar nut, door de overheid ingestelde krediet- en spaarinsteHingen. Ze dienen binnen de maand na hun eedaflegging een lijst van hun
tot dan toe gekumuleerde funkties voor te leggen aan de kamervoorzitter,
die deze gegevens aan de betrokken instellingen mededeelt evenals hun
ontslag als beheerder of kommissaris.
Het is de leden der wetgevende kamers verboden gedurende hun mandaat en een jaar na het beëindigen ervan enige funktie van beheerder of
kommissaris waar te nemen in een vennootschap van Belgisch of van
buitenlands recht. Dezelfde procdure zoals hierboven geldt hier ook. Het
zelfde verbod geldt voor funkties als beheerder of kommissaris in vennootschappen met winstoogmerk, met dien verstande dat de betrokkene niet
meer dan in twee beheerraden of kommissariskoileges van dergelijke
vennootschappen mag zetelen. Wie er'in meer dan twee zetelt moet mededelen welke hij behoudt en aan welke hij verzaakt. Bij gebreke van mededeling wordt de belanghebbende als ontslagnemend in alle raden van
beheer of kolleges beschouwt.
„, , , .
Het wetsvoorstel voorziet kumulverbod voor de zelfde funkties in mutualiteHen.
Uitzonderingen moeten gemachtigd zijn door het bureau van de Kamer,
terwijl alle kategorieën, oud-ministers en oud-kaderleden inbegrepen van
deze hoedanigheid geen gewag mogen maken in akten, publikaties of
andere bescheiden van vennootschappen met winstoogmerk, terwijl oudministers en oudstaatssekretarissen geen direktie-, beheers- of toezichtstaken mogen uitoefenen in vennootschappen die door hun toedoen koncessionaris van de staat zijn geworden.
.. .
De sankties voorzien door het wetsvoorstel Baert zijn tweeërlei ; gedwongen ontslag als minister, staatssekretaris of parlementslid of geldboeten gaande van 1.000 tot 10.000 fr., waarmee ook notarissen, griffier»
en andere ministeriële ambtenaren kunnen getroffen worden, die akten
opstellen, overschrijven of openbaar maken in strijd met art. 10 (verbod
van vermelding van mandaten in akten enz. van vennootschappen met
winstoogmerk). Valse verklaringen worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot één jaar en/of met geldboeten (zie hoger).
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dosfelaktiviteiten
KADERVORMING POLITIEK OPBOUWWERK

#

Zaterdag 14 april :
KORTRIJK : kadervormingscyclus • Politiek opbouwwerk » (3e en 4e
les) — F. Baert en L. Vandenberghe — Lokaal 1302, A. Reyneartstr. —
10 u.
Dinsdag 17 april :
TERVUREN : debatavond • Ruimtelijke ordening Tervuren • — Nootens en Van Heliemont — Lokaal nog vast te leggen — 20 u.
Vrijdag 27 april :
HUIZINGEN : • Aktieprogramma : Het leefmilieu in onze gemeente ».
— Lokaal Sociaal Centrum — 20 u
Zaterdag 28 april :
STEENOKKERZEEL : . De gemeente en de jongeren » (VUJO) — Roel
de Jong — Lokaal : Vormingscentrum Kasteel Van Ham — 10 u.
Vrijdag 4 mei :
IZEGEM : kadervormingscyslus • Politiek opbouwwerk » (5e les) —
M. Coppieters — Lokaal Vlaams Huis, Grote Markt — 20 u.

Zaterdag 5 mei :
KORTRIJK : kadervormingscyclus « Politiek opbouwwerk » (5e en 6e
les) — N. Maes en H. De Bleecker — Lokaal 1302, A Reynaertstr —
10 u.
Vrijdag 11 mei :
IZEGEM : kadervormingscyclus « Politiek opbouwwerk » (6e les) —
W. Augustijnen — Lokaal Vlaams Huis, Grote Markt — 20 u.
Vrijdag 11 en zaterdag 12 mei :
ST-NIKLAAS : kadervorming « Politiek opbouwwerk » (trainingsweekeinde) — Lokaal nog vast te leggen.

mooie jos
en mooie (eon
De ene Adonis benijdt de andere.
Daaraan dachten we toen de
heer Van Eynde struikelde over
de betaalde publiciteit van een
uitgever in « Wij » waarbij een
reeks werken over Degrelle
werd aangeprezen.
Voor de h. Van Eynde betekent publiciteit dat men er mee
akkoord is. De « Volksgazet »
publiceert balansen van banken
en publiciteit voor kapitalistische bedrijven. Dus, is, steeds
volgens de h. Van Eynde, de
BSP voor de bankiers -^n voor
het groot kapitaal. Degrelle
heeft altijd beweerd dat de
BSP bang was voor zijn terugkeer omdat hij te veel wist over
de kollaboratiewil van vele socialisten. Men zou dit op de
duur nog moeten geloven.
De h. Van Eynde o.m. wordt
niet graag herinnerd aan het
feit dat hij zijn pen ten dienste
wilde stellen van een grote koliaboratiekrant.
Het zijn degenen die zich
verbrand voelen, die altijd het
hardst schreeuwen !
De h. Eynde moet inderdaad
heel wat dóen vergeten.

Dinsdag 15 mei :
HASSELT : voorlichtings- en diskussieavond « Rechten en plichten
van de gemeentemandataris » — J. Verniers — Lokaal nog vast te
leggen — 20 u.
Dinsdag 22 mei :
DENDERMONDE : voorlichtings- en diskussieavond • Rechten en
plichten van de gemeentemandataris » — J. Verniers — Lokaal nog
vast te leggen — 20 u.
Vrijdag 25 mei :
LEUVEN : voorlichtings- en diskussieavond « Rechten en plichten van
de gemeentemandataris » — J. Verniers — Lokaal nog vast te leggen
— 20 u.
Zaterdag 2 en zondag 3 juni :
NEERPELT : kadervorming . Politiek opbouwwerk » (trainingsweekeinde) — Lokaal nog vast te leggen.
Zaterdag 23 en zondag 24 juni ;
LEUVEN : kadervorming . Politiek opbouwwerk . (trainingsweekeinde) — Lokaal nog vast te leggen.

ruimteïijke ordening
Op dinsdag 17 april e.k. organiseert het Dosfellnstituut Brabant te
Tervuren een debatavond met als thema « Ruimtelijke Ordening •.
Medewerkers hieraan zijn Johan Nootens (filoloog) en Raf Van
Hellemofrt (medewerker Mens en Ruimte).
De aktiviteit vangt aan om 20.15 uur en vindt plaats in zaal . De
Engel », Kerkstraat te Tervuren.

bevolkingsgroei
Volgens de jongste gegevens,
die nog niet gepubliceerd werden, zou Vlaanderen een lager
geboortecijfer hebben dan Wallonië, dat met West-Duits>and
het laagste wereldcijfer had.
Het wordt dus de hoogste tijd
dat we een geboortepolitiek
gaan voeren. En daar men moeilijk de jonge gezinnen kan verplichten, tegen hun zin, kindederen te hebben dient er een
positieve prikkel te komen, die
niet anders kan zijn dan hogere geboortetoelagen en hogere
kindervergoedingen.
Een gezond volk wil liever niet sterven en een bevolkirtgsstruktuur
met een hoog percent ouden
van dagen en weinig kinderen
wordt met uitsterven bedreigd
Het wordt eveneens tijd dat
men de ongehuwde moeder
eindelijk een sociaal gelijkvaardig statuut geeft met de gehuwde moeder, voorstel dat al

lang door Votksunieparlementsleden werd ingediend.
Een geboortepolitiek wordt
zeer hard nodig in dit land. Het
gezin in eer herstellen wordt
een noodzaak.
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verdwijnfr
de CYp ?
De
jongste
opiniepeiling
toont weer een verdere afbrokkeling van de CVP. Zal België
hetzelfde verschijnsel bieden
als Frankrijk en Nederland ?
De Franse CVP, de MRP, die na
de jongste oorlog in Frankrijk
tot de 3 grootste partijen behoorde is reeds enkele jaren
volledig verdwenen. In Nederland krijgt de KVP klap op klap
en boert zwaar achteruit.
De CVP-ers bij ons voelen
zich eveneens zeer onzeker. Is
het daarom dat ze thans meer
en meer de indruk geeft opnieuw een klerikale partij te
willen worden, dit ais laagste
houvast ?
Wat dan wel de slechtste
taktiek is. Wie wil nu daarheen
nog ooit terug ?

beginselloosheid ?
Wie het verslag in de pers
las van de toespraak die de h.
Wilfried Martens hield voor het
plaatselijk
CVP-kongres
te
Schoten zal diepe rimpels in
het voorhoofd hebben getrokken. Vooral als de h. Martens

het had over beginselloosheld
en men bij hem een hele reeks
beginselen las die hij vroeger
nooit had en andere, die hij
vroeger had, hoorde verloochenen.
Het klinkt vrij ongeloofwaitrdig te horen beweren dat de
CVP de jongste Jaren volgende
etische eisen verdedigde : eerbied voor de armen, verdediging
van de zwakken (toch niet als
we kijken naar de lage bedragen van de gewaarborgde inkomens), bescherming van de
vreemdelingen (bedoelt hij daarmee de franstaligen ?), verdenking van de rijkdom (steunde
het groot-kapitaal niet altijd op
de PVV en op de CVP ?), veroordeling van de overheersing
van het geld (het geld zit te
Brussel en nog altijd is Brussel baas, ondanks het feit dat
de CVP altijd in de regering
zat), persoonlijke yerantwoordelijkheid voor alles (zoals de h.
Eyskens voor de mislukte grondwetsherziening en Van Mechelen voor het mislukt ku'tuurbeleid) enz.

pluralisme
Pluralisme betekent voor de
h. Martens gewoonlijk benoemingsopbod. Vaak is dit juist
maar de CVP gaf zoals gewoonlijk het slechte voorbeeld door
de meeste benoemingen uit eigen gelederen te doen.
De h. IVIartens hekelde ook
de stelling van de Volksunie die
haar parlementsleden persoonlijk laat stellingnemen over het
abortusvraagstuk. Dat zou geen
pluralisme zijn !
Natuurlijk is het CVP-stand
punt wat huichelachtiger. Oe
CVP zegt eerst dat ze tegen de
abortus is maar laat dan ongeveer elke abortus toe. Verklaarde de h. Wilfried Martens niet
op de TV op een vraag van de
h. Ceuleers dat de CVP abortus
om medische redenen toelaat en
dat een huisarts en een specialist onder elkaar daar kunnen
over beslissen ?
Het is duidelijk dat ze elke
abortus onder de medische redenen kan gesmokkeld worden
want overal vindt men wel een
arts en een vrouwenarts die
bereid zijn het daarvoor te laten doorgaan als dit straffeloos
kan zonder kontroleren en ijeid
opbrengt. Zo ver zullen er weinigen in de Volksunie gaan !
Wij zijn ernstiger.

Ter gelegenheid van de publikatie van een dossier over de toestanden in de gemeente wordt met de gemeenteoverheid, federatieleden
en specialisten van Zenne en Zoniën gezocht naar een aktieprogramma op korte en lange termijn op vrijdag 27 april e.k. te Huizingen in
het Sociaal Centrum om 20 uur.
De aktiviteit wordt georganiseerd door het Davidsfonds HuizingenBuizingen, in samenwerking met het Dosfelinstituut en verschillende
plaatselijke kulturele verenigingen.
Deelname In de onkosten : 20 fr.

de gemeente en de jongeren
Door de VUJO wordt in samenwerking met het Dosfelinstituut een
kadervormingsaktiviteit gehouden met als thema « De gemeente en
de jongeren •.
Programma :
— taak en mogelijkheden van een jeugdraad
door R. De Jong (Jeugdraad St.-Niklaas)
— (jeugd) akties : plannen en uitvoeren
door Huguette De Bleecker.
Deze aktiviteit vindt plaats van 10 uur tot omstreeks 19,30 uur in
het Vormingscentrum, Kasteel « De Ham », De Maillelaan 2, te 3080
Steenokkerzeel.
Inschrijvingen kunnen gebeuren door storting van de bijdrage van
bO fr. (lunch, koffie en syllabus inbegrepen) op prk. 169.92 van de
ASLK Tielt, voor rekening nr. 001.0196241.86, van VUJO NATIONAAL,
Pa. L. De Rammelaere, Kistestraat 16/3, 8880 Tielt.
Bij de inschrijving gelieve men eveneens geboortedatum + funktie
in VUJO te vermelden.

Te Merksem werd vorige zondag opnieuw dr. Borms herdacht. Ondanks het
barre weer waren tal van getrouwen opgekomen. Na de nnis in openlucht voerde Dries Bo^aert het woord, in vervanging van de zieke Jaak Vandemeule-

broecke. Hij spak scherpe anti-Belgische
taal. Nadien spraken ook nog TAK-voorzitter De Pauw en Walter Van den Heede
van het Bormskomitee
Deze laa^s^e
richtte een aanval in regel op de Volksunie en haar pluralisme.
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ieren feilen
Volgens K Het Volk » konden
CVP en PSC rekenkundig gezien geen betere kredieturen
doordrukken in de Senaat omdat
ef slechts 46 CVP-ers en 23
PSC-ers of samen 69 senatoren
voor de betere oplossingen waren gewonnen op een totaal van
179 senatoren (meerderheid is
903 !
« Het Volk » vergeet of wil
vergeten dat er ook nog 19 VUsenatoren en 19 RW-FDF-ers
zijn, samen 38. Gevoegd bij de
69 CVP-ers maakt dat 97 of een
flinke meerderheid.
« Het Volk • verzwijgt echter
liefst dat de CVP en de PSC al
de
Volksunie-amendementen
voor betere uurkredieten verwierp en dat alleen het RWFOF die steunde.
Mogen de lezers van « Het
Volk » dat niet weten 7 Juiste
informatie is wat anders.
Volgens de h, Wilfried Martens
Is de CVP voor de evangelische
deugden, dus ook voor de
waarheidsliefde.-

©yerdreven
Het
provinciebestuur
van
West-Vlaanderen heeft beslist
ds eigenaars van bootjes vanaf
dit jaar een belasting in de nek
te slaan die niet van de poes is.
Zo zal voor alle boten die langer zijn dan 3,5 m (behalve die
van BLOSO) een jaarlijkse taks
moeten worden betaald van
3.500 fr. tot 15.000 fr. en meer.
VU-volksvert. Miei Van Steenkiste vindt dit terecht overdreven. In een schrijven aan de
minister van Financiën noemt
hij dit in deze tijd van demokratSsering « een hoogst ongelukkige en zelfs onrechtvaardige
beslissing die in de eerste
plaats de gewone beoefenaar
van de watersport treft en het
toerisme aan de kust geenszins
in de hand zal werken ».
De speknekken die dure t>oten liggen hebben in de Vlaamse havens zullen voor die belasting wel niet wakker liggen. Wie
er een boot van méér dan een
miljoen kan op nahouden, kijkt
niet op enkele briefjes van duizend méér per jaar. Maar het
zijn vooral de zeehengelaars
met hun sloepen en zelfbouwboten en de kleine zeilers en
motorvaarders die de klap het
sterkst zullen voelen. Wil het
provinciebestuur
van
WestVlaanderen de reeds beperkte
afmeer-ruimte in de havens misschien exklusief voorbehouden
aan de rijkelui ?

de ivpoaffaire (1)
VU-kamerlid De Facq stelde
volgende mondelinge parlementaire vraag aan mevrouw Pétry,
staatssekretaris voor Ontwikkelingssamenwerking : « In de
pers zijn ruime uittreksels verschenen van het rapport-Dubois
betreffende IVPO (Internationale Vereniging voor Plattelandsontwikkeling Overzee). De uittreksels zijn in direkte tegenspraak met de zalvende bewoordingen waarmede de voormalige staatssekretaris de mogelijke misbruiken bij IVPO afwimpelde. Gaarne kreeg ik antwoord op volgende vragen.
Waarom werd het rapport-Dubois aan het parlement verzwegen, en zelfs verkeerdelijk voorgesteld voor wat de besluiten
betreft (zie antwoorden op mijn
vroegere parlementaire vragen)?
Welke maatregelen denkt mevrouw de staatssekretaris te

moeten nemen om de voortdurende misbruiken van openbare
ontwikkelingsfondsen tegen te
gaan ? Welke maatregelen werden genomen opdat het parlement eindelijk een duidelijk inzicht zou krijgen in de financiële en organisatorische mistoestanden in het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking 7

de ivpoaffaire (2)
In de Senaat stelde VU-senator Van Eisen een gelijkaardige
vraag. Uit het onderzoek van
een inspekteur van Financiën
zou immers blijken dat er verscheidene misbruiken bestaan.
Kredieten zouden van het ene
budget op het ander worden
overgeschreven. Politieke benoemingen op het hoogste niveau zijn er schering en inslag.
In dit verband worden verwanten van eerste-minister Leburton en de vroegere staatssekretaris Harmegnies genoemd. Bijna ongelooflijke lonen (van
meer dan 100.000 fr. per maand)
worden betaald aan zogezegde
specialisten. Dit alles gebeurt
met de gelden uit de Staatskas.
Staatssekretaris Pétry antwoordde dat zij van plan is een
aantal hervormingen toe te passen rekening houdend met de besluiten van het rapport-Dubois.
Zij gaf een kordate Indruk, maar
men vraagt zich af of zij bij
het doorvoeren van die goede
intenties even wilskrachtig zal
blijven : in de beheerraad van
IVPO zetelen namelijk een aantal BSP-vrienden van haar o.m.
Housiaux, Rombaut en De Kinder (gouverneur van
OostVlaanderen) die zelfs voorzitter
is van IVPO...

nog belgische
rekeningen
In Burundi werden vorig jaar
zowat 150.000 Hutus gedood door
de soldaten van president Micombero.
België heeft sedert jaar en
dag een groep Belgische militairen ter plaatse voor de opleiding van die soldaten.
Onlangs nog werd tevens betaald :
7,5 miljoen voor een Dorniervliegtuig van het Burundese leger ;
27 miljoen voor militaire gebouwen te Bujumbura ;
3 miljoen voor een gebouw voor
de staf van het Burundese leger ;
21 miljoen voor gebouwen voor
hogere ambtenaren ;
2,5 miljoen voor een ontvangsthuis voor eregasten van de
Burundese regering.

de vfaming
anno 1973
De jongste op de Vlaamse
markt der nieuwsmagazines «De
Vlaamse Elsevier » definieerde
zijn toekomstige lezers en meteen de huidige doorsnee-Vlaming als volgt : « De Vlaming
anno 1973 is zelfbewust, onafhankelijk, kritisch en breeddenkend. Met een open oog voor
al wat in beweging is. Hier en
in de wereld ».
Zijn konkurrent « Knack » was
onder de pen van Frans Verleyen heel wat minder optimistisch
over
die
Vlaming-tijdgenoot.
Lees ende « savoereer » :
« Wij zijn innerlijk niet vrij. Geen
vijf procent van onze bevolking

ACV-voorzitter Houthuys had het voiige zaterdag
in het koninklijk cirkus te Brussel bepaald niet
onder de markt met de duizenden woedende kajotters en kajotsters Het ACV had de kredieturenshow gepland, maar die liep helemaal uit de hand.
De jongelui skandeerden voortdurend « Aktie !
Geen cirkus ! » en staken hun ontgoocheling niet
onder stoelen of banken : de wet op de kredieturen was bijlange niet geworden wat zij ervan verwacht hadden.
De idee is gegroeid in de KAJ, is een soort geestelijk testament van de grote Cardijn. Wat nu In

durft onbeschroomd een proces
inspannen, wanneer het te kort
gedaan is in zijn recht. We zijn
niet querulant en niet lastig.
We zoeken stilletjes een plantrekkerige uitweg, wanneer de
huisbaas de huur in een wrede
klap verhoogt. We betalen dan
maar de minnelijke schikking,
• ofschoon het licht nog net oranje was. We durven de handkus
niet meer geven, We houden
behoedaam de kierenmode in de
gaten om een seizoen later mee
in zee te gaan. We zijn eigenlijk een beetje dichtgeklapte
mensen ».
Tja, wat zijn wij eigenijk voor
mensen ?

het parlement uit de bus is gekomen vinden vele
jongeren een « verraad » aan deze idee Ze gelden
immers niet voor de algemene vorming en de eerstejaars werden uitgesloten.
Voorzitter Houthuys (op de foto) had alle moeite
van de wereld om zich verstaanbaar te maken boven het gejoel uit. Na hem sprong een jonge arbeider uit het Antwerpse op het podium en slingerde
de CVP-ers in het gezicht dat zij de kredieturen
verkocht hadden uit politieke berekening Wat overblijft zijn verminkte kredieturen en vage beloften,
zo zei hij nog onder het daverend applaus van de
jeugdige massa.

Staking in de gentse lioven
Op vrijdag 8 april begonnen de ongeveer duizend havenarbeiders
van Gent aan een « wilde staking ». De Belgische Transportarbeidersbond (ABVV) en de Christelijke Centrale Voor Vervoerarbeiders
(ACV) weigerden van meetaf de aktie te erkennen ; ook nadat de
aktie zich tot de Antwerpse haven had uitgebreid
Dat gebeurde dinsdag 10 maart, nadat op een algemene vergadering, de Gentse havenarbeiders unaniem en zonder stemming besloten het werk verder neer te leggen.
Het konfiikt breekt los midden een periode van kollektleve arbeidsovereenkomsten : vandaar de aarzelende houding van oe vakbonden
Bovendien « zetelen » socialistische en christen-demokratische heren
in de regering, bijgevolg,..
De arbeiders zijn zich wel bewust van het oorzakelijk verband tussen syndikaat en regeringspartij en dat stemt hen wel enigszins
bitter.

dubbelzinnige
wet
Artikel 422 van het strafwetboek stelt strafbaar al wie verzuimt hulp te verlenen aan iemartd in groot gevaar. De wet
vermindert echter de draagwijdte van dit strafbaar feit door
verder te stipuleren. « dat om
verplicht te zijn iemand in
doodsgevaar te helpen vereist
is, dat er geen ernstig gevaar
voor zich zelf of anderen bestaat ».
De 28-jarige Daniël Huysentruit bekommerde zich niet om
die juridische subtiliteiten —
waar ligt immers de grens —
en redde op eigen lijfsgevaar
een meisje, waarvan de vader
haar naar het leven stond. Hij
werd zelf zwaar gewond en ligt^
al maanden verlamd in het ziekenhuis. Hij kan echter geen
recht op schadeloosstelling eisen, vermits hij volgens de wet
niet e( verplicht » was het meisje te beschermen. Zelfopoffering en hulpvaardigheid worden
hier dus bestraft in paats van
beloond.
Het wordt tijd dat het parlerr.ent de wet ter zake zo verduidelijkt dat voortaan dergelijke
schandalen uitgesloten zijn.

De Gentse havenarbeiders eisen een hoger loon (zestig frank bij
de veertig die ze op 30 april e k mogen verwachten) en betere arbeidsvoorwaarden Zij motiveren hun looneisen door te wijzen op de
steeds stijgende prijzen. Ze willen een dertiende maand uitbetaald.
De vervanglijst over betere arbeidsvoorwaarden omvat : mooiere
wasplaatsen, één enkel aanwervingsbureau, logisch gespreide werkuren.
Sommige arbeiders uitten hun ontevredenheid over de vakbondswerking : zo heeft een dispuut om de werkloosheidsvergoeding een
zekere malaise veroorzaakt Omdat die vergoeding te dicht het bedrag
van het werkioon benaderde, stelden de vakorganisaties tijdens een
algemene vergadering voor een bepaalde som van de werkloosheidsuitkering af te trekken en met die « bijdragen » een steunkas voor
zieke werkgezellen op te richten. De havenarbeiders verwierpen
het voorstel en ontdekten later dat de kas en de mindeie vergoeding
er toch waren . naar ze bewaren zouden nog een aantal andere verworpen voorstellen buiten de arbeiderswil om toch door de vakbonden zijn doorgevoerd Bovendien beweren ze, geen inspraak gehad 'e
hebben bij de vorige overeenkomst, waarmee de vakbonden zwaaiden.
De vervreemding tussen vakbondsleiding en werknemersbasis
blijkt alweer uit dit konfiikt ; najftt het « wilde » karakter van de
staking, kiijgen we bovendien nog andere verschijnselen die schering en inslag zijn bij de vele, recente arbeidskonflikten Zo zijn
RAL en Amada er als de kippen bij om woeste, nietszeggende pamfletjes aan de arbeiders uit te delen En de KR verschijnt hier naast
de vierde en andere Internationales ten tonele om zichzelf als enige
ware verdedigster van de werkman te proklameren ..
Toch kunnen wij, in het licht van de huidige sociale gebeurtenissen,
een ware stakingsgolf vrezen Als de goed betaalde en syndikaalbest-bewerkte werknemers het vuur aan de lont leggen, kan je reaktie in heel wat andere arbeidssektoren verwachten.

huguette d.b.
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geharrewar rond de benzineprijs

voor onze landbouwers
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wat wordt tiet met
de europese
londliouwprilzen ?
De ministers van landbouw zijn vorige maandag begonnen met
hun besprekingen over de landbouwprijzen. Van deze ministers,
die in Luxemburg vergaderen, wordt verwacht dat ze de nieuwe
Europese prijzen voor landbouwprodukten voor het volgende
seizoen zullen vastleggen. Iedereen verwacht dat er niets uit
de bus zal komen vóór 16 en 17 april en zoals tijdens de vorige
jaren zullen de ministers wellicht een paar nachten moeten doorvergaderen om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor de
verschillende landen. Zoals men weet heeft de Europese landbouwkommissie onder leiding van de Nederlandse voorzitter
Lardinois voorgesteld de landbouwprijzen met niet meer dan
2,76 7o omhoog te trekken. Deze merkwaardige prijsverhoging
zou, zoals al eerder in een ander artikel gezegd, geen gevolgen
(geen prijsverhogingen) voor onze Benelux-boeren tot gevolg
hebben. De voorgestelde verhoging heeft alleen tot doel de
Europese landbouwpolitiek terug vlot te krijgen na de monetaire
moeilijkheden van de laatste maanden.
Het Europees Parlement dat, zoals elk jaar, verzocht werd een
advies te geven bleek daar vrijdagavond niet toe in staat te zijn.
Het heeft alleen de EEG-Kommissie verzocht de prijsvoorstellen
voor het komende seizoen te herzien en dit ondanks de nachtzitting van donderdag op vrijdag. Zowel de West-Duitsers als
de Nederlandse afgevaardigden deden voorstellen om de landbouwprijzen met meer dan 2,76 % te verhogen. Alle voorstellen
schijnen gestruikeld te zijn op de onverzettelijke houding van
de Britten die beweerden dat een verhoging van de landbouwprijzen de inflatie zou in de hand werken en de handelsbesprekingen met de Verenigde Staten (die in september moeten beginnen) zouden bemoeilijken. De Britten hadden dus geen oog
voor de werkelijke problemen van onze boeren en men kan dat
alleen bedroevend vinden, voor de rest is tegen de Engelse houding niets te doen, jammer.
Op de konferentie in Luxemburg wordt, het kan bijna niet
anders, gezocht naar een tussenoplossing die iedereen kan tevreden stellen. Hoe die er zal uitzien kan niemand zeggen, maar
de meeste landbouwers zijn toch met gerust over de oplossing
die uit de bus zal komen en mijn inziens terecht.
Terwijl het Europese Parlement hulpeloze pogingen deed om
zijn gezicht niet helemaal te verl'3zen kwamen in Brussel de
vertegenwoordigers van de Europese landbouworganisaties bij
mekaar. Zoals men weet zijn deze organisaties verenigd in de
Copa die een eigen sekretariaat heeft in Brussel. Op de vergadering van afgelopen vrijdag werden harde woorden gesproken. Copa-voorzitter, de Nederlander Knottnerus, beweerde dat
de EEG bij het voorstellen van de nieuwe prijzen geen rekening
houdt met de huidige toestand in de landoouw en het werkelijke
landbouwinkomen. Men heeft alleen een oplossing nagestreefd
van de monetaire moeilijkheden op de rug van de Europese
landbouwer en dat op het ogenblik dat onze boeren steeds meer
kapitaal nodig hebben en het landbouwinkomen moet verhogen
om vergelijkbaar te zijn met de andere bevolkingsgroepen. Indien dat inkomen niet op een vergelijkbaar niveau komt zullen
steeds meer jonge landbouwers niet meer tot het beroep aangetrokken worden en andere landbouwers het beroep verlaten,
met alle nadelige gevolgen vandien. De h. Boon die namens de
Belgische Landbouwoiganisaties sprak heeft daar trouwens, mijn
inziens zeer terecht, op gewezen.
Volgens de h. Knottnerus zijn de landbouwers het slachtoffer
van het feit dat er geen Europese muntpolitiek wordt gevoerd.
Die monetaire politiek komt er niet om dat praktisch geen enkel
land de politieke moed wil en kan opbrengen om werkelijk Europees te denken en te werken en de landbouwers zijn daar de
grootste slachtoffers van omdar op dit ogenblik praktisch alleen
de landbouwprijzen op het Europees vlak worden besproken en
vastgelegd. Dit is in ieder geval duidelijk, als er geen Europese
monetaire politiek komt dan is het gedaan met de Europese
landbouwpolitiek, het zou goed zijn mochten de onderscheidene ministers van Landbouw daaraan denken.
De Copa blijft ondertussen bij zijn eis om de landbouwprijzen
voor het komende seizoen met 7,5 % te verhogen zoals al voor
een paar maanden werd voorgesteld
Persoonlijk vind ik het jammer dat op de Copa-vergadering
weinig of niet werd gesproken over verbetering van de landbouwstrukturen De prijzen zijn uiteraard zeer belangrijk, doch
een aanpassing van de landbouwstrukturen is al even broodnodig. Over de aanpassing van de strukturen zullen ook al landbouwministers moeten praten, wat op dat vlak uit de bus zal
komen is nu nog erg onduidelijk. Wij wachten ondertussen af en
hopelijk weet men over enkele dagen iets meer. We komen er
alvast op terug.

d.c.

Willy Claes van Ekonomische Zaken was erg gelukkig te kunnen
meedelen dat, er geen prijzenoorlog komt tussen de petroleumfederatie en de regering. Het indexcijfer van de kleinhandelsprijzen
zal dus niet de hoogte ingaan door
een stijging van de benzineprijzen
daar de verbruiker gedurende de
eerstvolgende drie maanden geen
hogere prijzen moet betalen. Op
het eerste gezicht een goede zaak,
maar het blijft toch twijfelachtig of
de verbruiker met het touwtrekken
van de voorbije dagen erg gediend
zal blijken.
De huidige stribbelingen gaan
terug tot september-oktober van vorig jaar. De toenmalige minister
van Ekonomische Zaken, de h. Simonet, besliste toen de benzineprijs met 1 fr. te verhogen en gelijktijdig de winstmarge van de
petroleummaatschappijen met 0,35
fr. per liter te verminderen. Het is
er toen hard aan toegegaan, doch
Simonet haalde ogenschijnlijk zijn
slag thuis. Ogenschijnlijk, want enkele maanden later verhoogde de
benzineprijs al met 0,20 fr. per
Hter en dit uiteraard op aandringen
van de petroleumfederatie. Deze
federatie groepeert de grote petroleumbazen, het « kleinere grut » is
bij de federatie niet aangesloten en
onderhandelt afzonderlijk met Ekonomische Zaken. Het zijn doorgaans
deze kleine maatschappijen die lagere prijzen vragen dan de groten
en vandaag kan men in sommige
pompstations nog
super-benzine
kopen beneden de 10 fr. Het prijsakkoord van eind december 1972
voorzag dus een stijging van 0,20
fr. die zou geldig blijven tot 31
maart.
Minister Claes vroeg aan de prijzenkommissie een advies nadat de
petroleumfederatie een prijsverhoging aangevraagd had van 0,52 fr.
per liter zodat de super 11,42 fr. en
de gewone benzine 11,06 fr. per
liter zou kosten. Het dossier van de
federatie werd pas daags voor de
vergadering van de prijzenkommissie aan de leden overhandigd.
Daarmee volgt Claes de onverant-

woorde werkwijze van Simonet die
in zijn tijd net hetzelfde deed. De
leden van de prijzenkommissie kunne nop deze manier eigenlijk geen
degelijk werk leveren. Het petroleumdossier is uiterst ingewikkeld
en wie kan op één dag een dergelijk dossier onder de knie krijgen ?
Verschillende leden van de kommissie hebben trouwens tegen deze
manier van werken geprotesteerd
en terecht wordt opgemerkt dat
van echt degelijke diskussie tussen
de leden en de federatie geen sprake kan zijn.
De petroleumfederatie wou de
verhoging omdat de aardolieprodukten op de wereldmarkt merkelijk
duurder zouden geworden zijn. Misschien weet men dat de prijs van
de petroleumprodukten afhankelijk
is van een aantal prijskwoteringen
die op de internationale markt gelden. Met deze manier is niemand
buiten de maatschappijen blijkbaar
tevreden en op dit ogenblik doktert een speciale kommissie aan
een nieuwe struktuur voor de prijzen van de petroleumprodukten.
Deze kommissie, waarin verscheidene belangengroepen vertegenwoordigd zijn, werkt aan die nieuwe struktuur al gedurende enkele
maanden en normaal moest ze nu
al ingevoerd worden. Omdat de
kommissie echter niet klaar is met
haar werk, kwam de petroleumfederatie met volgende merkwaardige
redenering aandraven.
Op 20 maart kostte één ton petroleum in Rotterdam 61,75 dollar
(32 dollar in 1971). Rotterdam is bij
uitstek een overschottenmarkt, zodat de prijzen evolueren tussen
zeer hoog en zeer laag. Op 20 maart
lagen de prijzen « toevallig » zeer
hoog. Een andere notering : de U.S.
Gulf bedroeg op dezelfde datum
18,5 dollar per gallon. Twee dagen
later haalde één gallon nog 15,75
dollar. Die plotse prijsoostoot zou
het gevolg geweest zijn van « interne Amerikaanse aangelegenheden ». Het verhinderde de petroleumfederatie niet gretig de verhoogde kwotering te gebruiken om
een prijsverhoging te staven. Ten-

slotte gebruikte de federatie nog
de kwotering van Ras Tunara in dQ
Perzische Golf, een kwotering d'itt
door de regering nooit aanvaard l9^
maar toch in de berekening van dö
federatie « was ingeslopen ».
De vertegenwoordigers van de
verbruikers, de vakbonden en d©
gezinnen in de prijzenkommissie
konden met die verhoging niet ak»
koord gaan. Zij eisten zelfs een
prijsverlaging van 0,20 fr. per liter
omdat « geen enkel element een
prijsstijging rechtvaardigd en omdat ze bij gebrek aan reële infofr
matie gekant blijven tegen een
prijsstijging ». De afgevaardigden
van de middenstanders en de landi>
bouwers wensten geen verandering
van de prijzen terwijl de federatie
uiteraard voor de prijsverhoging
stemde. Claes kreeg dus een verdeeld advies en heeft de huidige
prijzen, na overleg met de petroleumbazen, behouden tot einde juni
van dit jaar. Eigenlijk kon de minister niet meer toegeven want
men weet dat de regering met alle
mogelijke middelen een stijging
van de index wil voorkomen en een
verhoging van de benzineprijs zou
natuurlijk een forse stijging van
het indexcijfer voor april lot gevolg gehad hebben.
Daarmee zijn de moeilijkheden
rond de aardolieprijzen
helemaal
niet van de baan. Niemand in dit
land kent, buiten de maatschappijen zelf, de werkelijke prijs van
bv. één liter benzine of dieseL
Daarmee weet ook niemand hoeveel de maatschappijen zelf verdienen en juist dat moet men weten
om de prijs aan de verbruiker vast
te leggen. De speciale kommissie,
waarover we het al hadden, en die
naar een nieuwe
prijzenstruktuur
zoekt, komt maar niet klaar. Misschien komt men wel klaar tegen
juni en dan zal de diskussie tussen
Ekonomische Zaken, de prijzenkommissie en de petroleummaatschappijen, wellicht opnieuw hoog oplopen. Of de belangen van de verbruikers dan voldoende zullen aan
bod komen en verdedigd worden
lijkt mij echter zeer
twijfelachtig.

elfde viaams wetenschappelijk
ekonomisch kongres
Op 4 en 5 mei a.s. gaat te Leuven het elfde Vlaams Wetenschappelijk Ekonomisch Kongres door.
Dit wetenschappelijk kongres is
niet meer weg te denken uit het
Vlaams ekonomisch leven, leder
kongres dat totnogtoe plaats vond
trok verschillende honderden deelnemers en de Tieest vooraanstaande ekonomisten uit binnen- en buitenland hielden er referaten. Het
tema dat dit jaar uitgediept wordt
(de overheid in de gemengde ekonomie) zal vast opnieuw een breed
gespecialiseerd publiek interesseren.
Niemand kan zich vandaag ons
ekonomisch leven nog inbeelden
zonder overheidsinmenging. Verschillende bedrijven zoals bv. de
PTT, de Belgische Spoorwegen, Sabena, enz, zijn zonder meer overheidsbedrijven die uitsluitend door
de Staat gekontroleerd en gefinancieerd worden.
Jammer genoeg kan men niet
zeggen dat deze staatsbedrijven
steeds een voorbeeld zijn op het
gebied van beheer en management.
In het private bedrijfsleven treedt
de overheid steeds meer op als
kontroleur en gedeeltelijk ook als
financier langs het Staatssekretariaat voor de regionale ekonomie.
Tenslotte gaan stemmeri op om
bv. zuivere overheidsbedrijven op
te richten. De erg verlieslatende
kristalfabrieken van Val St.-Lambert
werden al onder de eerste regering Eyskens-Cools overgenomen'
en voorzien van de nodige honderden miljoenen om er « terug boven te komen » en er nu gedacht

aan een staatsraffinaderij « toevallig » weer in het Luikse.
Dit is duidelijk : aan overheidsinmenging in de ekonomie zitten
verschillende aspekten vast en
Juist die aspekten wil men tijdens
het komende kongres ten gronde
behandelen. Met de voorbereiding
van het kongres begon men nu bijna twee jaar geleden. Bijna 300
ekonomisten en technici uit de
staatsadministratie, de parastatalen, de Europese instellingen, het
bedrijfsleven en de sociale organisaties namen aan de voorbereiding
ervan deel. Al deze mensen werkten gegroepeerd in verscheidene
kommissies. Uit het ploegwerk in
die kommissies groeiden de referaten dia samen gebracht werden
in het referatenboek, een kanjer
van zo'n 600 bladzijden. De kongresdeelnemers
ontvangen
dit
werk bij hun inschrijving.
Ter intentie van geïnteresseerde
lezers vermelden we enkele markante hoofdstukken uit dit referatenboek :
— De oorzaken en de historiek van
de overheidsinterventie.
— Kenmerken in de ontwikkeling
van de gemengde ekonomie.
— Teoretische grondslagen van de
overheidsinterventie.
— Industriële koncentratie en
overheidsregelingen.
— De overheid en het arbeidsbeleid.
— i-let prijzenbeleid.
— De overheid en de nieuwe
schaarste (o.m. de problemen van
het leefmilieu).

— De subsidiëring door de overheid.
— De inkomstenverdeling in België.
— De overheid als herverdeler van
de inkomsten.
— De sociale zekerheid en de herverdeling.
— Planning en programmatic.
— De regionalisering.
— Het infrastruktuurbeleid.
— Het konjunktuurbeleid.
— Het beheer van overheidsadmK
nistaties.
— Problemen van overheidsbedrijven en -produktie.
Deze verschillende onderwerpen
worden in aparte vergaderingen
uitvoerig ingeleid en besproken
terwijl voldoende tijd werd vrijgelaten voor diskussie. Op de openingszitting spreekt verder prof. R,
Barre, de vroegere ondervoorzitter
van de EEG over •• les pouvoirs
publics face aux mutations contemporaines de la société ». De
tweede en laatste studiedag wordt
afgesloten met een paneelgesprek.
Belangstellenden voor dit kongres kunnen de vereiste inschrijvingsformulieren bekomen op het
kongressekretariaat, postbus 299
te 3000 Leuven (tel. 016/391.06).
Het inschrijvingsgeld bedraagt
550 fr. (125 fr. voor studenten). Dit
bedrag geeft recht op deelname
aan het kongres, het zojuist gec^
teerde referatenboek en het notulenboek dat na het kongres wordt
uitgegeven.
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geen sociale begroting...
Kamerlid Olaerts was het bij de bespreking van de begroting van pensioenen 1973 niet eens met de bewering dat deze begroting een technische begroting is en geen aanleiding
kan geven tot een sociale diskussie I
Een dergelijke ketterij wordt dan gedebiteerd voor een begroting waar 22
miljard van het totaal van 47 miljard
betrekking heeft op rijkstoelagen aan
de zgn. sociale pensioenen ! Ook andere elementen en cijfers pleiten ervoor dat deze begroting zou opgenomen worden in deze van sociale
voorzorg, indien we tot een eenheid
willen komen, want de huidige versnippering is nefast. « Er is nood aan
een minister die eenheid brengt in da
chaotische veelheid ». intussen worden vele kategorieën burgers verwaarloosd. Het verschil met bvb. Nederland is schandalig, zodat aan dergelijke toestanden een einde moet
komen.

luilekkerland
Bij het debat over de begroting van
de eerste minister somde kamerlid
Luc Vansteenkiste enkele diensten, instellingen en ambten op, die voorbijgestreefd zijn en derhalve kunnen afgeschaft worden. Wat het beleid betreft : er is geen koördinatie geen
vooruitzien, geen werkelijk toezicht.
Ook het rijksregister kwam tor
sprake : het is er reeds maar de wet
waarop de instelling van een rijk.sregister zou moeten steunen is er nog
steeds niet, zodat we in de onwettigheid leven en het parlement voor een
voldongen feit werd gesteld.
Luc Vansteenkiste handelde ook
over de databanken, het niet verhogen
van bijkomende gezinsvergoedingen
voor het rijkspersoneel en de toestand
In de sindikaten van het rijkspersoneel, waar sinds 1957 geen verkiezingen meer werden gehouden.
Daarop zal ten gepasten tijde nogmaals worden aangedrongen.
Ten slotte vroeg hij of er ook kredieturen voorzien voor het rijkspersoneel : het zou kras zijn dat de staat
verplichtingen aan de privé-sektor oplegt en zelf tekort zou schieten !

Stijgende werkloosheid
Kamerlid Geerink interpelleerde de
staatssekretaris voor streekekonomie
over de ekonomische achteruitgang in
het gewest Dendermonde, alsmede
over de slechte verbindingen per
spoor en langs de weg. Deze slechte
infrastruktuur belet de noodzakelijke
ekonomische expansie. Daarom vroeg
hij overheidshulp om het gewest uit
• de impasse te halen.

parlement gemechaniseerd
Ook kamerlid Schiltz maakte van het
debat over de begroting van de eerste minister gebruik om de kijker te
richten op de aftakeling van het parlement « dat gewoonweg wordt gemechaniseerd », zodat er slecht werk
wordt verricht. Het is normaal dat er
spoed gewenst is voor de kredieturen,
minder normaal is dat de regermg
daarbij het parlement wil voorbijgaan.
Als tweede oorzaak noemde de lieer
Schiltz het sistematisch samengaan
van regering en allerlei drukkingsgroepen, die rechtsstreeks bij de besluitvorming worden betrokken, nog eens
onder voorbijgaan van het parlement.
Spreker somde een reeks vraagstukken op waarbij het parlement het tegen de drukkingsgroepen moest af-

leggen. Ook sommige adviesraden
gaan hun bevoegdheid te buiten.
Zo dreigt ook de administratie in de
greep van okkulte machten te geraken en glijden we af naar een korporatisme, dat een nieuw feodalisme
inhoudt. Het is dan ook de plicht van
de eerste minister gedaan te maken
met het verborgen korporatisme dat
sinds geruime tijd de parlementaire
demokratie bedreigt.

te enge kredieturen
Ook in de Kamer heeft de Volksunie
zich erg ingespannen, om het wetsontwerp over de kredieturen te verbeteren en ruimer te zien, tevergeefs
echter, want de meerderheidskudde
verwierp sistematisch alle VU-amendementen, ook deze waarmee bv. de
CVP vroeger had geschermd en gedreigd, het zoveelste loze dreigement
trouwens van deze uitgeholde en
sterk verzwakte partij.
De meeste amendementen werden
met brio verdedigd door Nelly Maes
en kamerlid Frans Baert. Eerstgenoemde wees op de uitgestoten bevolkingsgroepen ; de werknemers van
de staat zelf, verder de zelfstandigen,
de landbouwers, de huisvrouwen. Het

SENAAT
kredieturen of uurkredieten
Over het debat in de senaat betreffende het wetsontwerp Glinne (kredieturen) kunnen we bondig zijn vermits we daarover reeds vorige week
uitgebreid verslag gaven. Tenoren van
VU-zijde — ook hier beheerste onze
VU-fraktie het debat — waren senatoren Vanhaegendoren en De Bruyne,
terwijl ook senator Diependaele tussen beide kwam, evenals senator Jorissen, die op het einde de VU-visie op
het ontwerp kernachtig samenvatte en
een kleine botsing had met de eer.steminister en de voorzitter over het
feit dat Leburton uitsluitend Frans
sprak. Senator Vanhaegendoren had
trouwens voordien voor het woord
« uurkrediet » gepleit, volgens hem
korrekter Nederlands. De reaktie vrn
de kleurpartijen bewees eens te meer
hoe ver ze af staan van een wezenlijke kulturele bekommernis.

begrip « vorming » werd te eng gezien, de financiering zal een aantal
besnoeiingen uitlokken, die alles behalve bevorderlijk zijn voor de vorming van de werknemers. Er is ook
niet het geringste spoor van pedagogische hernieuwing. We staan voor
een manke wet en de lamentabele
wijze waarop dit wetsontwerp tot
stand kwam maakt van de parlementaire procedure een karikatuur.
Over deze karikatuur had de heer
Schiltz volgende snedige opmerking
« Is het volgens U normaal dat de
Nationale Arbeidsraad acht maanden
krijgt en het parlement hoop en ai
één dag ? ».
Kamerlid Baert beperkte er zich inleidend toe, de vier reeksen amendementen, die de VU inzake kredieturen had ingediend, nader toe te lichten : uitbreiding tot de zelfstandigen,
de helpers en de landbouwers : uitbreiding van het aantal erkende kursussen ; verbetering van het sisteem
door toepassing vanaf het eerste iaew
en de spreiding van de kredieturen
over het hele jaar : de financiering
zou door het Rijk moeten gedragen
worden en niet door arbeidsintensieve bedrijven, die het zwaarst belast
worden en dus niet de werkgevers in

Sabena
Na de interpellatie Boey over de
Sabena stelde ook senator Vandezande nogmaals het wanbeleid in Sabena
aan de kaak. Hij gaf weer treffende
staaltjes daarvan, waarop minister Anseele vaak het antwoord schuldig
bleef of met overwegingen voor de
dag kwam die de kern van het vraagstuk niet raken (zo bv. dat de Sabena
de 21ste plaats in de rangschikking
der grote maatschappijen bekleedt,
waarzij vergeten wordt te zegen, dat
er van die top-twintigers weinig zijn
die zoveel verlies lijden als Sabena)...

wapenhandel
Senator Van In interpelleerde verscheidene ministers over de wapenhandel in ons land en meer bepaald
het openstellen van onze havens voor
de in- en uitvoer van oorlogswapens
en springstoffen. Na de internationale
aspekten te hebben toegelicht sprak
de senator over de quasi-geheims wapentrafiek te Zeebrugge, waarover elke informatie geweigerd wordt hoa-

KUnUÜRRAAD
overgang in brt
Bij de bespreking van het dekreetontwerp over de benoeming van leden van de beheerraad van de BRT in
de jongste zitting van de Nederlandse
Kultuurraad vond kamerlid Schilt? het
niet passend het beleid van de BRT
te onderzoeken. Hij achtte het voorstel, dertien leden te benoemen zonderling en meende dat bepaalde verhoudingen door dit cijfer verdoezeld
worden. De VU neemt nochtans genoegen met dit overgangsstelsel, niet
nadat de heer Schiltz er nog op wees,
dat men gerust een vertegenwoordiger van de kommunistische partij als
waarnemer zou kunnen toelaten omdat in een pluralistische visie alle opinies aan bod moeten komen.

kultuurraden geremd
Het debat over de kultuurbegroting
1973 gaf senator Van Haegendoren
andermaal de gelegenheid, om de beperking van de bevoegdheden van de

kultuurraden door regering en parlement te betreuren, slechts over metodologische aangelegenheden hebben
de kultuurraden een zelfstandige bevoegdheid. Vorig jaar zelfs schrapte
de regering eenzijdig de niet-gebruikte
kredieten I Verder pleitte nij voor de
bevoegdheid van de kultuurraden, om
opdrachten aan ondergeschikte besturen te geven : indien dit niet kan dan
Is het kultuurpakt niet operationeel.

stadskernvernieuwing

hun geheel ; verder de beteugeling
van misbruiken en ten slotte een langere opzegtermijn.
Na dit debat, dat de VU beheerste zowel kwalitatief als kwantitatief — de
overige oppositiepartijen hadden weinig te vertellen — ging de Kamer over
tot een haastige stemming van een
ongewijzigd ontwerp. De machine had
weer eens gewerkt, ook omdat het
paasreces voor de deur stond...

mislukte depolitisering
Kamerlid Emiel Vansteenkiste nad
het over de mislukte depolitisering
van het openbaar ambt. Eigenaardig
genoeg heeft de politisering nooit
zulk een omvang gekend als thans, nu
er meer dan ooit over depolitisering
gesproken wordt. Hij gaf enkele treffende voorbeelden van benoemingen
op grond van de partijkaart. Het Vast
Wervingssekretariaat werd in zijn bevoegdheid beknot (het mag niet langer de examensprogramma's samenstellen). Na 1 januari 1970 is het van
kwaad tot erger gegaan ondanks talrijke waarschuwingen. Wie het gezag
van de staatsoverheid in ere wil herstellen moet radikaal naar objektieve
kriteria teruggrijpen.

wel men er toch achterkomt dat wapens verscheept worden naar koloniserende en oorlogvoerende anden, of
naar ontwikkelingslanden (wat de Interpellant de vraag ingaf, of dat soms
onze bijdrage in ontwikkelingshulp is).
De minister ontweek een echt antwoord en verwees naar het komend
debat over ~de begroting van Buitenlandse Zaken. De ervaring heeft geleerd, dat minister Van Elslande sterk
is in afleidingsmaneuvers, hij zei in
elk geval niets konkreets, ook niet
over het voorstel van de mterpellant,
een eigen instituut voor polimologle
op te richten In samenwerking met
andere kleine landen en de rekonvarsiemogelijkheden voor de wapenindustrie te bestuderen.

mondelinge vragen
Op de laatste zittingsdag voor het
verlof stelden senator Vandezanda
(vreemdelingenkaarten in het Frans
« automatisch » uitgereikt aan een
Indonesiër) en Van Eisen (wantoestanden in IVPO) mondelinge vragen.

de minister tot een volledig en betrouwbaar geheel zouden moeten uitgewerkt worden. Senator Jorissen gaf
enkele voorbeelden van verminking
van het stadsbeeld en bepleitte de
sanering, restauratie en verkeersvrijmaking van oude stadskernen, wat de
ontvolking zou tegengaan.
Op het verwijt dat de Kommissie
voor Monumenten en Landschappen te
traag werkt antwoordde hij dat de regering de kommissie belet behoorlijk
te werken, uit vrees voor te noge uitgaven. Ook hier verwees hij naar het
Nederlandse voorbeeld. Een dinamischer beleid zou trouwens het privéinitiatief en de ondergeschikte besturen aanzetten, zelf initiatief te nemen
(cfr. Brugge met honderd restauraties
per jaar).

en landschapschoon
Senator Jorissen had het speciaal
over de stadskernvernieuwing en het
landschapschoon. Wij doen in Vlaanderen te weinig voor behoud en -ostauratie van gebouwen, dorps- en
stadskernen (in Vlaanderen een duizendtal geklasseerde gebouwen in
Nederland zesduizend)
Ei bestaat
geen officiële Inventaris, er zijn alleen verspreide gegevens, die door

zeevisserijonderricht
Kamerlid Emiel Vansteenkiste klaagde de versnippering aan in het zeevisserij-onderricht: dit onderwijs moet
dringend geherstruktureerd en gedepolitiseerd worden en aangepast aan
de moderne onderwijspolitiek. Liever
twee goede visserijscholen dan zes
minder goed werkende.

Het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) heeft zich met een schrijven
gewend tot de demissionaire minister-president van Nederland, tot de
eerste minister en de twee vice-eerste-ministers van België, alsmede tot
Nederlandse en Belgische parlementsleden, die resp. deel uitmaken van
de vaste kommissies kuituur, rekreatie en maatschappelijk werk van de
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de Kultuurraad voor
óe Nederlandse Kultuurgemeenschap (België). Een schrijven van dezelfde
strekking is verzonden aan de besturen van de politieke partijen in Nedertend en België. In de genoemde brieven wordt gepleit voor het versnellen
van het proces van de kulturele integratie tussen Nederland en het Nederfendstalige deel van België, mede op grond van de thans bestaande grondwettelijke erkenning van de Nederlandse kultuurgemeenschap in België.
Er is een nieuw publiekrechtelijk begrip tot stand gekomen, de kultuurgemeenschappen van Nederlandstaligen en van Franstaligen, welke gemeenschappen rechten en bevoegdheden zijn toegekend.
In de tekst van de brief aan de bewindslieden wordt gesteld, dat de
belangstelling van Nedeilandse zijde voor Vlaanderen en omgekeerd, naar
4e mening van het Algemeen Nederlands Verbond, in de laatste jaren
sterk is gegroeid. Van de zijde van het ANV worden dan tal van voorbeelden aangehaald, als die op het terrein van het volksontwikkelingswerk, op
dat van het bibliotheekwezen, terwijl voorts wordt gewezen op het werk
van de Konferentie van de Nederlandse Letteren, op de banden van Openbaar Kunstbezit in Nederland en Vlaanderen en op de vele vormen van uitwisselingen betreffende het koncertleven en het tentoonstellingswezen.
Het schrijven vervolgt dan : « Het Algemeen Nederlands Verbond zelf
heeft, traditiegetrouw, steeds gepleit voor het smeden van hechtere banden binnen het ene taal- en kultuurgebied en is nog steeds in die richting
werkzaam ». Ten slotte is met name het aandeel van de beide rijksoverheden die het Kuitureel Akkoord biedt, uitermate belangrijk ; hetzelfde
kan gezegd worden van de aktiviteiten op het terrein van samenwerking
van de besturen van provincies en gemeenten in de grensgebieden. Het
Algemeen Nederlands Verbond Is van oordeel dat ten dienste van de verder ontwikkeling in beide landen van het welzijnsbeleid — waarvan het
kuitureel beleid een aspekt is — de Nederlandse en Belgische overheden
het middel van de kulturele integratie zo efficiënt en zo krachtig mogelijk
in toepassing moeten brengen.

kulturele integratie versnellen
nieuwe kans
Er wordt op gewezen, dat er zich voor de kulturele integratie nieuwe
kansen voordoen.
« Immers de tot stand gekomen konstitutionele ontwikkeling in België,
houdende de erkenning van de kulturele autonomie van de Nederlandstalige gemeenschap en de instelling van daarbij passende organen, is een
gewichtig nieuw feit, dat de voortgang van het integratieproces kan versnellen. Het is zaak dat de regeringen van België en Nederland de daarin
gelegen kansen zo snel en doeltreffend mogelijk aangrijpen.
Daarvoor is te eerder aanleiding, nu de reden voor de vroeger wel
bestaande aarzeling van Nederlandse overheidszijde — schijn van inmenging in staatszaken — aldus is komen te vervallen •.

gemeenschappelijke organen
Het Alaemeen Nederlands Verbond spreekt als zijn mening verder uit,
dat « thans de tijd is gekomen dat de regeringen hun beleid gaan toespitsen op het ontwerpen van strukturen en het in het leven roepen van
gemeenschappelijke organen voor het Nederlandstalige kultuurgebied, die
op meer doeltreffende wijze, dan thans mogelijk is, de kulturele integratie
vorm en gestalte kunnen geven. Ook uit een oogpunt van financiële en
•ndere zakelijke motieven is het zinvol op deze wijze het integratieproces
te versnellen ».
Aan het slot van de brief aan de betrokken bewindslieden wordt gezegd;
• Het Verbond is er zich volledig van bewust dat zich daarbij een groot
santal problemen van praktische en juridische aard zal voordoen. Het beveelt dan ook de instelling van één of meer gemeenschappelijke werkgroepen aan, die in het bijzonder de mogelijkheden van institutionalisering
van het integratiebeleid in studie nemen.
Tegelijkertijd acht het Algemeen Nederlands Verbond het van grote
waarde dat met gelijk doel een kontakt tot stand wordt gebracht tussen
parlementsleden van de Kultuurraad voor de Nederlandse Kultuurgemeenschap in België enerzijds en Nederlandse parlementsleden anderzijds ».
Vandaar, zoals in het begin van het bericht is opgemerkt, dat een brief
van gelijke inhoud, maar dan aangepast, aan de betrokken Kultuurraad, de
vaste kommissies en de besturen van de politieke partijen is gezonden.
De strekking van de brief heeft de instemming van de leden van de
Raad van Advies van het Algemeen Nederlandse Verbond. Genoemde raad
bestaat uit de heren dr. I.N. Th. Diepenhorst, drs H.A. Korthals, dr. J.E. de
Ouay, dr. L. Roppe, J.H. Scheps en prof. dr. A. Verhulst.
De volledige tekst wordt eveneens gepubliceerd in het eerstvolgende
nummer van « Neerlandia •>. Inlichtingen over het ANV of proefnummer
• Neerlandia » : ANV, p.a. Jan Van Rijswijcklaan 28, 2000 Antwerpen.
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I n deze fraaie patriciërswoning heeft MAURETUS haar nieuwe kantoren.

aMHI

wij in nederland

Dot-steiting tussen progressieven en konfessioneten deed regeringsvorming mislukken
(jeeveedee) « Burger weg, de Beurs juicht. Wat doet u ? ». Met
deze woorden — groot en vet gedrukt — begon afgelopen zaterdag
een advertentie van bijna een halve pagina, afgedrukt in een aantal
Nederlandse dagbladen. De advertentie bevatte een oproep om lid
te worden van de Partij van de Arbeid en was een eerste publieke
reaktie van de socialistische partij op de ontslagname van mr Jaap
Burger als regeringsformateur. Immers, zodra bekend was geworden dat de socialistische oud-minister zijn opdracht aan koningin
Juliana had teruggegeven, had een juichtkreet geklonken binnen
het Amsterdamse Beursgebouw en waren de obligatiekoersen danig
de hoogte ingeschoten.
Dit opmerkelijke gebeuren en
de PvdA-advertentie markeren
op een bijzondere wijze de
tweede mijlpaal in de nu onderhand vijf maanden durende formatieperiode, nadat de vervanging van informateur Ruppert,
begin februari, door Burger, het
eerste betekenisvolle punt op
de lange lijdensweg was geweest. Scherper dan welk kommentaar ook tonen de vreugde
van de beursmensen en de verkiezingstoon van de socialistische advertentie aan hoe de
kaarten bij de moeizame formatiepogingen liggen. Terwijl de
zakenwereld juicht omdat Burger er niet in slaagde het zogeheten progressieve kabinet met
de socialist Joop den Uyl aan
het hoofd, te vormen, zet de
grootste partij van het land zich
schrap om door een extra ledenwerf-kampagne haar positie
te verstevigen en wellicht daardoor in het vervolg van de formatie een sterke positie te blijven behouden. Of met andere
woorden : de tegenstellingen in
het land tussen de voorstanders
en afwijzers van een « nieuw •
bewind zijn sinds de verkiezingsdag van 29 november nog niets
gemilderd. De polorisatie is
voortgegaan én ze is tevens de
hoofdoorzaak van het mislukken
van Burger.

partijen te weinig
wendbaar
Het Is natuurlijk niet verwonderlijk dat de tot nu toe gebleken onmogelijkheid om de opvolgers van de (demissionaire)
ploeg-Biesheuvel aan te wijzen,
bij een deel van de bevolking
geleid heeft tot heftige kritiek
op de demokratie. Een vlotte
formatie en een stel vertrouwde
ministersnamen zijn voor deze
kritici een bewijs dat het met
de demokratie in Nederland wel
goed zit. Wij geloven dat degenen die er zo tegenaan kijken,
de plank toch wel misslaan. De
(parlementaire) demokratie immers speelt zich af op het vlak

van de verhouding tussen volksvertegenwoordiging en regering,
en al is die verhouding in Nederland, evenals in België, verre van ideaal, het gaat bij de
regeringsformatie toch wel om
een andere zaak. Men kan zelfs
beweren dat de formatie in wezen een zeer demokratische
aangelegenheid is omdat op de
achtergrond van het gebeuren
de verkiezingsuitslag staat, de
basis van de staatkundige demokratie.
Wat zich tijdens deze formatieperiode wél wreekt, is het
tekort aan verantwoorde wendbaarheid in een partijensysteem
dat zich kenmerkt door zijn veelheid en door het al te star vasthouden aan bepaalde uitgangsstellingen. De verdeeldheid in
Nederland zoals die weerspiegeld
wordt in het grote aantal partijen (er zijn momenteel 14 Kamerfrakties !) met daarbij de
zekerheid dat geen enkele partij
de absolute meerderheid in de
volksvertegenwoordiging
(76
van de 150 zetels) kan halen,
vereist nu eenmaal het doen
van concessies. En juist op dat
punt is de zaak tot nu toe finaal
vastgelopen.
Men weet dat de Partij van de
Arbeid samen met haar « bijwagens » van de Radikalen (PPR)
en D'66, destijds het uitdagende
besluit nam na de verkiezingen
met geen enkele partij te zullen onderhandelen en vi/aarmee
niet vóór de verkiezingen een
akkoord was bereikt. Een dergelijke dure eed is alleen maar
verantwoord wanneer je de zekerheid hebt na de stembus-beslissing ook de meerderheid te
bezitten. Welnu, die zekerheid
was er bij lange na niet. De verkiezingsuitslag wees op « progressieve kombinatie » weliswaar aan als sterkste minderheid, maar dat is en blijft een
minderheid. Gevolg : willen de
socialisten gaan regeren, dan
moeten ze wél onderhandelen.
En hoe kun je dat nog aan je
kiezers verkopen ?
Den Uyl, fel belust op het premierschap (overigens niet uit
een sterke persoonlijke ambi-

MAURETUS NAAR HET CENTRUM
De Verzekeringsmaatschappij MAUPETUS, te Antwerpen gesticht en
gevestigd, werd ingevolge haar opzienbarende uitbreiding genoodzaakt de Maatschappelijke Zetel te
verplaatsen en de burelen in ruimere lokalen onder te brengen.
Seder haar stichting waren de
diensten van de N.V. MAURETUS
ondergebracht in de Tolstraat, in
het randgebied van de stad. In de
zomer van vorig Jaar werd door de
Raad van Beheer de beslissing genomen tot aankoop van een ruim
patriciërsgebouw op de Frankrijklei 79, in het centrum van de Antwerpse Metropool.
Onmiddellijk werd er een aanvang
gemaakt met de werken om de lokalen funktioneel in te richten voor
de behoeften van een expansief
verzekeringsbedrijf, terwijl er nochtans naar gestreefd werd de oorspronkelijke bouwstijl zoveel mogelijk te bewaren.
Naar aanleiding van de overbrenging der administratieve diensten
naar het nieuwe adres, werden door
de N.V. MAURETUS recepties aangeboden op 6 en 9 april.
Dr. jur. H. Thys, afgevaardigd beheerder, samen met de voltallige
Raad van Beheer, mocht zich verheugen in de aanwezigheid van een
talrijk en selekt publiek.
Naast de vertegenwoordigers van
de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen en van talrijke
Verzekeringsmaatschappijen, werd
de aanwezigheid opgemerkt van een

groot aantal verzekeringsbemiddelaars, van politieke mandatarissen,
van Antwerpse prominenten uit de
publieke en private sektor.
Aan de aanwezigen op deze geslaagde recepties werd een uitermate verzorgd herinneringsalbum
overhandigd met een historische nota over de Antwerpse Boulevards,
door de heer J. Stasseyns, beheerder, en een juridische verhandeling
over Wegenis en Overheidsaansprakelijkheid, door de heer H.
Thys, afgevaardigd beheerder.
Wij feliciteren de Antwerpse Verzekeringsmaatschappij MAURETUS
om haar prachtige verruiming en
wensen haar voor de toekomst een
verdere uitbreiding en bloei toe.

tie ; de man heeft er bovendien
de kwaliteiten voor), zou nog
wel tot een zekere vorm van onderhandelen bereid zijn, maar hij
staat natuurlijk onder druk van
zijn partij en van de vakbeweging. Anderzijds konden de aangewezen partners van de « progressieven », de kristelijke partijen die in december en januari
geen akkoord konden bereiken
met de liberalen, door de lastige positie waarin Den Uyl verkeerde, sterke troeven op tafel
leggen. Hierdoor bleef de formatie voortdurend dansen rond
een situatie die in het schaakspel een pat-stelling wordt genoemd. Burger heeft getracht
die te doorbreken met zijn pogingen om buiten de frakties om
kristelijke ministers te charteren. Dit lukte hem slechts in
twee gevallen : de huidige minister Boersma van Sociale Zaken en de Amsterdamse professor De Gaay (vader van de Radikale fraktieleider Bas), beiden
lid van de Anti-Revolutionaire
Partij, toonden zich bereid in
een progressief kabinet zitting
te nemen. Verder dan deze twee
« afvalligen » schopte de formateur het echter niet. Waarmee
vast kwam te staan dat een progressieve regering slechts een
uiterst kort leven beschoren zou
zijn. Met name de Katholieke
Volks-Partij zou een dergelijk
kabinet niet gedogen.

water in wijn
noodzakelijk
Zoals de zaken nu staan, is
het duidelijk dat een oplossing
voor de Nederlandse krisis
slechts te bereiken is door een
meer wendbare houding van
beide groepen, progressieven
en konfessionelen. leder zinnig
mens begrijpt dat het wél mogelijk moet zijn tot een overeenkomst te raken, ook al zal
er dan wederzijds water in de
wijn gedaan moeten worden. Dat
betekent voor niemand een
schande, want In de politiek is
de toepassing van een zekere
taktiek onvermijdelijk. Het komt
er nu op aan een formule te
vinden die beide kampen zoveel
mogelijk in hun waarde laat en
toch de ruimte verschaft om tot
een akkoord te komen. Een opgave die moeilijk is, maar, vinden wij, niet uitzichtloos. En om
te besluiten : ondanks Burgers
mislukking handhaven we onze
voorspel Ifng van december dat
een « rooms-rode » regering uiteindelijk het resultaat van de
marathon-formatie zal zijn.

Brouwerij

MOORTGAT
BREENDONK
tel. (03)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades
•
Bijhuizen : Cogels Osytei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. (03)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel.
(09)22.45.62
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en uw

Vlamingen,
vraag GRATIS ADVIES
voor uw hypofheekleningen (Ie en 2e r.)
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.)

(Advertentie)

Agervten en makelaars
neem kontakt met ons I

mi ' 14-4-1973
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NIEUW!!!

VOLKSU

Voor :
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wagen, fiets of brommer,
kar, koets en kinderwagen,
voordeur en achterdeur,
hondehok, lift en lantaarnpaal,
buik en uw rug,
vrienden en uw vijanden,

VU STICKE
Zendt ons onder omslag
— of een briefje van 100 fr. en u ontvangt per kerende 20 stickers.
— een briefje van 20 fr. en u ontvangt per kerende 2 stickers,
Het leeuwtje op de sticker Is levendig oranje geldeurd. Afbeelding op ware grootte

Algemeen sekretariaat Volksunie — dienst propaganda — Voldersstraat 71 — 1000 Brussel

SOLIDARITEIT MET DE NEGEN VAN LAKEN
Het is hartversterkend te zien hoe « solidariteit » in onze partij
geen ijdel woord is. Zoals onze lezers kunnen vaststellen werd en
wordt de oproep tot solidaire steun aan de 9 veroordeelden ruim
beantwoord, in zulke mate dat wij deze week méér ruimte dan
voorheen moesten vrijmaken om alle ingekomen stortingen te
kunnen vermelden. Als de bijdragen van overal in Vlaanderen
aan hetzelfde tempo blijven binnenkomen, zal het objekt^e-f (1
miljoen inzamelen) wellicht over enkele weken zijn bereikt
Wij herinneren er nogmaals aan dat bijdragen dienen gestort
op postrekening 884.15 van de Kredietbank te Zaventem, voor
rekening

nr. 434-8094439-84.

Vermelden :

solidariteitsfonds

« negen van Laken ».
Het solidariteitsfonds wordt beheerd door een komitee van VÜpariementsleden nl. de senatoren Bob Maes (voorzitter), Wim Jorissen. Lode Claes en Hektor De Bruyne, en de volksvertegenwoordigers Nelly Maes, Mik Babyion, Jef Olaerts, Vik Anciaux en Eugeen De Facq (sekretaris). Korrespondentieadres

: Europalaan.

11, 9820 St. Denijs-Westrem. -

J.D., Dworp
M.F., Buizingen
EX>.N., Merelbeke
H.W., Lint
J.S., Beringen
G.R., Zonhoven
P., Tienen
G.C., Diegem
A.D.V., Mortsel
T.V., Oostende
P.R., St. Joost-Ten-Node
Bertje, Deurne
L.R., Opglabbeek
P.V., Schoten
V.D.C., Deurne
B.V., Grimbergen
F.M., Antwerpen
L.D., Antwerpen
J.V.C, Borgerhout
M.P., Bilzen
H.V., Ledegem
H.J., Antwerpen
R.V.C., Wemmei
VU-arr. Brussel
R.V., Vinkt
R.H„ ünter
V.D.P., Kontich
I.V.H., Antwerpen
Naamloos
VU-afd. Booischot
W.S., Molenstede
AVV-VVK, Mechelen
V.A., Antwerpen
J.D.M., Gentbrugge
IV1.A.. 1090 Brussel
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W.V., Gent
R.P., Mechelen
W.G., Zutendaal
G.B., Oostende
L.K., Kalmthout
K.A., Maasmecheien
F.R., Berchem (Antw.)
R.R. en E.S., Antwerpen
Mevr. I.W.. Mortsel
L.J., Kumtich
A.K., Moen
P.B., Mechelen
A.S , Duffel
Omhaling kaderdag Mechelen
M.L., St. Genesius-Rode
V.M., Bornem
A.D., Moen
G.T., Nieuwerkerken
VU-afd. Nieuwerkerken
G.D., Genk
W.D , Heuie
C.G., Antwerpen
A.G., Assebroek
H.V., Brasschaat
F.J., Berlijn
G.D., Koekelare
J.K., Boechout
J.8., Beveren-Waas
E.T., Lochristie
R.M., Wijnegem
W.D., Steenokkerzeel
R.L., St. Amandsberg
L.V.H., Halle
LV.M., St.-Stevens-Woluwe
M.S..Mechelen
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HV., Wilrijk
E.H., Deurne
A.G., Semmerzake
J.B., Booischot
VU-Diest (omhaling)
A.T., 1190 Brussel
A.B , Korbeek-Lo
M.D.R., Waasmunster
Huis C., Lede
Dr. B , Antwerpen
Voor A.C., D.B., — M., Steendorp
C.S., Genk
Naamloos, Zarren
AV., Vurste
EV., Tielt
F S , Hasselt
G V D , St. Niklaas
P.D B., Anderlecht
A.V.A., Lovendegem
E.D M., Aspelare
H G., Deurne
Naamloos, Vorst
vu-Molenbeek (Brussel)
Anonieme Vlaamse Brusselaars
H.B., Overmere
A.G., Semmerzake
VU-Sleidinge
VU-Landegem
E H., Wechelderzande
P.V.O., Herentals
L.V, Aalst
VU-Londerzeel
J.S., Relegem
F.D.S., Schilde
L.P., Tongeren
J.D.C., Broechem
D.R., Kortenaken
Mevr. E.D.. Steenokkerzeel
Vü-Opglabbeek
VU-Wijnegem
G.D.G., Boejoemboera (Burundi)
Naamloos, Menen
M.B., Merksem
Mevr. V.K.-D.W., Zellik
R.V., St. Kruis
J.L., Grimbergen
B.B., Dilbeek
VU-Poperinge
Kaderleden leper
VU-Zonnebeke
V.B., Poperinge
M.C., Reningelst
A.L., Gent
F.A., St. Pieters-Leeuw
E.F., Oostende
R M., Middelkerke
CO,., M.W., Moerbeke-Waas
H.V.d.E., Erpe
G.E , Kemmel
V.W., Mechelen
W.W., Mechelen
G.V.D.B., Zandbergen
Vü-Boortmeerbeek
J.P. en vrienden, Strombeek
H.A., Deurne-Zuid
J.B., Itterbeek
R., BSD
H DS. (Watergeus) Brugge
.
B.V.D.R., Antwerpen
E.B., Berchem
A.T., St. Gilles-Dendermonde
M.V., Wezenbeek-Opp°m
J.V., Ronse
K.A., 2e storting, Maasmecheien
Oud Dinaso, Mechelen
Hou ende Trou, Gent
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100
200
1 000
400

vu-Liedekerke

5 300

500
1.000
1.000

500

VU-afd. : Anderlecht, Beersel,
Eisene, Evere, Lol, Peutie, St.Kat.-Lombeek, St.-Kwintens-Lennik, St.-Martens-Bodegom, St.Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel,
St.-Genesius-Rode.
Overschot
lidkaarten :
DM., Deinze
A.P., Sterrebeek
R.V.D., Hoegaarden
vu-Lint
N.V., St.-Niklaas
V.G., Mechelen
AN., Kortenberg
T.B., Zaventem
J M., Zaventem
B.M., Zaventem
J.P.G., Berchem (Antw.)
VU-Herzele
H.V.D , Drongen
LH., Dilbeek
M.J.B., Westmalle
Centrum voor Ouderenzorg,
Ekeren
G.M., 1080 Brussel
J.B., 1090 Brussel
J.G., St. Kat. Waver
M.D.V., Oostakker
V.S., 1080 Brussel
mevr. G.D.P., Antwerpen
VU-Kapellen-Hoevenen
H.B., Grembergen
J.D.W., Lede
Amnestieaktiekomitee, Kortrijk
G.D., Leffinge
R.S , Hoegaarden
J.N., Koningslo-Vilvoorde
P.VD.G., Wilrijk
M.S., Deinze
V.R., Antwerpen
Omhalmg verg. Schilde
G.B., Rijmenam
M.J , Antwerpen
P.DZ., Erembodegem
R.M., Oostende
VU-St. Kat Lombeek
Omhalmg Hasselt, arr. kaderdag
Omhalmg Welle
arr. kaderdag Aalst
D.S., Meise
H.E., Wemmei
L.H., Wemmei
N.D.S., Gent
H.D., Dworp
Totaal 4e lijst
Algemeen totaal

2 630
300
500
100
1.000
200
1 000
1.000
1 000
100
100
1.000
1.000
100
250
1.000
1.000
50
50
50
300
250
500
700
200
200
1.000
150
100
500
1.000
250
,200
675
1-000
250
200
250
5.000
2.830
2.420
300
500
500
200
100

135.000
548.374

errata
R V Is van Zomergem en niet Zottegem, F L (en niet R) Haasrode, P.S
(en met D ) van'Maideren, A.D R (niet
B.) van Ertvelde, VU-Velzeke en niet
R.DG Welle, P.G Westmalle en niet
V P Berchem, VU-Mariekerke 1 000
en J T Manekerke 500, B W wordt
VU-Diepenbeek A G wordt 1170 Brus
sel, L C Dakman wordt VU-Lokeren
J D D IS met van Dilbeek maar van
Frembodeqem
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HUIS MEYNTjENS OKTAAF

AANBEVOLEN
HUIZEN
K w e k e r i j e n - Tuinaanleg

I.V.H.
Dendermondse steenweg t20
9208 Schellebelle - Tel 09 79 31 70
Gebelekteerde p an^en voor
partikuliere verkoop
— OPEN s ZATERDAGS —
Kleurenkataloog op aanvraag

|an PAUV^ELS DE BRAUWER

VLAAMSE TOERIST bezoek ook een»

SANITAIRE- en KEUKENINSTALLATIES
F
ABD

LAMBRECHTS
Braeckmansstraat 34
RUMST
Veerstraat 91 RUMST
( 0 3 ) 7 8 33 97
( 0 3 ) 7 8 13 71
Erkend verdeler van
aanbouwkeukens TIELSA
TIELSA geeft u modern
en nuttiq komfort

Bezoek CAFE - RESTAURANT
Tel

STANDING
2 X kopen 1 x betalen
(5 000 in stock)
Voorbeeld
kostuum kopen,
EEN GRATIS
Dendermondse steenweg 276
AALST

GELD
Voor een persoonlijke ening 1ste
2de of 3de rang wendt U tot

Frans Van Moorter
Oudenaardse
Tel

Leder- en kunstlederwaren
Klem- en Groothandel

Steenweg 121, ERPE
( 0 5 3 ) 2 2 9 11

XAVANNA

Blijft gij doof,
Vlaming !

Tel 0 2 / 5 1 21 82 - 51 49 60
Toekomsfstr 21 - 1800 VILVOORDE
Eksklusieve modellen
Vd 10%

Houtwerken |. VERHULST

UZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN

Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W
Tel ( 0 3 ) 7 5 97 00

DEBERLANGER Croofhandel
Steenweg op Brussel 108,
1790 Hekelgem
- ' ALLE BESLAG VOOR
HOUT
ALUM - PUC - RAMEN
Exclusieve invoerder WINKHAUS
MACHINES en TUlNARTiKELEN
TEL ( 0 5 3 ) 6 7 0 08 - 693.57

DE VOERSTREEK
Rust in uniek landschap
inlicht
V V V DE VOERSTREEK
Kerkstraat 53 - Moelingen
Vlamingen, voor uw feesten
vergeet niet

DE WIJNCAERD
te bezoeken Invoerder van alfe
WIJNEN - LIKEUREN
GROOTHANDELSPRIJZEN
3 0 % Korting aan iedereen
V A N DE GUCHT R A Y M O N D
Rodestraat 5 St-Katharina Lombeek

MARC UYTDEWILCEN
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne
Tel 21 66 99 - 21 66 90
UW KLEUREN T V TECHNICUS
Koop bi| ons in vertrouwen

Wouter Haecklaan 4 DEURNE
Tel 21 27 59 - 21 27 75

AL
AL AANBOUV^KFUKENS UIT GLASAL
FABRIEKEN TE RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13
TOONZALEN
BRUSSEL 02/17.71 99
ANTWERPEN 0 3 / 3 5 60.69
LEUVEN 0 1 6 / 3 4 7 94
HASSELT 011/216.23
HERENTALS 041/239.10
ZWEVEZELE 051/612.84

T KREKELHOF
Open vanaf 14 uur
Elke dinsdag gesloten
Brusselbaan 11 Gooik
Tel (054)348 57

TiELT ( W V l ) 0 5 1 / 4 2 0 1 5
GENT 0 9 / 2 5 50.85

Vlaamse gotische stijlschouw ?
of sierschouw naar eigen keus
in volslagen artisanaatswerk I

d and u s

Opperstraat 37
—
LIEDEKERKE
Tel . ( 0 5 3 ) 6 6 2 1 9
MAATWERK en zeer grote keus
kleding < KLAAR O M DRAGEN »

Boomsesteenweg 890 - 2610 Wilrijk
Te! 87 51 07 - 87 51 54 ook na 19u.
Natuursteenbedrijf - Kunstdekor
Abonnees « WIJ » 8 % korting

ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel
AFWERKING Mter KUEERWAKER ENGELSE &
INLANDSE STOFFEN Op verzoek kom ik overal
aan huis de naat nemen passen en afleveren
Vraag zonder de minste verplichting
stalen en prijzen

10 %

« PERZEN »

""

Smet de Nayerlaan 141
Blankenberge
Tel. (050)41637
Uitbater
TERSI JULIEN

vol pens 300 fr alles inbegr.
DRANKHUIS BEIAARD
VLAAMSE GEZELLIGHEID
Trefpunt van alle Vlamingen
—
Stemmige muziek
—
Mevrouw LAURENT • DELEU
Kortrljksestraat 3 - MENEN
Boekbinderij
VOETBAISTRAAT 13
9001 GENTBRUGGE
Te! (09)52.04 55
Inbinden van tijdschriften, bibliotheekbanden, encyclopedieën, enz

F ITO
Kollegeslraat 79-81
2440 GEEL

Tel. 0 1 4 / 5 9 3 6 9

DEPREZ P.V.B.A.
vismijn 104 - Oostend*
ZEEVISGROOTHANDEL
Prijslijst op aanvraag

HOUTWORM?
BehendeNng van dakweiket) teiien aHe houtInsekten. IWINTia JAAR WAARBOm.
Dok. op aanvraag Gratis bestek In gans het
land.P.V£AINDUSTRADE Vanden^penslr.
12, Wemmel (Bt) - Tel (OnUtOJOO.

Op BERGSAFARI naar het
LECHTAL . TYROL
Prachtige elfdaagse reizen met luxe autocar,
regelmatige afreizen op
22-6. 30-6, 8-7. 16-7. 24-7, 1-8, 9-8 en 1-9

INLICHTINGEN EN RESERVATIE !

Schranslaan 70 • 1840 EPPEGEM
Tel 0 1 5 / 6 2 9 42 - 5 % aan VU-leden
MIELE . AEG - LINDE

1

UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN
25A, Leopoldstraat, Antwerpen
Tel ( 0 3 ) 3 3 92 65

CARROSSERIE

LOOS - VAN HOOF

KOSTUUM naarMAAT

lezers van dit blad

lippenslaan 191
8300 KNOKKE-HEIST

PRI|S ALLES INBEGREPEN :
juli-augusfus 6.850 F - juni-september 6.450 F

gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
( l e t op het huisnummer ' )
Telefoon 0 3 / 2 6 86 62

ALLE MONTUREN

MILADY Couture

TV PELMAR 61 scherm
12 500 fr. i.pv. 18 950 fr.
Andere merken grootste kortirïg
T.V. V A N A F 9 000 F

WALTER ROLAND

ALLE GLAZEN

CORTHALS
« UW KOFFIEHUIS »
Kattestraat 20 - 9300 AALST
Tel. 053/244.80

Hotel-Pension BREUGHEL

KESTELEYN

BOUWBEDRIJF

LUC iLEGEMS pvba

HET DRANKHUIS MET SFEER

MACONFECT - KLEDING

Voor

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene
Tel. (053)66.235

STEEDS WELKOM I N

Waarom
uw grote vijanden steunen ?
Bi| ons radikaal Vlaams brandvers
groot voordeel
1 Kg topkoffie
164 fr.
op 3 Kg — 1 0 %
295 fr.
op 5 Kg — 2 0 %
656 fr
Th bezt - spoorweg
terub
Ook 140 fr min 1 0 % of 2 0 %
KOFFIE HAWAÏ
1720 Groot-Bijgaarden
Tel ( 0 2 ) 6 5 8 1 4 1

Boneputstraat 28 - BREE
Tel 0 1 1 / 6 5 188 en 66 477
Staatsbaan 1 - HALEN
Tel. 0 1 3 / 4 1 . 7 4 2 en 41.743

VOOR HET BETERE WERK

GRAAF V A N VLAANDEREN
Stationplein 37
—
9300 AALST
Tel (053)281 10
Koud buffet
Ne te bed e i ng

LINDENHOVE
Uitbaters
Walter De Bisschop - Rita lauwereys
Koud en warm buffel
Gezellige Vlaamse sfeer
weke' ikse rustdag
woensdag
Bellestraa» 49
HEKELGEM
Tel (053)687 40

ELECTRA-BREE P.V.B.A.

Dorpstraat 47 - TEL 52 89 38
BURCHT
Kruibeekse stwg 32 - TEL. 52.74 72
Vloerbekledingen, tapi|ten, papier,
'oldeideuren louverdrape,
luxaflex schilderwerken
VU leden en « W i j n-lezcrs 1 0 %
vermindering

RESTAURANT
« HET PALINGHUIS » a / d Schelde
Hef hu = m°t fsm i ftredifie
Brugstraat 10 • 9328 Shoonaarde
Tel 052/43246
wek rustdag vn|d 14u 'ot zat 16u

VLAMINGEN voor j w afspraken
te Aalst
CAFE
GASTHOF

ZAKENKANTOOR

DE REUSE E.F.

REIZEN LUX CAR
Prinsdaal 61
BAMBRUGGE
Tol. 0 5 3 / 6 3 4 23

A d v . De Backerstraat 61
Denderhoutem
Tel. 054/311.63

V R A A G VRIJBLIJVEND FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN
EN PROGRAMMA

RICO-KLEDING VERMEESCH
•Steenhoimersvest, 52 Antwerpen Tel 03 3135 83,

Groepen

korting

en
maatschappijen

DIRK MARTENS

voor U
bedacht

AALST

NINOVE

PVBA.
lange Zoutsir. 30, 29-33, 36-38
Tel ( 0 5 3 ) 240 60

Beverstraat 24-26
Tel. ( 0 5 4 ) 331 05

allerhande ! I !
Speciaal

^
KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - v/astafels en waskussens - kinderkleding
SPORTARTIKELEN . allerlei • turnitledij - rulferuitrustingen - pingpongtafels • badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen elekr treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren poppen - poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen • alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels

Vlaamse Leeuwen voor
masten,
vensters of afdelingsvlaggen in alle grootte en modellen
Allerlei wimpels - gebordeerde kentekens - lelfklevers - tafelvlaggen,
sjaals of lintjes ( V I . Leeuw, Tijl,
Goedendag) voor feesten - geelzwarte wimpels aan koorden van
10 m. voor versiering - alle bijbehorigheden
PAUL SUYS

—

ZEER VOORDELIGE

PRIJZEN

—

Molenves» 50
Tel

Herentals
(014)21207

matthieuls beddenbedrijf
biedt voor elk probleem een wooninrichting
onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

_yf^^^

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar
middag- en avondmalen aanbieden
I

NTERESSANT

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop.
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goolasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotol
beter dan in Duitsland.
LEUVEN • Tervuorsevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 8 7 . 7 2 - 1500 zitplaatsen.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 6 8 . 6 9 - mooiste
kelder van Europa.
BRUSSEL • Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen
KONTICH : Kon Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2 000 p i . - tel. 0 5 1 / 7 2 8 . 2 2
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 0 1 1 / 7 3 6 . 3 0
KESSENICH : Venlo Steenweg - Tel. 011/619.71
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel. 050/502.96
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 0 5 9 / 3 2 0 . 8 6
W I J zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families waarvan
de man of de v r o u w ' d e keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en
inwoon gratis - In regel met de sociale w e t - Liefst mensen van 't vak
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensesteenewg 128, Korbeek-lo.
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deze week
in de wereld

de wereld

• Wereldberoemde kunstschilder Pablo PI»'
casso op 91jailg9 bsftljd overleden.

•••

• Negen leden van de internationale kontrolekommissïe in Vietnam gedood toen da
helikopter waarmee ze zich verplaatsten door
een Vietkongraket werd neergehaald. Enkele
dagen later wordt opnieuw een helikopter
met kommissteieden aan boord door de Vietkong beschoten.

en door is nog kombodio

(ARGOS) Eind vorige week is generaal Haig op een wenk van president
Nixon naar Zuid-Oost-Azie gevlogen
om, zoals dat heet, ter plaatse poolshoogte te nemen. De Amerikaanse president was vooral verontrust door de
nieuwe ontwikkeling
m Kambodja
waar rode Khmers en noordvietnamese troepen hun ring rond Phnom
Penh hadden aangelegd zodat alle toegangswegen naar de hoofdstad waren
afgesneden.
Onmiddellijk
hebben
Amerikaanse
vrachtvliegtuigen
een
luchtbrug ingelegd om Kambodja's
hoofdstad van munitie en brandstof te
voorzien. Die gebeurtenissen bevestigen onze prognose van vorige week :
de Amerikaanse GI's zijn « back
home » maar in Zuid-oost-Azië blijft
de situatie uiterst precair. Te Washington wacht het Staatsdepartement alleen nog op het rapport van de generaal.

Informatie-opdrachten behoren vanouds tot de diplomatieke routine en
Indo-China was een kwarteeuw lang
het preferentieel « voorwerp • waar
« informateurs » hun licht kwamen opsteken. Reeds de vierde Franse republiek stuurde bij herhaling haar generaals en politici ter plaatse. Later waren Lyndon Johnson, McNamara, Walt
Rostov en de generaals Maxwell Taylor, Westmoreland en Wheeler aan de
beurt. Onveranderlijk waren die opdrachten aanleiding tot nieuwe eskalaties van geweld. Vandaag vraagt de
wereld zich af of de informatie die
generaal Haig in het Witte Huis moet
overleggen, het staatsdepartement tot
nieuwe akties zal stimuleren... amper
twee maanden nadat president Nixon
er, eindelijk, In slaagde zijn troepen
uit Vietnam terug te trekken.
Naar het gevoel van Nixon en zijn
naaste medewerkers moest Kambodja
de zuiverste belichaming worden van
de Nixon-doktrine. In 1970 zei Nixon
dat het zijn bedoeling was de Kam-

bodjanen te leren hoe ze voortaan hun
eigen zaken moesten beredderen. Blijkbaar heeft Kambodja die hoge Amerikaanse verwachtingen niet waar kunnen maken Het land der Khmers werd
gepromoveerd tot Nixoniaans testgebied maar geraakte niet los uit de knel
van interne tegenstellingen en half
feodale strukturen. Toch bleef Nixon
maar optimistische verklaringen weggeven. In januari j l . , tegelijk met het
bekend maken van de akkoorden van
Parijs, voorspelde Nixon dat ook « de
vrede met Kambodja » nu vlug zou volgen In de fameuze overeenkomst die
te Parijs door Kissinger en Le Due Tho
werd uitgewerkt, stond Kambodja niet
eens op de agenda... Vandaag gewaagt
de Amerikaanse regering van « geheime afspraken over Kambodja »
maar Kissinger en Le Duo Tho hebben
die « berichten » solidair en nadrukkelijk gelogenstraft.
In Washington omschrijft men de
nieuwe toestand als « uiterst ernstig »
— omdat de Kambodjanen ten slotte
met in staat bleken zichzelf te bedruipen. Het regiem van Lon Nol wankelt
op zijn voetstuk. Toch meende Kissinger dat de situatie niet « zo dramatisch » is als de eerste ramingen deden vermoedden. De informatie-opdracht van Haig, zo meende Kissinger, zou al vier weken geleden zijn
vastgelegd en de aanwezigheid van
een Amerikaans « informateur » in
Zuidoost-Azië zou louter toevallig samenvallen met een heropflakkeren van
de spanning aldaar. Hoe dan ook toen
de Amerikanen in 1970 op Kambodjaans grondgebied doordrongen, zag
het er even naar uit dat Nixon een
belangrijke taktische overwinning had
behaald. De Noordvietnamese steunpunten waren kompleet ontwricht en
de troepen van Saigon konden even
verademen. Maar vandaag moet Nixon
zijn taktische overwinning met strategische munt betalen. Zal hij dulden
dat Lon Nol van zijn voetstuk wordt
gehaald ? De gebeurlijke val van de
Kambodjaanse premier zou biezonder

hard aankomen voor de strategische
positie van het Zuidvietnamese leger,
dat hierdoor in zijn flank bedreigd zou
zijn. Mocht te Phnom Penh een kommunistisch bewindsman overnemen,
dan zou het leger van Thieu wel eens
kunnen stikken in een nieuwe kommunistische greep.
Men spreekt al van een expeditieleger om die bedreiging uit te schakelen. Maar hier beginnen dan wetten
en praktische bezwaren mee te spelen.
In 1970 sprak het Amerikaans kongres
zich uit tegen dergelijke ondernemingen en men mag wel aannemen dat
de publieke opinie, pas na de pijnlijke
ervaring met Vietnam, erg a'kerig is
van nieuw militair engagement. Er
zijn uiteraard nog altijd B 52-bommenwerpers beschikbaar om die rumoerige
rode Khmers en Noordvietnamezen
het zwijgen op te leggen, maar vandaag voert de Amerikaanse luchtmacht
daar al meer dan 200 vluchten per dag
uit. Hierover werd Nixon al hard aan
de tand gevoeld door kongresleden die
de rechtsgeldigheid van de gewraakte
vluchten betwisten en aanvoeren dat
tussen Kambodja en de VSA gewoon
geen verdrag van hulpverlening bestaat.
Nixon zit dus weer eens tussen hamer en aambeeld. Op dit ogenblik lijken prognoses over een verdere ontwikkeling biezonder voorbarig. Toch is
er geen twijfel aan dat Nixon, mocht
hij ooit gedwongen worden te kiezen
tussen zijn « Peace with Honor» en de
ongunstige implikaties van een nieuwe
interventie, prompt voor het handhaven van zijn « eervolle vrede • zou
opteren In de onmiddellijke toekomst
zou de internationale koortskroinme
weer eens gevoelig kunnen stijgen,
samen met de al dan niet denkbeeldige dreiging van een derde Indochinees konflikt. Allicht drijven de onweerswolken vlug weg maar het plotse alarm heeft dan toch bewezen dat
de vrede in Indochina nog altijd niet
tot de duurzame verworvenheden van
de internationale politiek behoort.

• Pokkenepidemie in Engeland noopt tot
verplichte inenting van reizigers voor Engeland.
• Europaprijs 1973 van het Verbond van
Franse Journalisten aan Sicco Mansholt,
voormalig
EG-kommissievoorzitter,
toeg».
kend.
• Geruchten over achterblijvende krijgsgevangenen in Kambodja en Laos, in welk
laatste land de rebellerende Pathet Lao ervan beschuldigd wordt, 200 Amerikanen te
hebben terecht gesteld.
• Pnom Penh, hoofdstad van Kambodja door
Vietkong en Noordvietnamese troepen omsingeld. De bevoorrading geschiedt langs
de waterweg en met een Amerikaanse luchtbrug. Het land is voor 80% bezet door de
kommunisten. Het afgezette staatshoofd
prins Norodom Shihanoek bracht een bezoek
aan de bezette gebieden vooraleer naar Hanoi door te reizen.
• Akkoord te Wounded Knee, waarbij de bezetting van het dorp zou opgeheven worden,
afgesprongen, daar de tndianenleiders eerst
een getekende overeenkomst met de regering over de Indiaanse eisen wensen.
• Na de mislukking van formateur Burger
raadpleegt koningin Juliana opnieuw de partijleiders, om een nieuwe formateur te kunnen benoemen. De kabinetskrisis sleept nu
al maanden aan.
• Admiraal Fabri Koruturk tot nieuw Turks
staatshoofd gekozen, als kompromisfiguur
tussen leger en parlement. De 70-jarige president speelde een belangrijke rol in de militaire junta, zonder echter op de voorgrond
te treden.
•
Indiase troepen bezetten Sikkim, een
klein vorstendom, op verzoek van de koning.
Panden Thonduo Namgyal, tegen wie de bevolking in opstand vvas gekomen, daar de
vorst demokratische hervormingen weigerde.
• Toenpmende geruchten over wapenleveringen aan de IRA door kommunistische landen en door Libi<;. De bommenterreur in
Noord-lerland duurt voort.
• Bommenterreur op Cyprus, gericht tegen
aanhangers van generaal Grivas, voorstander
van de aanhechting van het eiland bij Griekenland CEnosis) en als zodanig voornaamste tegenstrever van president Makarios, die
in een intervieuw aankondigt dat hij zich niet
meer verkiesbaar zal stellen.
• Twee Duitse bankrovers die te MönchenGladbach ruim 14 miljoen bfr. hadden buitgemaakt, in de trein naar Karlsruhe ontdekt en
aangehouden. Ze hadden hun buit nog volledig bij zich.
• Botsingen tussen betogers en politie in
Portugal, te Aveiro. Het ging om aanhangers
vr de Demokratische Oppositie.
• Hoewel er nog geen akkoord is tussen
Irak en Koeweit trekken de Iraakse troepen
zich van bezet Koeweits gebied terug naar
hun uitgangsstellingen.
• Grondaankoopplan voor Israeli in Transjordaniè van generaal Dayan niet ter sten»ming gelegd in de kabinetsraad, wat algemeen wordt uitgelegd als een overwinning
van de gematigde ministers en vooral van
premier Golda Meir. die generaal Dayan onder zware druk zette.
• Israëlische kommando's vallen langs do
zeezijde met helikopters Libanon binnen en
stoten door tot in de buitenwijken van Beiroet, waar ze drie vooraanstaande El Fattahleiders in hun slaap verrassen en doden.
De verrassing te Beiroet is kompl3et, ook
omdat Libanon destijds de radarinstallatie
aan de kust onder Israëlische bedreiging ontmantelde. De snelheid waarmee He raid
uitgevoerd wijst er op, dat hij reeds lang
was voorbereid ook al betoogt Tel Aviv dat
het om een vergeldingsaktie gaat wegens
bomaanslagen op de Israëlische ambassade
op Cyprus en de aanslag op een Israëlisch
vliegtuig.
• President Thieu in audiëntie bij Paalus
VI, die hem om vrijlating van politieke gevangenen verzoekt.

,m>^ njMlWhi ir M^ nu

langs de mekong ..

• Spannend SPD-kongres te Hannover waarop Brandt gekonfronteerd wordt mei een poging van de Jusos en de linkervleugel o.n het
kiesprogramma te wijzigen.
• Geruchten over een paasbestand in Ulster, wat niet belet dat de terreur voort?
duurt.
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gentse burgemeester droomt
van een nieuw superkonaa
^.maar zijn grootse plannen worden lang niet
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schillende aktiekomitees voor milieubescherming
(waar burgemeester Van den Daele woest op is)
brengen er heel wat bezwaren tegen in. 't « Gents
Aktiekomitee Leefmilieu » bracht die bezwaren in
•en nota bijeen, die wij hierbij ter informatie afdrukken.

d G G G i T 1965 is het huidig bestaande kanaal van
60.000 ton in gebruik. De aanleg van dit kanaal
veroorzaakte grote omwentelingen in de streek,
en bracht talrijke moeilijkheden teweeg voor de
bewoners, zoals onteigeningen, zoeken naar nieuwe woongelegenheid, omleidingen enzomeer.. Dat
dit kanaal wenselijk was illustreren duidelijk de
statistieken van de haventrafiek. Het kanaal was
echter nog niet in gebruik, toen reeds door de
Gentse havenautoriteiten de wens uitgedrukt, werd
een nieuw kanaal te graven naar Terneuzen met
een kapaciteit van 125.000 ton. In een eerste versie zou dit superkanaal ten Westen lopen van het
bestaande, waardoor Assenede en Ertvelde op een
eiland zouden liggen en het prachtig krekengebied
van Assenede zou doorsneden worden. In 1969
werd een nieuw tracé uitgestippeld, ditmaal langs
de Oostkant, waardoor de gemeenten Wachtebeke
en Zelzate het statuut van « industrie-eiland »
zouden krijgen...

Het kanaal zou van Terneuzen tot Sluiskil het lö»
staande tracé volgen (mits verbreding) wafirb^l
vanuit Sluiskil het kanaal rechtlijnig zou voortgo»
trokken worden doorheen Westdorpe en langt
Wachtebeke. Ter hoogte van het provinciaal ót^
mein zou het kanaal afbuigen naar Terdonk o n
het huidige kanaal te vervoegen. Op de kaart mal
het nieuwe tracé wordt ook het geplande industris»
terrein aangegeven. Enkel de woonkern WachtS»
beke en het provinciaal domein worden aftgO*
spaard.
« Men » beweert dat de haven van Gent tot ondef^
gang gedoemd is indien het nieuw kanaal niet
verwezenlijkt zou worden. Het zou zelfs zo erg
worden dat bestaande industrieën, zoals SidmaV
en Texaco, marginaal zouden worden en Gent t »
rug een soort vissershaven zou worden.« D«Bt
liitlatingen vergen enig kommentaar.

ERT

^^^^^^Ê
KL-Ö»

geplande woonzones in het gewestplan

provinciaal donnein, wat er nog van rest In het voorstel

voorgestelde uitbreidingen van do industriezones

bestaande industriezones

"*•

ontworpen kanaal
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wenselijkheid voor de bestaande industrieën
Door de havendiensten wordt vooropgesteld dat een
nieuw 125.000 ton kanaal levensnoodzakelijk zou zijn voor
Sidmar en Texaco.
Wat Sidmar betreft willen wij erop wijzen dat bij de
keuze van de vestigingsplaats — Zeebrugge of Gent —
de kapaciteit van het nieuw kanaal Gent-Terneuzen reeds
bekend was, terwijl voor Zeebrugge op dit ogenblik reeds
•en sluis van 125.000 ton in het vooruitzicht gesteld was.
Doordat de keuze op Gent gevallen is, moeten de studiediensten zeer goed geweten hebben dat het kanaal
van 60.000 ton voldoende was, zoniet getuigt hun keuze
van een onvoorstelbare lichtzinnigheid.
Op dit ogenblik is de toestand zo, dat de aanvoer van
ertsen met schepen van 125.000 ton ekonomisch niet
verantwoord is. Ook zou in de toekomst, bij de uitbreiding
van de thans bestaande kapaciteit, de aanvoer van ertsen
met duwkonvooien vanuit Terneuzen ekonomisch gunstiger uitvallen dan de aanvoer langs een nieuw te graven
125.000 ton kanaal (1)..
Wat Texaco betreft is de overbodigheid van dit superkanaal nog meer evident ; ruwe olie wordt reeds per pijpleiding aangevoerd uit supertankers langs Zeebrugge. En
voor geraffineerde produkten zullen de schepen tot
60.000 ton tiet nog wel een tijdje doen.
De rendabiliteit van dit nieuw superkanaal wordt in de
vermelde studie (1) erg twijfelachtig genoemd, vermits
het per jaar 31 M ton trafiek zou moeten hebben, hetgeen
niet te bereiken is.

Tl

zal niet opgelost worden door de vestiging van nieuwe
zware arbeidsekstensieve bedrijven (zoals bv. Texaco
waar op een oppervlakte van 299 ha ongeveer 300 personen werkzaam zijn) maar wel door de vestiging van arbeidsintensieve, verwerkende bedrijven (zoals montagebedrijven e.a.) waarvoor geen nieuw kanaal nodig is.
Resumerend kan gezegd worden dat de kosten voor
dit nieuw kanaal hoegenaamd niet in evenredigheid zijn
met de voordelen welke men er zou uithalen wanneer
men zich op het louter ekonomisch standpunt plaatst.

nadelen voor dit nieuw kanaal voor
bevolking en infrastruktuur
verlies van groene zones
en waardevolle landbouwgronden
In de brochures van de Gentse havendienst wordt gezegd dat enkel wat « zure gronden » voor dit nieuw
' kanaal zouden moeten opgeofferd worden.
Wanneer men het tracé van het kanaal op het ontwerp
van het gewestplan bekijkt, kan men duidelijk merken dat:
0 de groene bossengordel van Wachtebeke volledig zou
vernietigd worden met alleen door het tracé zelf, maar
ook door de omgevende industriezone. Deze groene zone
is in onze sterk verontreinigde streek nochtans van vitaal
belang ;
0 waardevolle landbouwgronden zouden verloren gaan,
o.a. de St. Elooi-polder te Wachtebeke en verder uitgestrekte vruchtbare polders in Nederland.
9 bepaalde waardevolle rekreatiezones, o.a. de kreken
in de Sint-Elooipolder en in Nederland zouden verdwijnen.

aanwinst van nieuwe industrieterreinen
Langsheen het tracé van dit superkanaal werden de
nieuwe industrieterreinen uitgestippeld, waardoor Wachtebeke en het provinciaal domein door de omgevende
Industrie zouden ingesloten worden.
Wachtebeke zou dan hetzelfde lot te wachten staan als
de gemeente Doel op de Antwerpse Linkeroever (welke
totaal onleefbaar geworden is), waarbij ernstig de totale
onteigening overwogen wordt.
In ieder geval staat de aanwinst van industrieterreinen niet in verhouding met de totale investering, vermits
de grootste lengte van het kanaal op het Nederlands
grondgebied gesitueerd is.

werkgelegenheid
Oost-Vlaanderen vertoont thans een gunstige tewerkstelling, hetgeen zich reflekteert in een laag werkloosheidscijfer.
De mogelijke noodzakelijke afvloei uit de teXtielsektor

teloorgang van het provinciaal domein
te wachtebeke
Het provinciaal domein werd door het provinciebestuur
van Oost-Vlaanderen in 1965 aangekocht, met als doel
een rekreatiezone op te richten. Het beslaat thans een
oppervlakte van 405 ha met talrijke gelegenheden voor
aktieve en passieve rekreatie (zwembad, voetbalveld, rultersport, buitenverblijven). Het aantal geregistreerde bezoeken bewijst tenvolle het volledig sukses van deze onderneming, alsmede het feit dat er in Oost-Vlaanderen
een behoefte was op dit terrein.
Door het nieuwe ontworpen kanaal zou volgens de plannen van de stad Gent het provinciaal domein ingesloten
worden door industrieterreinen, waardoor het totaal ongenietbaar zou worden en ook niet meer voor uitbreiding
vatbaar zou zijn (2). Misschien spekuleren de Gentse
technokraten zelfs op de verdwijning van dit domein op
langere termijn, waarbij zoveel nieuwe hektaren voor industrialisatie beschikbaar zouden zijn...

Het is in ieder geval ondenkbaar dat de provinciale
overheid, welke reeds zoveel in dit domein geïnvesteerd
heeft, zich met het plan-Van den Daele akkoord zou kunnen verklaren. Ook de bevolking ,welke hier een prachtig
kader ter beschikking gekregen heeft, zal zich dit domein niet laten ontnemen.

lucht- en waterverontreiniging
De Gentse kanaalzone wordt zeer ernstig door luchtverontreiniging getroffen, hetgeen reeds duidelijk door
de studie van BeCeWa in 1964 geïllustreerd werd. Sindsdien zijn nieuwe bedrijven in produktie getreden of werden grotere produktie-eenheden in de bestaande bedrijven opgericht, ledere bewoner van de Kanaalzone is er
zich van bewust dat de toestand ieder jaar verslecht, ondanks de mooie beloften van de bedrijven zelf, de talrijke
metingen en de oprichting van allerhande kommissies en
werkgroepen.
In bepaalde streken, zoals Desteldonk en Sint-KruisWinkel is de toestand vrijwel onhoudbaar geworden. Personen, welke vroeger aktief ijverden voor de oprichting
van nieuwe wijken, erkennen nu graag dat ze erg tevreden zijn dat die wijken in deze omgeving niet gerealiseerd werden. Blijft echter het feit dat de vroegere inwoners zich nog altijd in deze ongezonde verpeste oorden bevinden...
Ook in Kerkbrugge-Evergem weet men zeer goed wat
luchtbezoedeling betekent, ledere kommentaar omtrent
de ontruiming van een kleuterschool en het ziek worden
van kinderen is hier overbodig.
Ook te Zelzate wordt de klaagmuur steeds meer en
meer bezocht. De bouwvallige staat van de nieuwe pijp
van Ugine Kuhimann illustreert duidelijk het misprijzen
voor het welzijn van de bevolking bij de installatie van
een nieuwe produktieafdeling.
Indien het plan-Van Den Daele tot stand zou komen,
zouden de gemeenten Zelzate, Wachtebeke en Westdorpe
(Nederland) op een industrie-eiland liggen, langs alle
zijden omgeven door zware, uiteraard verontreinigende
bedrijven, onbeschermd door enige groene bufferzone
van betekenis, zodat deze streek wellicht tot het meest
vervuilde gebied van Europa zou kunnen uitgroeien.
Het gevolg zou zijn : een vlucht van de bevolking uit
deze streek, met alle bittere gevolgen vandien, vermits
de waarde van de gebouwen en de gronden tot het peil
van industrieterreinen zou verlagen (wat misschien eveneens de bedoeling is op lange termijn).
Ook de toekomst van andere gemeenten, zoals Zaffelare, Overslag (Wachtebeke), Westdorpe (Sas-van-Gent),
Axel en Zuiddorpe zou tenzeerste gekompromitteerd
worden vermits de luchtverontreiniging hier eveneens
zijn gevolgen zou laten voelen.

samenvafting en besluit
Het nieuw geplande kanaal van 125.000 ton Terneuzen-Gent is in zijn huidige
opvatting voor de bevolking absoluut onaanvaardbaar en wel om volgende redenen:
9 Teloorgang van broodnodige boszone in Wachtebeke, natuurgebieden (kreken)
en waardevolle poldergrond.
9 Toename van luchtverontreiniging waardoor Zelzate, Wachtebeke, Westdorpe en
andere omliggende gemeenten onleefbaar zouden worden.
9 Teloorgang van het Provinciaal Domein te Wachtebeke, een behoefte voor de
Oostvlaamse bevolking.
# Het plan houdt geen rekening met het ontwerp van gewestplan, waar een scheiding van « woonzones » en industrie vooropgezet wordt.
Ook op ekonomisch gebied is de noodzakelijkheid van dit superkanaal niet
bewezen :
9 De aanwinst van industrieterreinen is niet in verhouding met de kosten.
9 De werkverschaffingspolitiek vraagt de vestiging van arbeidsintensieve bedrijven, niet van primaire, vervuilende bedrijven.
Daarom vragen wij de verantwoordelijke instanties en personen dat dit plan
absoluut niet zou gerealiseerd worden !
Wij vragen :
# De regering : haar verklaring inzake het centraal plaatsen van de mens in haar
beleid na te leven, en de ekonomie dienstbaar te maken van de mens en niet omgekeerd.
# Het provinciaal bestuur : een verstandige werkgelegenheidspolitiek te voeren
en het provinciaal domein niet te laten verstikken in de rook en de stank.
9 De gemeentebesturen : zich krachtdadig tegen deze nieuwe geplande aanslag
op ons leefmilieu te verzetten en de belangen van hun inwoners te vrijwaren.
# Aan alle haveninstanties (Gent, Antwerpen, Zeebrugge) : hun grootheidspolitiek
en ongezonde konkurrentiegeest te laten varen en zich niet blind te staren op havenstatistieken, maar ook aandacht te besteden aan de mens welke in de « gouden
delta » woont en leeft.

l
(1) Zeehavens in en rond de Gouden Delta. Ir. H. Smitz,
promotor prof. dr. ir. M. Van Cauwenberghe, Rijksuniversiteit Gent, p. 235.

(2) De stad Gent heeft reeds vroeger aan het provinciebestuur gevraagd 50 ha grond voor te behouden,
waarop later eventueel een optie zou kunnen genomen worden.

ons feuilleton (11)

de massa over de grens geraakten,
waar Florimond ergens in een afgelegen huis een hooizolder en drie kamers huren kon voor de nacht.

nUNBEIIEN
VERGUT

door JOZEF SIMONS

Het hele dorp is de baan op. De vlucht voor de naderende soldaten is befjonnen.
Oud en jong, kreupelen en kinderen, iedereen moet in de tred van de angst met
weemoed have en goed achterlatend. Zal Florimond zijn vriend-soldaat Jan Broeckx
terugvindon ?

tweede hoofdstuk

op de dool
Duwend aan een stootwagen, kwam
ook de boer uit de Vogelenzang achterna, een weduwnaar met negen kinderen tussen vier en veertien jaar die
hij, om geen enkel te verliezen, alle
negen met een touw aan mekaar had
gebonden.
Bij de kasteeldreef sloten zich aan :
de baron, gehuld in een wintermantel
met doffe knopen, met op het hoofd
een bruine autopet en aan de hand
een klein valiesje ; mevrouw, Florimond, Marie-José, Paultje, allen met
een fiets aan de hand, het stuur met
pakken beladen I Ai hun paarden en
hun beide auto's waren door het leger
opgeëist. Een kindermeid duwde het
wagentje voort waarin kleine Aline en
Ryclof zaten, terwijl een andere meid
een geit bij een touw hield. Kleine
Aline leed aan de maag, en moest altijd geitemelk, van dezelfde geit, drinken. Achteraan sjouwden een half dozijn knechten en meiden met zware
pakken en valiezen.
Het weer bleef schoon en de maannacht klaar, doch na een paar uren
gaans stieten ze op echte mensenmas.sa's ; nooit hadden de wegen zoveel
te slikken gekregen : aan de kruispunten moesten de vluchtelingen soms
een half uur lang staan wachten. Ze
vorderden langzaam.
Tegen d J morgen trokken ze door een
rustig dorpje, waar het alarm niet wilde inslaan. De koster, gereedstaand
om de kerk te gaan openluiden, duwde
het venster open en herkende onder
de hoop zijn oud-schoolmakker, de
schoolmeester van Laardonk :
„ Hela Fons ! Hebber ze er bij u de
schrik al in ? ".
„ Bij ons wel, ja, komt ge nog niet
mee ? ".
„ W i j gaan straks op ons gemak bij

klare dag. Hebt ge soms lust in een
borrel Hulstkamp ? ".
„ Niet plagen, man ! Denkt ge misschien dat we naar Holland gaan om
een snaps ? ".
„ Niet misverstaan, Fons ! Hier Is 't
beestje bie I " en de koster zwaaide
triomfantelijk een wit kruikje : „ Komt
binnen I Mijn vrouw zal koffie zetten
voor de juffrouwen ".
Enkele passen verder vond de familie
van Laar een onderkomen in een landelijke herberg die vroeg opendeed en
waar ze konden ontbijten.
Florimond overlegde en praatte met
mama ; de kleintjes, ook Marie-José
en Paultje, legden hun kopje op tafel
en sliepen in een ommezien ; papa
zweeg en staarde door het venster.
Onder de kastanjeboom voederde de
Antichrist zijn paardje, met zijn lierenaar roggebrood snijdend in de haverbak. Hij had de twee oudjes in een
huis aan de overkant gebracht, waar
de deur openstond en in de haard een
open vuur brandde van turf en dennehout, om hun stramgeworden leden te
verwarmen. Plots kwam er weer een
paniek overgewaaid — de forten schoten geweldig, de lucht hing vol kruitdamp en de mare liep dat de Duitser
doorbrak —, iedereen sloeg weer op
de vlucht.
Toen de herbergier met zijn huishouden ook aanstalten maakte om op te
kramen en te sluiten, moesten de van
Laars eveneens opstappen. De kinderen, na het warme eten en de rust, hoe
kort ook, opgewekt, nu het zo licht en
zonnehelder werd over al dit wonderlijk gebeuren, liepen opnieuw lustig
mede.
En het ging weer langzaam voort, terwijl de kanonnen bromden, met de
bonte, eindeloos lang zich uitstrekkende stoet, tot ze tegen de middag met

In Ossendrecht vond Florimond 's anderendaags voor gans de familie een
gerieflijk onderkomen op een groot
pachthof bij een hereboer.
Daar vernamen ze de volgende dagen
het nieuws van Antwerpens val en da
terugtocht van 't Belgisch leger tot
op de IJzer,
't Duurde echter niet lang of, zoals zij
gekomen waren, keerden de meeste
vluchtelingen met pak en zak, karren
en huisraad, terug de grens over naar
hun eigen haardstede.
De Antichrist had het spel Ingezet ;
reeds de derde of vierde dag was die
met het krieken van de morgen opgetrokken, met zijn vrouw, zijn Tine en
't kleine broertje en de twee oudjes.
Fons beloofde aan de baron dat hij
mede op 't kasteel een oog zou houden
De Roervogel stond nog in beraad.
Joost was natuurlijk ongeduldig om
zijn Tine te volgen, doch daar stak de
Roervogel een stokje voor. Dit kort
uitstel ./as oorzaak dat Joosts leven
een heel andere kO'Sis nam. Heel en
al toevallig kwam hij te weten dat
ergens voor een Belgisch ministerie
een bediende gezocht werd die niet
als dienstplichtig kon opgeroepen worden. Dit was 'n buitenkansje voor de
manke pikkelaar, die gaarne .,de wereld eens wilde zien" en tevens zijn
kleine wrok tegen zijn vader wou uitwerken. Met een ministerie-ambtenaar
stak hij over naar Le Havre, in 't
vooruitzicht dat de oorlog ten hoogste
nog een paar maanden kon du<'en,
na een lange brief voor zijn Tine te
hebben meegegeven met een der zeven dochters van de terugreizende
onderwijzer.
Baron van Laar, onder de Indruk van
het relaas der eerste Duitse gruwelen,
was tot geen terugkeren te bewegen.
Alle mogelijke en onmogelijke verhalen hingen nog in zijn hoofd : de moffen stelden de burgerlijke bevolking
in rijen en fusilleerden iedere vijfde
man ; ze hakten kleine kinderen de
handen af, nagelden mensen met de
tong aan de tafel... En hoe schandelijk
gingen ze tewerk met 't vrouwvolk,
jong en oud I En al de jonge mannen
werden een voor een uit de familiekring gehaald, in feldgrau onder de
pinhelm
gestoken, ingelijfd, ,,vorwarts !" en ze marcheerden mee ,,nach
Paris I". Hoe zou hij zijn huisgezin aan
zulke wreedheden willen blootstellen :
zijn dochtertje geschoffeerd, zijn grote
jongen in de rangen van ds Pruis ! Hij
verkocht uit de hand van een hoeve,
die hij in Noord-Brabant bezat, om zonder zich te zeer te bekrimpen te kunnen leven. Doch toen ook Kerstmis
voorbijging zonder merkbare veranderingen te brengen in de oorlogstoestand, toen het Duitse leger zich op
alle fronten had ingegraven, begonnen van lieverlede verveling en heimwee ook hem te kwellen.
Vele welgestelde lui verkozen zich in
het gastvrije Holland vast te zetten,
buiten gevaar, totdat de troebele tijden gans zouden opgeklaard zijn. Daartoe kon Baron van Laar niet besluiten.

Hij was van Laardonk nu al de laatstei
de pastoor had ook lang met schrik gezeten, doch toen uit Mechelen het bevel kwam dat de priesters niet langer
van hun parochie mochten wegblijven,
was hij gegaan. De kapelaan had
slechts twee nachten buiten de parochie geslapen : die was niet eens tot
aan de grens geweest.
Ze stuurden een knecht per fiets naar
Laardonk, niet om eens te gaan kijken,
maar om er een volle week te blijven.
Hij kwam terug met de tijding dat niemand er door de Duitsers werd gestoord, dat alles er zo kalm mogelijk
toeging en eenieder met rust en vrede
werd gelaten. Toen was er geen houden of binden meer aan, ze wilden
allen terug. Alleen Florimond, om zijn
vader te gehoorzamen, zou in Holland
blijven. Hij mocht de wolf niet In de
muil lopen en zich er niet aan blootstellen door de Duitsers in hun leger
te worden ingelijfd !
„ Maar papa, als gij nu toch weggaat,
mag ik dan niet naar het Belgisch leger oversteken, zoals ik u reeds gevraagd heb ? ".
Weer schoot papa uit zijn schuwe, onzelfstandige houding om met vaderlijk
gezag te gebieden : ,, Ik wil dat gij
hier blijft ; ik verbied u naar het leger te gaan. Op dat punt zult ge mij
gehoorzamen. Is dat wei verstaan ? "
En toen, op Driekoningendag, Florimond gans zijn familie naar 't station
bracht, werd hem de les een derde en
laatste maal op het hart gedrukt.
Nu zat Florimond alleen. Alle dagen
lieten de bladen een telkens langere
oorlog voorzien, en hij, jong, sterk en
geestdriftig, moest zijn tijd In nietsdoen verbeuzelen, voor land en volk
een onnutte knecht.
Zijn vader had hem, bij zijn vertrek,
ruimschoots van geld voorzien en. om
zijn daadvaardigheid bot te vieren,
reisde Florimond gans Holland door,
bezocht stad en dorp, musea, biblioteken en scholen, scheepstimmerwerven, mijn- en waterbouwwerken, grote
handelshuizen en modern-ge'i'nstalleerde fabrieken. En, zoals hij vroeger
Vlaanderen, Zuid-Mederla.id had ontdekt, zo ontdekte hij thans Noord-Nederland, met zijn rijke en rijpe kuituur.
zijn overbeschaving zelfs. Hij stond
ontsteld over de schaten van kunst
en geleerdheid, waaruit Vlaanderen,
bij het opbouwen van zijn eigen beschaving, maar te putten had. Wat een
sterke ruggesteun I Aldra had hij op
zijn kamertje een hele biblloteek Nederlandse werken die hij in de lange
winteravonden uitlas.
Dan was daar ook de wekelijkse brief
van Jan Broeckx.
Joost, de ,,manke pikkelaar", had vanuit Le Havre Jans adres ontdekt en
aanstonds de weg opengemaakt tot de
briefwisseling tussen de twee vrienden.
Uit die brieven waaide zo'n heel andere geest dan Florimond had verwacht.
Hemelsver scheen de doorleefde werkelijkheid van het gedroomd ideaal af
te staan
Jan Broeckx had zijn opleiding voor
't leger ontvangen te Mechelen : na
een driltijd van vier weken werd hij
't vuur ingestuurd. De jammerlijke aftocht uit Antwerpen, met al zijn ellende en vermoeienis, verhaalde hij in 't
lang en in 't breed. Te Zel^ate, op de
grens, had hij met twee makkers in beraad gestaan of zij niet de wapens zouden neerleggen en zich laten interneren.
„ Waartoe diende de weerstand
van 't kleine België tegen de machtige
Duitse reus ? Waarom zich offeren
voor anderen? JWaren de Duitse pinhelmen,
die Pommerse boerenjongens of
Westfaalse Landstormmannen werkelijk de vijanden ? En die bruine Marokkanen en halfwilde Senegalezen van 't
Franse leger werkeliii< de stut en de
steun van de Westerse beschaving ? ".
't Had aan een zijden draadje gehangen. Doch na een stevig maal en een
paar uren rust had hijzelf zijn makkers
opgebeurd, en waren ze moedig opgestapt.
(vervolgt)

14-4-1973.
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berichten uit
de somenieving
britse vrouwen
stap vooruit
Voor de « Woman's Lib » was
het onlangs een grote <:eqedeg
Lord Denning verklaarde immers dat de vrouw in gevdl van
echtscheiding recht heeft op
een derde van het totaa! echtelijk bezit, met inbegiip van
huis en inboedel en van alles
wat het paar samen verdiend
heeft, zelfs wanneer dit kapitaal betreft dat in beider naam
op een bank staat. Terzeifdertijd werd een wet gestemd, die
aan de gescheiden vrouw eenzelfde recht verleent in de opvoeding der kinderen.
En op de Londense Beurs,
tot heden een bolwerk van
mannelijke waardigheid, 7u!!en
eerlang zes vrouwen in lienst
treden. Maar dat is nog r:!et alles.
De Britse regering heeft
een statuut goedgekeurd, waarbij een vrouw de wetteirjke vrijheid verkrijgt te wonen waar ze
dit wenst. De Britse vrouw is
dus niet langer als « roerend
goed » gebonden aan haar echtgenoot.

van het tttulatuurboek van de
staatsdrukkerij. Ms. wordt uitgesproken als a miz » De term
werd al sedert jaren gebruikt
door postorderbedrijven en m
het algemeen door firma's, die
rekeningen sturen. Dit om te
voorkomen dat een vrouw foutief mejuffrouw of mevrouv/
wordt genoemd.
De doorbraak kwam echter
twee jaar geleden toen de Amerikaanse beweging voor de bevrijding van de vrouw de term
stelselmatig ging gebruiken.

Om na te volgen !

d e g r o t t e n v a n han
De uitbaters van de grotten
van Han hebben het door dat
ze Vlamingen best in hun ?igen
taal aanspreken, maar hoe .-'e
dat moeten doen hebben zij
blijkbaar nog niet achterhaald.
Zo kan men in de folder die zij
verspreiden lezen « ochtend en
avond bezoeken zoals voorbehouden bijzonderd aanbevolen».
Misschien houden onze Waalse broeders van taalkundige eigenaardigheden ?

oorlog o m een vrouw
Een ruzie om het bezit van
een vrouw heeft in Nieuw-Guinea tot een stammenoorlog tussen Papoea's geleid, die aan
drie krijgers het leven heeft gekost en waarbij velen zijn gewond. Zestig man oproerpolitie
zijn naar het gebied gezonden,
maar de strijd tussen de krijgers duurt nog voort. Een dorp
is in brand gestoken en zestien
woningen zijn door brand verwoest. Nu ja, de oorlog van
Troje, waarom dan geen Helena
van Papoea ?

welvaart ?

waarschuwing van
het belgisch instituut voor voeding
Met at zijn verwaandheid van rijk land is België in wezen een onderontwikkeld land, gekluisterd aan verkeerde tradities en vooroordelen. De
« Belg IJ neenrjt bijna vijf maal meer zout dan nodig is. In tegenstelling met
wat algemeen wordt aanvaard, is zout een grote smaakvervalser en is
het gebruik ervan niet minder dan een (verkeerde) gewoonte Zout is één
van de hoofdoorzaken van een vroegtijdige dood, samen met een overdadig gebruik van vetstoffen en gebrek aan beweging

i/oedsel gebruikt Men heeft kun
Het Voorlichtingscentrum Vdn '
nen vaststellen dat de bloeddruk
Belgisch Instituut voor Voeding pre
van een zestigjarige nog steeds de
senteerde onlangs te Brussel zijn
'elfde IS als toen hij twintig jaar
eerste
vulgariserende
brochure
/i/as
over onze voeding, waarin gewe
Hartinfarkt is veel minder een
zen wordt op het gevaar vat) een
gevolg van overwerk en oververoverdadig gebruik van zout Tal
moeidheid dan wel van een verrijke dokters hebben de schadelijke
keerde voeding, waarin het zout
gevolgen van een verkeerd gebruik
een grote rol speelt Door het on
van zout m de voeding kunnen vastbewust verminderen van het zoutstellen Prof Joossens, die aan de
gebruik, sterven reeds heel wat
KUL kardiologie doceert legde bij
minder mensen aan beroerten
de voorstelling van de brochure
Wanneer de bloeddruk vermindert,
o m nadruk op het veiband tussen
wordt ook de druk op de hersenen
het verbruik van zout en te hoge
minder zodat de kans op een be
bloeddruk, eén van de meest voorloerte aanzienlijk kleiner wordt
komende kwalen « Moest die ziekte pijn veroorzaken, dan zou het
gebruik van zout automatisch verpraktische w e n k e n
minderen », aldus prof Joossens
Hij haalde tevens een voorbeeld
Om de huismoeders enkele prak
aan an proeven die men gedaan
tische /«enken te geven is het in
heeft op een volksstam die leeft
teressant om te weten dat een
In centraal Nieuw Guinea
Een
gladgestreken koffielepe' 6 gr zout
stam die uitsluitend plantaardig bevat, een dessertlepel 13 gr en

een soeplepel 24 gr Het gebruik
van standaardmaten is zeer aangeraden, want men verbruikt —
zonder er zich rekenschap van te
geven — veel te grote hoeveelheden zout Datzelfde-zout dat mede
verantwoordelijk is voor ziekten als
een te hoge bloeddruk aderverkalking aantasting van het hart, de
nieren en de hersenen Ook maag
kanker komt veel voor in landen
waar men kwistig met net zout omspringt
De zopas gepubliceeide biochure
« Opgepast voor het zout » wil de
professoren van scholen voor di
eetleer
verpleegsters, huisvrou-,
wen sociale assistenten en leidsters van vrouwenklubs voorlichten
over al de nadelige gevolgen van
het zoutgebruik Deze brochure is
verkrijgbaar door storting van 25
fr op postrekening nr 347 53 van
het Voorlichtingscentium van het
Belgisch Instituut voor de Voeding
Kortenberglaan 172, 1040 Brussel
Ofwel kan men bij de aanvraag
een bankbiljet van 20 fr voegen,
plus 5 fr voor de verzending met
de vermelding « Opgepast voor
het zout •• Pakken van 50 eksemplaren zijn te bekomen tegen 1 000
fr

hilda u y t t e r h c e v e n

De welvaart blijkt zwaar om
dragen. Dit valt af te leiden uit
de statistieken van het Westduitse ministerie van Volksgezondheid. Nog nooit had men
het in West-Duitsland zo goed,
maar nu blijkt dat elk uur iemand zelfmoord pleegt. Meer
nog, om het kwartier poogt iemand een einde te maken aan
zijn leven.
Prof. Kaspar Kuhienkampff,
voorzitter van de psychiatrische
onderzoeks-kommissie — die
deze
statistieken
openbaar
maakte vindt zelfs dat één op
tien Westduitsers best eens
een psychiater zou opzoeken.
In West-Duitsland alleen ">

gelijkwaardig
Een man is alleen maar <mr»
en het gaat niemand aan of hij
getrouwd is of niet. Waarom
gebruikt men voor de vrouwen
dan « mej. » en « mevr. » zodat
zij als het ware gedwongen zijn
hun burgerlijke stand bekend te
maken ?
Deze vraag stellen vele vrouwen.
In de Verenigde Staten
nochtans hebben de ijveraar
sters hun slag thuis gehaald.
De regering heeft daar voor
haar publikaties de af kot ting
« Ms » aanvaard voor de itamen
van vrouwen, ongeacht of zij getrouwd zijn of niet Het wordt
dus Ms. Nixon net als Ms. zus
en zo.
De nieuwe betiteling is al opgenomen in de jongste uitgave

ook mooi
tn de gevangenis
in Frankrijk mogen de vrouwelijke gevangenen, sedert korte tijd,
schoonheidsmiddelen
gebruiken. De overheid vindt,
dat het opmaken voor de vrouw
een zo gewone zaak is gewo-den, dat men het de gevangenen om psychologische en andere redenen n-et meer kan
ontzeggen.
Een onverzorgd lichamelijk
voorkomen heeft volgens de
psychologen een nadelige invloed op de gemoedsgesteitenis en dat willen zij de vrouwelijke gevangenen besparen Een
vrouw die de gelegenheid niet
meer krijgt er bevallig uit te
zien, zou volgens hen na verloop van tijd nog weinig gewetensbezwaren overhouden 'n de
kantine van iedere Franse vrouwengevangenis zullen dus voortaan lippenrood, gezichtspoeder,
reinigingsmelk
en
andere
schoonheidszalfjes ruimschtiots
voorhanden zijn. Bij de keuze
van de middelen moet ar wel
voor gezorgd worden, dat de
veiligheid niet in gevaar gebracht wordt...

dwaze vrouwen
De hakken van de damesschoenen worden nog hojer en
de zolen nog zwaarder. Orthopedisten uit alle windstreken
hebben o.m. reeds een vermanende vinger opgestoken Deze
buitenissige schoenenmode —
zeggen zij — biedt de vrouw
nog maar nauwelijks steun en
kunnen daarom beenbreuken en
blijvende voetproblemen veroorzaken
Ook de verkeersexperts hebben zich tegen deze mode gekant. Zij raden modevolgende
automobilisten alvast aan andere schoenen aan te trekken,
wanneer ze achter het stuur
gaan zitten. Met die 'oodzware
zolen verliest men, volgens hen,
eik gevoel voor het gaspeda^il
Dwaze ganzen zijn de vrouwen die een dwaze mode op
een slaafse wijze volgen !
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O 18U.30 : Jeugdolympiade. Kwis voor de
jeugd.
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O 18U.55 : Filmmuseum van de schaterlach.
O 19U.10 : Sporttribune.

o
•
o
o

19U.45
20U.10
20U.40
22U.35
23U.10

:
:
:
:
:

TV-nieuws.
Een land zoekt zijn evenwicht.
Les misérables. Tweede deel.
Vergeet niet te lezen.
TV-nieuws.

DINSDAG 17 APRIL
9
O
O
O
O
O
O
9
#
ZATERDAG 14 APRIL
#
#
O
O
O
O
O
9
O
O
O
#
O
O

O

13u30 : Portret van Houffalize. Toeristische film,
14U.10 : Speelfilm : Die knotsgekke kerels in hun vliegende kisten. Satirische
avonturenfilm,
16U.30 : Milieubescherming.
17u.00 : Atelier. Vrijetijdsmagazine voor
de jeugd,
18u,00 : Fabeltjeskrant,
18u,05 : Tekenfilmtrein,
18u,15 : Trajekt, Lucht- en scheepvaart,
spoor- en wegverkeer.
18u,45 : Wikken en wegen. Magazine voor
de konsument,
19U.45 : TV-nieuws,
20U.10 : Melotrio, Muzikale kwis,
21u,10 : De vrolijke dokters van St, Swithin's,
21u,35 : Echo,
22U.05 : Sheriff Cade,
22u,55 : TV-nieuws.

ZONDAG 15 APRIL
O 10u,30 : Eucharistieviering,
Stadsfeestzaal in Antwerpen,
C 13u,00 : Wereldkampioenschappen : ijshockey in Moskou,
O 14u,30 : Voor boer en tuinder. Veiligheid,
O 15U.00 De heren van Bibelebom.
O 15u,15 Binnen en buiten
• 17u,15 In den Wijngaerdt. De begijnhoven,
O 17u,30 Tienerklanken,
O 18U.15 Fabeltjeskrant,
O 18u,20 Sportreportage
• 18U.46 Survival Dokumentaire.
O 19U.19 Arnie
C 19u,38 Openbaar kunstbezit.
O 19u,45 TV-nieuws
O 20U.00 Sportweekend
9 20U.25 Les
misérables.
Tweedelige
ORTF-film naar Vicior Hugo.
O 22U.25 ; TV-nieuws,
O 22u,30 : Wereldkampioenschappen ijshockey Samenvattende reportage.

MAANDAG 16 APRIL
9

16u,00 : Aku-Aku. Filmreportage over de
expeditie van Thor Heyerdaht naar de
Paaseilanden.
O 18u,00 : Fabeltjeskrant.
O 18u,05 : De woudlopers.

16u,00 :
tijdperk.
18u,00 :
18u,05 :
18u,30 :
19u,05 :
19u,45 :
20u,10 :
21U.10 :
22U.00 :
marken.
22u,05 :

Een reis in het voorhistorisch
Avonturenfim.
Fabeltjeskrant.
Follyfoot,
Tienerklanken,
Kijk en kook.
TV-nieuws,
De kleine waarheid,
Verover de aarde. De Andes.
De nieuwe EG-lidstaten. DeneTV-nieuws.

WOENSDAG ie APRIL
17U.00 Jevanjong,
18U.40 Fabeltjeskrant.
18U.45 Milieubescherming. Herhaling.
f9u,20 Filmmuseum van de schaterlach.
19u,45 TV-nleuws.
20U.10 Dubbeldekkers.
20u,35 Amusementsprogramma. Cathérlna Lara.
# 21U.10 : Konfrontatie. Aktueie problemen.
O 22U.00 : Horen en zien.
O 22U.2Ö : TV-nieuws.

O
O
O
O
O
O
O

DONDERDAG 19 APRIL
O 15u.40 : Laatste kilometers en aankomst
van de Waalse Pijl.
O 16U.45 : Het spookhuis. Avonturenfilm
voor de jeugd.
C 18U.00 : Fabeltjeskrant.
O 18U.05 : Koning Arthur.
O 18U.30 : Jonger dan je denkt.
O 19U.08 : Israëlltisch-godsdfenstige uitzending,
O 19u,45 : TV-nieuws.
O 20U.10 : Laat alle hoop varen. TV-spel,
9 21u,30 : Inspraak 73,
O 22U.15 : Première,
O 22U.55 : TV-nieuws.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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zoekertjes

Partijlid, gebroodroofd wegens protest tegen Franstaligheid van zijn
firma, zoekt dringend werk Brussel, Mechelen, Leuven. 26 jaar oud
bediende - volledige eken. hum.
Kontakt via san Van Haegendoren
Kunstgebitten - herstellingen G. Gezellestraat 63 Heverlee 016/
24545.
R 34 Tandtechnisch Laboratorium, CAZALIaan 83 te 1030 SCHAARBEEK
Tel. 34 06 43.
— R 36
Gehuwd man, 25 |.. woont te Brussel, zoekt werk in eigen street als
Voor vooraanstaande firma Brussel ;
publicitair tekenaar, ontwerper, rezeer dringend gezocht technisch intoucheerder of medewerker in het genieur niechanica, perfekt tweegrafisch bedrijf. Getuigschrift akatalig, enkele jaren ondervinding in
demie sierkunsten en tekenen van
beheer van rollend materiaal en
hoofden. Zes jaar ervarinq plus gemagazijnen - leiding van talrijke
tuigschrift Famous Artist School
personeelsleden, Nauwelaerts, PaNederland, Kontakt via prov raadslokestraat 146, 1710 Dilbeek
R 37
lid Jan Caudron, Geraardsbergsestr. 44, Aalst, tel. 053/74064: — ' R 3 5
Dame zoekt werk als gerante in
gereed om dragen, textiel, geschenkartikelen of iets dergelijks,
Jongeman, 22 jaar, A3 mekanika.
zoekt passend werk bij voorkeur
in Brussel, Vaste wedde plus komm onderhoudsdienst Streek : Antmissieloon Eventueel ook met perwerpen, Lier, Herentals Inlichtinsoneel. Bureel blad,
R 38
gen via gemeenteraadslid Walter
Caethoven, Katerstraat 150, Nijlen.
GROOT-GENT
R 33 WERKZOEKENDEN
Gediplomeerde boekhouder : 34 j .
Magazijnier : 21 jaar.
Te huur : Wetstraat, Antwerpen.
Voor verdere inlichtingen zich wenGroot huis met tuin en werkhuis.
den Oswald Van Ooteghem — RoSchrijven naar A. Van Ouytsel,
de Kruisstraat, 7 Gentbrugge — tel
Schuttershof str. 16, 2000 Antwer09/52,72.87 — 's morgens tussen
pen of bevragen, Schuttershofstr.
7 u 30 en 8 uur — 's avonds vanaf
29.
— R 45
20 uur.
R 40
19-jarige juffrouw uit St Kwintens
Lennik (lager middelbaar) roekt betrekking als steno-daktilo in of rond
Brussel, Zich wenden : t e l , 02/
52,56.81 of 02/52.46,20
R 44

Jonge vrouw [21) zoekt thu!sv,erk
Voorkeur : typ- of schrijfweik.
(wonende
omgeving Anlwerpen).
Kontakt : Wim Claessens (Arr.
Sekrt.) Mortsel. Tel. 55.39.09 R 42
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opgave 58
HORIZONTAAL

VERTIKAAL

1) Kreeftdicht.

1) Uiting van rouw.

2) Paling - Nederlands' trots.

2) Wereldtaal - Vrouwelijk schaap.

3) Dat vangen we af en toe graag.
Zangstem.

3) Aantal - Opplakbriefje.
4) Knaagdier - Spaanse stad.

4) Twee medeklinkers - De medeklinkers van « CAMERA ».

5) Anagram van « JOL • - VUvolksvertegenwoordiger.

5) Rijtuig - Anagram van INCA.

6) Daar - Nikkel - En volgende.

6) In die tijd - Anagram van TIN.
7) Mast - Achter.
7) Amerikaanse staat.

8) Stad op Corsica - Muzieknoot.

8] Ontgaste kolen - Nikkel,

9) Gevlekte hond.

9) Hoofddeksel - Soort hert,
10) Joegoslavisch
Vleugel, .

1

2

4

3

T

1

•^

2

U

3

/

5

6

7

fl

8

i

G

L-Hr

«V

6

i l

1

8

h f

f

9

•

1

r

10

O

f-

f

^-

.0 ê T . - S ^ H
T 0 rr ami

5

9

i ~

1

c

L 7' J

o^^HI/x

4

0

10) Uitwendig.

staatshoofd

^
Bediende, gehuwd, verschillende
jaren administratieve ervaring
in de privé-sektor.
Jonge man, 22 jaar, diploma
A2-mechanica, legerdienst beëindigd, ongehuwd.
Technisch tekenaar, 22 jaar, ongehuwd.
Bediende, gehuwd, vader van
verschillende kinderen, verschillende jaren administratieve ervaring.
Jone dame, 20 Jaar, gehuwd, diploma hoger sekundair onderwijs dactylografie.
Bediende, 35 jaar, gehuwd, ervaring in de verzekeringssektor.
7. Kok, wonende Midden-Limbiirg.
8. Bediende, 25 jaar, enkele jaren
piaktijk.
Deze personen wensen bij voorkeur werk in .iet Limburgse. Studenten uit Noo;J Limburg kunnen
gedurende de vakantie te werk gesteld worden in een fabriek te
Weert (Nederland). Zich v/enden
tot volksv. E. riaski.i. Ursulastraat
1, Eigenbilzen (tel. 011/19454) ri 41

5

•

7
Importfirma te Brussel Laken-Mutsaard zoekt tweet mann. bediende voor alle bureauwerk. fakturatie, ,/oorraadadminis. (Kardex) en
orderbehand., met kennis van daktil., noties Engels en Duits strekt
tot aanbev. Leeftijd : 25 tot 45 j . ,
tel voor afspr, 674114
R 32
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VRIJDAG 20 APRIL
16u,00 : Jangada. Filmreportage over een
expeditie in het Amazonegebied,
O 18U.00 : Fabeltjeskrant.
18u,05 : De toverbal. Tekenfilm
18U.20 : Jeugdolympiade. Kwis voor de
jeugd,
18u,45 : Verkeersveiligheid,
18u,50 : Ziet u er wat in ?
19U.03 : Luceat.
19u,45 : TV-nieuws.
20U.10 : Oorlog en Vrede.
• 20u,55 : Panorama.
21U.40 : De
kruisiging.
Dokumentaire
over de plaatsen rond Jeruzalem i.v.m.
Jezus' lijden en dood.
22U.30 : Festival van Vlaanderen 1972. J.S.
Bach.
23U.20 : TV-nieuws.
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PAASTRANCHE
TREKKING op dinsdag 24 aprH

Dynamische jonge man (21), legerdienst volbracht, zoek* betrekking
als vertegenwoordiger in elektrisch
materiaal, (wonende omgeving Antwerpen). Kontakt : Wiin Claessens
(Arr, Sekret,) Mortsel. Tel. .55,39,09
R 43
TE KOOP op 15 min, afstand van
centrum Antwerpen (vanaf begin
1974), Bouwgrond, ongev, 2000 m2,
prachtig gelegen te Hingene aan
rand natuurpark « Scheldeland ».
Tel. afspraak met eigenaar : elke
woensdag nr 09/521081 na de middag en elke zaterdag op nr 068/
47365, de ganse dag.
— R 46

H>l bllj«t : 400 fr. Êa

Het tiandc : M fr.

u r n . 14-4-1973.
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desmond morris i

V

inliem gedrag
Desmond Morris is de auteur van een boek dat ook bij wetenschappelijk
minder-geïnteresseerden een buitengewoon sukses kende, al was het
maar om de titel : « De naakte aap ». De Nederlandse paperback-editle
bereikte een oplage van 45.000 en de latere pocketeditie kwam er nog
vele tienduizenden aan toevoegen. Had de zooloog Morris in zijn eerste
boek de gedragswijzen van de naakte aap, die de mens (ook) is, op attraktieve, vlotte en voor een groter publiek leesbare wijze uiteengezet, dan
analiseerde hij en beschreef in « De Mensentuin » (The Human Zoo) de
maatschappij die deze naakte apen hebben gemaakt. Daarin vergelijkt hij
onze maatschappij met een kooi, waarin wij opgesloten zitten : een
soort dierentuin van wereldomvattende afmetingen. Of wij van deze zoo
een gekkenhuis of een speeltuin zullen nrtiken, hangt van een aantal dingen af, waarbij de kennis van onszelf en van onze natuur en van de wijze
waarop onze reakties in een gemeenschap ontstaan, van groot belang zijn.
Kennis betekent niet noodzakelijk verbetering : er is wellicht geen tijd
geweest waarin de mensen zoveel over zichzelf afwisten als nu. Toch
wordt die kennis zeer dikwijls niét benut : vooral niet wanneer zij tegen
bepaalde utopieën of ideologieën ingaat.

•llliiil

i.iliiiiiii>,riiilUilllli»iiil nu lit

picasso
Of het louter uit voorliefde voer zijn moeder is geweest dat de man
die onder zijn moeders familienaam Picasso de wereldberoemdhe^d is
ingegaan, verkoos onder deze naam te werken liever dan het '< prozaïscher » Ruiz (familienaam van zijn vader) ofwel omdat de felle schilder de naam Picasso spitser en meer tot de verbeelding sprekend vond,
zullen we wel nooit achterhalen. Feit is dat de huidige wereld heeft
Ieren leven met de naam Picasso en met het werk, dat hij voortbracht.
Hoewel de beeldende kunsten doorgaans
voor de grote massa een gesloten boek zijn,
er zullen maar weinig tijdgenoteif zijn die
ten minste de naam van de Andaloesier
niet zouden kennen. Talrijk zijn ook diegenen, die deze naam direkt verbinden met
de vrouwenkoppen met twee neuzen en drie
ogen, een vervorming die een tijdlang het
scheppend vermogen van « el pintor Pablo »
beheerste. Een en ander bewijst dat Pablo
Picasso een universeel bekende naam is en
dat zelfs sommige van zijn werken door de
reproduktie ervan een even wereldwijde bekendheid genieten, ongeacht of dit werk nu
geestdrift of afkeuring verwekt.
Het hoeft in ieder geval weinig verwondering te verwekken dat Picasso algemeen
•anvaard wordt als de kunstenaar die het
hardst zijn stempel heeft gedrukt op de
beeldende kunsten der jongste vijftig Jaar.
Hij moge dan enkele ismen « doorzwommen •> hebben — van het kubisme wordt hij
selfs de vader genoemd — hij moge dan zowel
van de oude klassiekers als van de Afrikaanse negerkunst gesnoept hebben, zijn
eigen persoonlijkheid was zo sterk, dat hij
met steeds groter gemak assimileerde en
dat het resultaat honderd ten honderd picassiaans was. Men kan zich trouwens r iet VF>n
de indruk ontdoen dat de werkelijke basis
van Picasso's kunst van klassieke aard was.
Het volstaat de meeste koppen van Picasso
te bekijken om tot het besef te komen, dat
men een dergelijk facies- of profieltekeiiing
reeds aantreft in de Griekse oudheid. Kei
mediteriaans patroon is trouwens uit Pic?sso's oeuvre eenvoudig niet weg te «jenken,
alle scherpe uitschieters ten spijt.
Op basis van dergelijke vakkennis en erva
ring gaai het werk van deze titaan steeds
meer aan « Spielerei » gelijken. Wie Picasso
san het werk zag — in het atelier of via

de film — moet steeds de spontaniteit bewonderen, het gemak waarderen, waarmee
Picasso tekent, en daarbij vooral het vloeiende bewonderen, de cirkelachtige lijn zonder
onderbreking, wat alleen de hele groten gegeven is.
Men heeft Picasso verweten kommercieel
te zijn aangelegd. Dat zal dan wel sommige
insiders doen grinniken : met moet inderdaad leven en dat ook Picasso in zijn beginperiode veel zwarte sneeuw heeft gezien
blijkt uit tal van anekdoten. Hoe vaak hij uit
nood tekeningen en schilderijen van de hand
moest doen aan handelaars die ah.w. de
geldnood roken, is niet te tellen. Dat Picasso
daaraan een eind maakte en een harde onderhandelaar werd van zohaast hij oaartoe
de kans kreeg kan men hem niet verwijten.
Dat zijn « periodes > eveneens kommercieel
zouden geïnspireerd zijn kan gedeeltelijk
waar zijn, als men weet dat Picasso een keihard business-man was geworden, maar dat
alleen verklaart niet alles, zeker niet tegenover een zo spitse en speelse maar ook
visionaire geest als Picasso.
Picasso werd wel eens de laatste « klassieke schilder » genoemd, de kunstenaar die
zich hield aan de klassieke materia'iteit van
de schilderkunst. Hij beheerst in elk geval
het pikturale wereldbeeld tussen 1b20 en
1970. Wat na hem kwam kan niet altijd schilderkunst genoemd worden. Picasso is een
eindstreep onder een wel bepaald kultuurbeeld, met een enorme produktie, een enorme gebalde expressie en een veroverende
brutaliteit, die na de eerste aanvalsgolven
allang zo brutaal niet meer aandoet, net zomin als zou men blijven denken aan zijn sociaal engagement, waarvoor hij niet terug
schrok en dat hem trouwens in zijn opgang
naar de roem niet heeft gehinderd.

r.c.

Na de studie van het individueel
gedrag en na de analise van de relaties tussen individuen binnen de
gemeenschap, met haar konstante
• status tension », heeft Desmond
Morris in een derde boek « Intiem
gedrag • een bepaalde gedragswijze
van de mens bestudeerd : de lichamelijke kontakten en Intimiteiten tussen de naakte aap en zijns
gelijke. In dit boek gaat de auteur
elke vorm van lichamelijke intimiteit na : van de handdruk, het wuiven, het klopje op de rug tot de
moederlijke omhelzing en de coïtus
toe. Al deze handelingen krijgen,
door de zoöloog gezien, een nieuwe betekenis. De oorsprongen ervan diep geworteld In onze natuur,
krijgen hier een verduidelijking en
een nieuwe betekenis. De menselijke intimiteit is er, In een steeds
dichter bevolkte en onpersoonlijk
geworden wereld, niet eenvoudiger
op geworden. De grote behoeft3
aan lichamelijk kontakt, eigen aan
onze soort, blijft vaak onbevredigd
Zij weerspiegelt zich dan in een
grote verscheidenheid van substituten : voorwerpen (zoals sigaretten bv) en dieren Morris onderzoekt de wortels van de intimiteit :
de invitaties tot en de seksuele Intimiteit zelf, de sociale intimiteit ;

de gespecialiseerde, de objekt- en
de zelfintimiteit.
« Het menselijk dier is een sociaal-levende soort, in staat tot
liefhebben en met een sterke behoefte aan liefde » schrijft hij op
het einde van zijn boek. « Hoeveel
gemakkelijker zou alles zijn. als we
het feit konden accepteren dat tedere liefde niet iets week is, iets
voor verliefde paartjes ; als we onze gevoelens konden uiten en ons
van tijd tot tijd konden overgeven
aan een betoverende terugkeer naar
de intimiteit .. ».
« Intiem Gedrag » is een zeer
leesbaar en vlot geschreven boek,
dat wellicht op sommige punten
het euvel heeft, dat het offert aan
deze leesbaarhe'd en aan het populaire, zoals ook de vorige boeken va". Morris (het verscheen
zelfs a's vervolgserie in een populair Duits magazine I). Dit vermindert echter geenszins de bijdrage, die Morris hiermej geleverd
heeft tot de ze'fkennis bij hetgeen
de zooloog gedefinieerd heeft als
« de naakte aap •.
Desmond Morris : « Intigm Gedrag », 240 biz., 220 fr., Bruna Uitgeverij, Collegelaan 163, Borgerhout-Antwerpen.

7^ nationale
ytb-vab - wedstrijd
Yoor amateursfilms
Voor alle amateursfilms in de
8 en 16 mm-formaten, in w i l zwart
of in kleuren, voor de leden van
de VTB-VAB De deelnemende films
worden allen vervaardigd in Nederlandse versie.
De mededingende films zuilen
worden gekeurd per reeks en per
formaat, nl. toerisme of folklore,
dokumentaire films, animatiefilms,
speelfilms, genrefilms.
Per film moet een volledig ingevulde fiche, die op aanvraag door
de VTB wordt toegezonden, aldaar
aankomen uiterlijk op 8 september
1973.
Inschrijvingsgeld : 100 fr
per film.
De keuring van de films zal ge
schieden door een jury, samengesteld uit bevoegde Vlaamse personaliteiten op gebied van kunst en
kuituur, toerisme, folklore en film.
Na 10 minuten projektie mag de
jury een film schorsen wegens onvoldoeijde kwaliteit
Door de VTB-VAB wordt in totaal een bedrag van 100 000 fr. ter

beschikking gesteld, samen met
een gouden, een zilveren en een
bronzen penning per reeks en per
formaat.
De wedstrijd zal gehouden worden op volgende data :
Dokumentatie- en animatiefilms, 6
en 7 oktober 1973.
Speelfilms en genrefilms, 20 en
21 oktober 1973
Films die toerisme of folklore tot
onderwerp hebben, 17 en 18 november
De afkondiging der bekroningen,
de uitdeling der prijzen en de voorstelling van een keuze der bekroonde films zal geschieden op zondag
16 december, om 15 u., in de VTBfeestzaal, Sint-Jakobsmarkt 45 te
Antwerpen
De uitslag van de prijskamp zal
gepubliceerd worden in het nummer van 3 januari 1974 van « De
Toerist » en « De Autotoerist ».
Alle inlichtingen en het volledige
reglement zijn te bekomen bij VTBVAB, Sint Jakobsmarkt 45 te Antwerpen.
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cspoooo
is het nodig ?
In september van vorig jaar werd, als reaktie op de motowedstrijden
voor kinderen vanaf vijf jaar, een KB uitgevaardigd, waarbij het kort en
goed verboden werd deel te nemen aan dergelijke wedstrijden als men
jonger is dan 18 jaar Dat KB werd niet overal goed onthaald. Er werd op
gewezen dat daardoor de motorsport als dusdanig in het gedrang kwam.
Hoe moest men immers jongeren gaan rekruteren ? Verder werd erop
gewezöP i'.ot men wel met een moto de weg mag gebruiken vanal 16
jaar als het spul niet harder rijdt dan 40 km per uur Waarom dan ook
geen wedstrijden toelaten vanaf 16 jaar, vermits het naleven van zekere,
zelfs strenge voorschriften ' Wel, voor ons niet gelaten, op voorwaarde
dat de voorschriften inderdaad zéér streng zijn, en dat er streng de hand
wordt aan gehouden. Maar anderzijds, waarom moet het allemaal weer
In wedstrijden gebeuren ? Wat belet de jonge amateurs met hun tuigen
tot 40 km per uur door bos en hei te crossen ? Gaat het om de sport —
die men ook nu kan beoefenen in vertraagd tempo — of om het spektakel
dat men verkopen kan ? En is 40 km per uur niet genoeg om tegen een
boom te • rijden » ?

eeuwig nieuw refrein
En dan is er nog het geval van de vereniging die gesaneerd werd. Alle
. simpele » leden werden door het bestuur buiten gefoefeld. Opstandige
geesten allemaal. Met lang haar. Zo verwaand inspraak te vragen Inzage
in de boeken die beter gesloten blijven. En met ideeën die het bestuur
pas volgend jaar dacht te hebben. Of helemaal niet. En met kritiek voor
de heren van 't bestuur, die al zoveel deden voor de vereniging fen zichzelf). In één woord : bolsjevisten. De prominenten werden bij de arm
genomen. Zeiden dat er orde moest zijn. Gehoorzaamheid. Nederigheid.
Dus : bulten En het bestuur hield een groot banket, rijk overgoten met
onderlinge lof en versierd met rozige glimlachjes van zelfvoldaanheid. De
fiere, nieuwe leden werd een veel strenger reglement ter ondertekening
voorgelegd. Wat er met de buitengewerkte leden gebeurt ? Wie kan zich
daar nog om bekommeren, als de vereniging gered is. Of, zoals nonkel
Georges het zegt, als het « bestuur » gered is. Met applaus van de weidenkenden. En voor ons Is dit een heel prettig stukje. Wij konden het
voor twee jaar al publiceren. En binnen twee jaar weer. Dan is de fierheid van de nieuwe leden alweer verwaandheid geworden, en dan is het
« bestuur » er nog altijd. « Besturen » zijn eeuwig.

gezien, maar.
De legereenheid die regering
heet, heeft nog maar pas haar objektief — een ministerzetel — veroverd, of wij lezen al overal wat
een sportieve knapen die ministers
wel zijn. Jos Chabert ging in de
ronde van Vlaanderen al supporterke spelen voor Eddy. (Dat belooft voor de kansen van de vrome
wens die wij hier destijds neerpenden, namelijk dat Chabert zich eehs
wat zou inspannen voor meer Sociale rechtvaardigheid in het sportwereldje), en big-boss Leburton
zond niemand minder dan zijn wederhelft om te gaan supporteren
voor Standard. Afgezien van het
feit dat zowel Chabert als madame
slecht supporterden, want hun idolen konden niet winnen, vinden wij
dat sisteem van m'as-tu vu kinderachtig. Wij verlangen van ministers niet dat zij elke week demonstreren wat een volkse aard aan
de bazis ligt van hun ambitie, of
welk oubollig hart klopt onder hun
dikke portefeuille Het volstaat ons
als ministers degelijk werk verrichten in het departement dat hun
werd toevertrouwd.

nr 7 6 3 4
Er komt werkelijk geen einde aan
de stroom voorstellen om toch
maar een soort voetbalkompetitie
voor profklubs op de been te krijgen.gen Het moet zijn dat daar ergens grote voordelen in gezien
worden. Nu is het uitvoerend komitee van de bond bevallen van een
plan, toevallig erg lijkend op dat
van het duo Wouters-Roosens
Kern van de zaak lijkt ons te zijn
dat een profklub aan dure voorwaarden moet voldoen, dat een
liefhebbersklub in dezelfde kompetitie mag Spelen als een profklub
(open kompetitie dus), en dan aan
minder voorwaarden moet voldoen
De eerste kompetitie zou gespeeld
worden met 18 klubs, nl de 14 best
gerangschikte van 1ste afdeling, de
twee best gerangschikte van 2de
afdeling, plus de 2 best gerangschikte klubs uit 2de afdeling die
profklub worden Dit plan lijkt ons
al niet kwaaier dan de andere.
Kwestie zal zijn er eens komaf mee
te maken, of wij beginnen in Belgié met profvoetbal tegen dat het
elders als folklore wordt opgegeven.

alles wat achter de schermen van
het voetbalwereldje gebeurt, vooral heden ten dage, dan zoudt gij
beter de talloze mededelingen begrijpen, en de vele oorlogsberichten vanwege bond of liga, en ook
de vele tegenstrijdige berichten die
iedere week gebrouwd worden
rond het onderwerp « fuzies «...
Als wij er dus allemaal geen
snars van snappen, als wij alsmaar
blijven ronddolen, gedompeld in
Qnwetendheid en stompzinnigheid,
d^n is dat dus omdat de heer Varenne ons niet wil verdrieten met
te schrijven wat hij weet. Is het
dan te verwonderen dat wij ons in
onze domheid afvragen wat genoemde heer dan wèl schrijft ? En
is het, een roekeloze stap verder
gaande, te verwonderen dat het
aantal mensen, die Apollo Varenne
nog au sérieux nemen, zo verbazend klein wordt ?

verruiming
Verleden week konden wij het
niet meer « meepakken • (onze
kopij moet al op maandagavond
« binnen »). Daarom nu nog maar
een klein woordje over de wielerwedstrijd Gent - Wevelgem. Wij
hebben natuurlijk niet een ganse
namiddag zitten luisteren naar de
teorieën van het machtig duo Fred
en Lowie Maar het einde van de
wedstrijd hebben wij toch gezien.
Dat leek ons nog een stukje echte
wielersport, als wij tenminste vergeten wat eraan voorafging : het
naar de meet brengen van de ve-

detten, in dit geval Merckx en Verbeeck door de lijfeigenen, die voor
de rest verzocht worden uit de weg
te blijven. In een spannende eindspurt haalde Merckx, blijkbaar wat
handiger dan een nochtans ietwat
snellere Verbeeck, het met 10 cm
van de ex-melkboer. Het was niet
veel verschil, maar toch het verschil tussen roem en glorie enerzijds, en nederlaag en ondergeschiktheid anderzijds. Zo willen
wij meer koersen zien, maar dan
met de « knechten » erbij. Anders
gezegd, wij pleiten voor afschaffing van merken, ploegen, kopmannen en knechten. Het zal nog niet
voor morgen zijn.

EINDELIJK « KLUB » KAMPIOEN 1
En zo is het dus gebeurd : Klub Brugge is voetbalkampioen van België.
Na het gelijk spel op Anderlecht, en door het gelijk spel van Standard op
Kub Mechelen is, op drie zondagen voor het einde van de kompetitie, da
mogelijkheid uitgesloten dat nog een ploeg op gelijke hoogte komt van
Brugge. Inderdaad, al kan Standard teoretisch nog even veel punten
halen als Brugge {als Standard geen enkel punt meer verliest, en Brugge
er geen enkel meer wint), dan nog is Brugge kampioen, omdat het meer
wedstrijden gewonnen heeft dan Standard. Dit is namelijk de norm In
geval van gelijk aantal punten.
De vreugde is groot te Brugge, en terecht. De vreugde zal ook groot
zijn bij de klubdirigenten, want er werd al jaren lang enorm veel geld
geïnvesteerd om een ploeg te vormen die kampioen kon spelen. Nochtans
dient gezegd dat het een klein kampioenschap was, en dat Brugge ook
niet vaak een zogenoemd sprankelend vertoon ten beste gaf. Tot daar
toe. Ze zijn kampioen geworden. Nu moeten ze er maar voor zorgen kampioen te zijn.

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS
— 1 Damesmantel kopen. 1 kleedje in prijs begrepen
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen
— Bij aankoop van 1 vest In leder of daim steeds 1 broekfaipriji
begrepen
,, j i
— Trouwkleed kopen + kado van de Arm» + feestkleed m
trouwgeschenk.
Al onze artikelen kunnen STEEDS Af\tONDEf^LUK BÉKOMEN worden
Magazijnen open iedere dag van • lot 20 *
Will Tura g«kle«d bij
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u.
het huls STANDING

STAIIPIN&
VERGUNNING

DENDERMONDSESTEENWEG, 2 7 6

WLST

Tel. 0Ö/279.R

: 1185 - KAT. A

ROME
Vertrekdata : 31 mei ; 8 juni , 12 augustus en 1 november.
Ie dag : Te 13 u. 30, met een DC-9 van Alitalia, uit Zaventem naar
Rome, waar aankomst te 15 u. 25. Middagmaal aan boord. Per autocar
naar ons hotel, in het centrum van de stad
2e tot 3e dag • Twee volle dagen verblijf te Rome in het hotel Tiziano,
met goede keuken, alle kamers met bad of stortbad. Centraal gelegen.
Bezoek aan de voornaamste religieuze, historische en architekturale
monumenten van de oude en moderne stad, van het Rome uit de renaissance en de moderne tijden.
Een namiddaguitstap naar Tivoli en Villa d'Este staat eveneens op het
programma.
4e dag : Nog een morgen te Rome. Te 16 u 20, met een DC-9 van
Alitalia naar Zaventem, waar aankomst te 18 u. 25.

Reissom : 7.300 fr. op 31/5 en 1/11
7.690 fr. op 8/6 en 12/8.
Een stadsbezoek van een volle dag en een uitstap naar Tivoli en Villa
d'Este zijn m de reissom begrepen.
Een muzeumkaart, waarmee u ook nog andere dan de in het reisprogramma voorziene musea kunt bezoeken, is eveneens in de reissom
begrepen.
Toeslag éénpersoonskamer (indien beschikbaar) : 600 fr.
Voor deze reis is de gewone Identiteitskaart voldoende.
Let wel ! Er zijn ook nog achtdaagse vliegtuigreizen voorzien naar
Rome, met afreis op 16 april (volgeboekt), 16 juli en 10 september.
De reissom bedraagt 11.800 fr.

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL (03) 31.75.80 en In al onze andere kantoren :

als ge wist.
Ik zou u niet het minste leed willen bezorgen — zo schrijft koninklijke Varenne in supporteisblad
• Les Sports » — maar moesten
WIJ alles schrijven wat wIj weten,

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, SI-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102,
Tel. (061)267,20 — 2800 Mechelen, O.L, Vrouwstraat 34 - Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Rooselare, St-Michiels»traat 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)51.17.15 Alle inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke vertegenwoordigers.
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hiervoor kontakt met ons arr. bestuurslid Hugo Andries, Turnhoutsebaan 116. tel. 36.59.67.

bewegi
NIEUW BUREAU
VAN DE PARTIJRAAD
De Partijraad van de Volksunie
heeft volgende leden aangeduid, om
het bureau van de Partijraad samen
te stellen : de hh. Guido Delang,
voorz., Ludo Van Huffelen, ondervoorz. en Jan Pieter Maes, verslaggever alsmede de h. Guido De Roo.

antwerpen
ANTWERPEN (Arr.)
ARR. RAAD
De maandelijkse arr. raad
voorzien voor vrijdag 20 april
vervalt, gezien het Paasweekeinde en verlof. Onze e.k. arr.
raad is te noteren voor vrijdag
11 mei e.k. te 20 u. 30 in de
bovenzaal van de • Nieuwe Carnot », Carnotstr. te Antwerpen.
VVM
Op donderdag 3 mei a.s. gaat
onze volgende avond door te 20 u.
30 in zaal « Vleminckhof » te Wijnegem. Zijn uitgenodigd : enkele
onzer mandatarissen welke deel
uitmaken van een bestuurskoalitie,
de h.h. J. De Cuyper, burgemeester te Broechem, Lieven Kalingart,
schepen
te
Merksem,
Oktaaf
Meyntjens, schepen te Burcht en
Bert Verbeelen, schepen te Borgerhout.
VVM-DOKUMENTATIECENTRUM
In samenwerking en met steun
van het arr. bestuur zal over korte
tijd een dokumentatiecentrum ter
beschikking staan van onze mandatarissen. U verneemt over enkele
welken wel meer over dit nieuw
initiatief. Het VVM-bestuur dankt
alvast Maurits Coddé, die zich
spontaan ter beschikking heeft gesteld aan dit initiatief mede te werken. Dit centrum zal immers worden ondergebracht op het sekretariaat Antwerpen in de Wetstr.
MANDATARISSEN-VADE-MECUM

BORSBEEK
SOC. DIENSTBETOON
KOO-voorzitter Staf Kiebooms :
elke maandag van 20 tot 21 u. in
het Oud Gemeentehuis.
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Ook kaarten op het sekretariaat.
OP STAP
Maandag 23 april naar het verdronken land van Saaftingen. Botten mee. Naam opgeven sekretariaat. Meer uitleg ? tel. Moens nr.
38.56.87.
PAASTOMBOLA
Uitsluitend voor de leden : Loten
bij de verschillende bestuursleden.
Voor meer inlichtingen, tel. mevr.
Monseur nr. 27.91.14.
BERCHEM
KNS-VOORSTELLING
Nog steeds enkele goede plaatsen voor de KNS-voorstelling van
27 april te bekomen bij Vital Peeters, Apollostr. 47 te Berchem. Op
het programma : «Oorlogsmannen»
van G.B. Shaw.
SOC. DIENSTBETOON
Mandatarissen :
dr Goemans,
39.02.30 ; Jos De Roover, Ruytenburgstr. ; Jef Brentjens, 39.10.74 ;
Juul Creten, 39.36.07 ; Piet Van
Dooren, 30.52.42 ; Paula Van BeeckVan der Linden, 21.73.60 ; Paul
Baetens, 30.93.33.
COO : Vital Peeters. 21.46.24 ;
Robert Geukens, 39.18.27.
BOECHOUT-VREMDE
NEGEN VAN LAKEN
Onze afdeling stortte een eerste
bijdrage. Deze week worden de enveloppen bij leden en simpatisanten afgehaald. Leg ze gereed... met
een milde gift.
VIJF JAAR GELEDEN...
...werd de Volksunie te Boechout
gesticht. In die vijf jaar werd het
ledenaantal vervijfvoudigd. Het kan
nog beter : geef u op voor de aktieve kern bij voorz. Fred Entbroukx,
Kapelleveldstr. 3 of bij sekr. Flor
Van Praet, Provinciestwg 363.
KNS-VOORSTELLING
27 april. Op het programma :
« Oorlogsmannen » van G.B. Shaw.
Onze afdeling zal nog flinker vertegenwoordigd zijn dan vorig jaar.
Nog enkele kaarten van 80 fr. ter
beschikking.
KONTAKTADRES
Voor alle inlichtingen :. Fred Entbrouckx, Kapelleveldstr. 3, Boechout.

Dank zij de goede zorgen van
BORGERHOUT
onze arr. sekr. Wim Claessens,
AKTIE « NEEN LEBURTON •
kwam dit vade-mecum tot stand.
Heden zaterdag te 14 uur verHartelijk dank ! Het is een intewachten wij u op het Laar voor
ressant dokument : we moeten
een pamfletten-aktie op de Turnechter er wel op aandringen dat
houtsebaan. Het duurt maar een
elke wijziging van welke aard ook
uurtje zodat u nog de gehele zateraan de arr. sekr. zou worden mededagnamiddag vrij hebt.
gedeeld.
VUJO
NOTA . VERHAALBELASTINGEN »
Op maandag 23 april vergadering
Er zijn nog enkele exemplaren
van de Vujo-leden die deelnemen
ter beschikking over « Verhaalbeaan de uitstap naar Parijs : deze
lastingen >, een nota opgesteld
Vujo-vergadering gaat door te 20
door arr. bestuurslid Ludo Van Hufu. 30 in lokaal •• De Vesper », Te
felen ter gelegenheid van de voriBoelaerlei 9.
ge VVM-avond. Eén exemplaar is
NEGEN VAN LAKEN
te bekomen op verzoek bij de VVMHet bestuur heeft beslist een bijvoorz. Hugo Andries, Turnhoutsedrage van 1.000 fr. over te maken.
baan 116 te 2200 Borgerhout, tel.
Het doet voorts een oproep tot
36.59.67.
haar leden ook persoonlijk een
VUJO
steunbijdrage te leveren op het
Alle VUJO-leden [arr.) worden
PR-nummer dat U elders in dit
verwacht op donderdag 26 april te
blad wel vindt.
20 u. in zaal Tijl, Bredabaan 298, te
GELUKWENSEN
Merksem, om deel te nemen aan
Onze oprechte gelukwensen aan
de bespreking van de kongrestekst
mevr. Van Geert ter gelegenheid
aangaande het onderwijs. Nadien
van haar verjaardag op 17 dezer
gezellig onderonsje.
a.s. Een goede gezondheid, een
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
mild levensoptimisme, een verdere
Zondag 27 mei e.k. te 14 u. 30.
stevige inzet wensen wij haar toe.
Sportpaleis te Antwerpen. GenumDeze gelukwensen vanwege bemerde toegangskaarten, 100 fr., zijn
stuur en leden onzer afdeling zijn
nog steeds te bestellen en te bekotevens een uitdrukking van grote
men op het VU-sekretariaat van
waardering en dank voor de inzet
Stad-Antwerpen, Wetstr. 12, tel. :
en werking van onze ijverige, on36.84.65.
volprezen sekretaresse. Een pretKNS-VOORSTELLING
tig jaarfeest, mevr. Van Geert.
Op vrijdag 27 april. « OorlogsWe vieren graag mee bij de feestmannen » (van G.B. Shaw). Bestel
vreugde van onze bestuursleden
nog onmiddellijk uw kaarten bij V.
Theo en Magda De Coninck bij hun
Peeters, Apollostr. 47 te Berchem,
tel. 21.46.24 of op het afdelingsse- j 20-jarig huwelijk. Oprecht proficiat aan de gehele simpatieke famikretariaat
van
Antwerpen-Stad,
lie.
Wetstraat 12. tel. 36.84.65.
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Onze sekretaresse heeft nog
kaarten van 100 fr. voor het zangANTWERPEN CStad)
feest op 27 mei in het Sportpaleis
DIENSTBETOON
te Antwerpen. Dit zangfeest staat
Dagelijks tijdens kantooruren.
onder het tema « Vlaanderen Ons
Voor speciale gevallen liefst op
Vaderland ». U gelieve zich te wenmaandag vanaf 16 tot 20 u. Dan
den tot mevr. Van Geert, Lt LippensIs er steeds een volksvertegenlaan 22, tel. 36.68.29.
woordiger aanwezig.
ABONNEMENTENSLAG
KOO : tel. De Boel, 33.97.90 of
leder werve een nieuw abonneDe Laet, 38.66 92.
ment. Indien u een simpatisant kent
Gemeenteraadslid Bergers : St.
die geen abonnement heeft en u
Jansvliet 19, Antwerpen, bij hem
ziet niet de kans deze te bezoeken
thuis, elke maand&g van 14 tot 18 u.
maak dan zijn adres over aan ons
bestuurslid Kamiel Tessely, tel. :
Dij al onze andere gemeenteraads36.48.85.
leden op tel. afspraak, vraag hierKNS-VOORSTELLING
voor inlichtingen, sekretariaat, nr
Slechts nog enkele plaatsen be36.84.65.
schikbaar voor vrijdag 27 april voor
LEDENSLAG
de opvoering vari • OorlogsmanMannen I Uw vrouw-lief vragen
nen »van G.B. Shaw. Men neemt
bijlid te worden ! 50 fr. per jaar.

BROECHEM
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
27 mei. Diegene die nog willen
verzekerd zijn van een goede zitplaats (genummerd) kunnen we
slechts aanraden zo spoedig mogelijk zijn kaarten vast te leggen. Ook
mensen van Ranst en eventueel
Wommelgem kunnen mee met de
speciale bus naar Antwerpen en
terug.
IJZERBEDEVAART
Inschrijvingen worden van nu af
aangenomen. Na de bedevaart brengen wij een bezoek aan Volkshogeschool De Blankaert met een prachiig natuurreservaat.
3de BURGEMEESTERBAL
Op zaterdag 5 mei te 20 in de
lokalen van de Veiling, Antwerpse
stwg te Broechem.
DEURNE
DIENSTBETOON
Gemeenteraadsleden : De Graef
Fr., Lundenstr. 56, tel. 24.57.98 ;
Martens Michel, Fr. Van Dijckstr.
12, tel. 24.50.10 ; De Ridder O., Boterlaarbaan 333, tel. 21.12.00 ; Doevenspeck P., Te Couwelaarlei 134,
tel. 24.78.25 ; Hereygers G., A. Geenenlaan 14, tel. 24.88.06 ; Mortelmans P.. St. Rochusstr. 86, tel.
21.67.10.
KOO-leden : Coolsaet K., de Sevillastr. 48, tel. 21.10.99 ; Martens
M., Fr. Van Dijckstr. 12, tel. 24.50.10
EDEGEM
SOLIDARITEIT
Wij vermelden met ere onze
vriend G. Temmerman die spontaan aangeboden heeft om op z'n
eentje onze leden te bezoeken om
hun een bijdrage te vragen voor
het solidariteitsfonds der negen
van Laken. Op een zondag haalde
hij reeds meer dan 3.600 fr. rond.
En dat is nog maar een begin, naar
hij beweert. Proficiat.
BOETEFONDS
Wie mee de boeten van eigen
mensen, opgelopen tijdens de laatste verkiezingen, wil helpen betalen, kan storten op bankrekening
nr 625-1005522-55 van VU-Edegem
bij Bank van Breda, of kan zich
wenden tot de voorzitter of de
penningmeester.
EKEREN
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Op zondag 27 mei om 14 u. 30 in
het Sportpaleis. Inlichtingen op het
ANZ-sekretariaat, Vrijheidstr. 30-32
te Antwerpen, tel. 37.93.92. Propagandafolders en aanplakbrieven te
verkrijgen op het VU-sekretariaat,
Geestenspoor 72, Ekeren, tel. :
41.04.41.
DANSFEEST
Heden zaterdag om 14 uur 30
in de zaal « EIck Thuys », Van De
Weyngaertplein 13 te Mariaburg.
KNS-VOORSTELLING
Op vrijdag 27 april om 20 u. te
Antwerpen. « Oorlogsmannen »
door G.B. Shaw. Inlichtingen hieromtrent te verkrijgen op het VUsekretariaat, Geestenspoor 72, tel.
41.04.41.
DIENSTBETOON
Alfons Bollen, schepen van Financiën, H&ndel en Nijverheid, Koekoeklaan 7 (De Sterre), tel. 64.49.43.
Maurits Van Tongerio, gemeenteraadslid, Leliënlaan 62 (Mariaburg),
tel. 64.55.14.
Lode Van Vlimmeren, COO-lld,
Hoogboomstwg 22 (Hoogboom), tel.
64.41.48.
Veerie Thyssens, COO-lid, Geestenspoor 72 (Centrum), tel. 41.04.41.
GEEL
SOC. DIENSTBETOON
Hebt u moeilijkheden met belastingen, pensioenen, ziekenkas, studiebeurzen, bouwvergunning, bouwpremie, inlichtingen, KOO, enz. Misschien kunnen wij u helpen ? Gratis
ter uwer beschikking :
— Elke maandag van 18 tot 19 u. 30
bij volksvert. Jo Belmans, Possondries 7.
— Elke 1ste dinsdag bij Fr. Teuwkens, Stelenseweg 56, van 19 tot
21 u., tel. 58969.
— Elke 2e dinsdag van 19 tot 19 u.
45 in café Sportlokaal (Van Heuckelom), 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 Sportlokaal (M. Vanuytsel), Zammelsestwg
Oosterlo.
Oosterio en van 21 tot 21 u. 45 bij
Vleugels Alfons, Stelen.
— Elke 4e dinsdag van 19 tot 19 u.
45 in café Bij de Koster (Van Doninck), Geel-Punt : van 20 tot 20 u.

45 In zaai Victorie fVerbovenl l a rem-centrum t 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
START
Hiermede kondigt Hemiksem de
geboorte aan van een kersverse
afdeling die van start liep op 3 februari 1973. Na een gezellig avondje startte ons bestuur met zijn
eerste
vergadering,
bijgewoond
door sen. H. De Bruyne, arr. sekr.
Wim Claessens, prop. verantw.
voor arr. A. Crick en een voltallig
bereid zijnd bestuur.
Indien er lezers in onze gemeente mochten zijn die willen medewerken, die een tip weten, die lid
zijn en geen brief ontvingen, of die
zich willen abonneren op « Wij »,
alle hulp is welkom. De Rupelstreek rekent op Hemiksem.
PROPAGANDA
Raamaffiches voor de IJzerbedevaart en het Vlaams Nationaal zangfeest zijn te verkrijgen bij onze propagandaleider. Eveneens VL- en
leeuwplakkers voor fiets of wagen.
BESTUURSLEDEN
Voorz. : Reniers Frans, De Bosschaertlei 26 ; penningm. : Eeckelaert Jozef, St. Bernardsestwg 25 ;
sekr. : Pzinitscko Machteld, Hoofdboslaan 62 ; org. : Van Strijdonck
Pierre, Nieuwstr. 32 ; prop. : Marcus Rudy, De Bosschaertlei 48.
KAPELLEN-HOEVENEN
. ROSKAM •
Het nummer van maart-april
werd op 6.000 ex. verspreid in de
gemeenten Kapellen-Hoevenen-Stabroek. Hartelijk dank aan alle busS6rs.

NEGEN VAN LAKEN
Ons gemeenteraadslid G. Schonkeren stond een zitpenning af als
bijdrage voor het solidariteitsfonds.
Ook het voltallig bestuur van de
afdeling deed gezamelijk een gift.
Wij doen hierbij nog een oproep
aan alle « Wij «-lezers van Kapellen-Hoevenen om hun solidariteit
te betuigen met de 9 beproefde
militanten van de Volksunie. Voor
het rekeningnummer raadpleeg verder dit blad.
AFDELING KAPELLEN
BESTAAT 10 JAAR
De afdeling werd gedoopt in de
zomer 1963. Klein begonnen met
een kern van 20 leden zijn wij uitgegroeid tot een volwaardige afdeling. Het tienjarig bestaan zal op
passende wijze gevierd worden op
ons jaarlijks herfstbal op zaterdag
6 oktober.
DANK
Een woord van dank aan de pioniers van 10 jaar terug op gevaar
af er te vergeten : Maurits en Lea
De Jonghe (thans woonachtig te
Deurne), Achiel Van Haezebroek
(thans te Antwerpen), Viktor Lenaerts, Gerard Schonkeren, Lucien
Willen, Guido Van Geenhoven, enz.
KONTICH
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Kontich gaat in groep op zondag
27 mei. Onze Vlaamse Kring heeft
voor u een groot aantal zitplaatsen
(100 fr., 2e rang) ter beschikking.
Telefonisch te bestellen bij de bestuursleden van de Vlaamse Kring :
dhr Marcel Kubis, tel. 57.26.89 ; dhr
Paul Embrechts, tel. 57.08.79 ; dhr.
Luk Sermeus, tel. 57.23.63.
KNS-VOORSTELLING
\/rijdag 27 april. Kaarten te bekomen
bij onze propaganda-verantw. Luc
Defossé, Keizershoek 210, telefoon
57.31.31.
MERKSEM
BELASTINGSBRIEVEN
Indien u geen raad weet met het
invullen van uw belastingsbrief !
Tel. 45.57.77 en wij bezorgen u een
afspraak met een deskundige. Zo
ook voor alle financiële verrichtingen. Vraag om raad voor dat het
te laat is.
WILLEM DE MEYER
Woensdag 18 april, te 15 u. In
ons lokaal Tijl, is Willem de Meyer
te gast bij de Vlaamse gepensioneerden van onze gemeente. Om
bij stem te komen voor het a.s. VI.
Nat. Zangfeest is het wel goed eens
te komen luisteren naar onze nationale bard Willem.
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Het is al leder jaar gebeurd dat
vele van onze mensen slecht gezind

waren omdat zi] geea goede pladi
sen hadden voor h-ït zangfeest. L a n
u dus op tijd inschrijven bij onzj
vriend Jan Vinken, die van nu ti
plaatsen reserveert. Het adres H
Akkerbouwstr. 71, tel. 45.49.13. M t f
nique In den Tijl schrijft ook o0
voor kaarten. Dan kan u ook t l ^
recht bij K. Van Bockel, St. LutgMk
disstr. 56, tel. 45.57.77.
' "•-

•

'
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MOL
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Wie graag meegaat naar Antwerpen op 27 mei kan van nu af Inschrijven op het VU-afdelingssekretariaat, Beekstr. 22, tel. 014/32320w
MORTSEL
ONTMOETINGSAVOND
Donderdag 26 april met sen. Lo<Je
Claes (Brussel) in het St. LodewJjfccentrum.Osylei, te 20 u.
FEESTDAG
Heden, zaterdag 14 april, ter gelegenheid van de • gouden jubit^
udviering » onzer trouwe en qeacK
te medeleden, de h. en mevr. Fn
Dewil-Roskin (Nieuwelei 70), veK*
heugen VU-Mortsel en vele vrien»
den zich bij deze feestviering. De
Volksunie wilt u beiden bij deze
feestelijke gelegenheid haar welgemeende dank betuigen voor uw
zeer gewaardeerde medewerking
en ononderbroken inzet doorheen
alle omstandigheden die onze
Vlaams Nationale strijd tekenen»
Mede als ouderdoms deken onzer
afdeling, kennen wij dhr Dewil, vaa
bij het ontstaan van VU-afdeHnfl
Mortsel, als één onze huisbezoekers bij uitstek en met resultaat^
Dat u, beste heer en mevrouw D »
wil, nog van vele gelukkige jaren
in goede gezondheid samen moogi
genieten, met uw familie en on8
allen, is wel onze hoofdwens bQ
uw feest van vandaag. Heden n »
middag, bij de ontmoeting tijdenv
plechtige dankmis te 15 u. in da
kerk Sint Jozef (aan de Liersestwg,
grens Boechout), waar wij ook vele
VU-vrienden verwachten, zullen w |
saam de vreugde van uw • gouden
jubelfeest » beleven. Van harte...
op weg naar diamant I

ZOEKERTJES
1) Sociaal assistent, In orde
met legerdienst zoekt betrekking in het Antwerpse.
2) Juffrouw, 22 |. lager middel,
onderwijs + diploma
stenodaktylo, zoekt part-time betrekking, prov. Antwerpen.
4) Dokterassistent met ervaring zoekt betrekking bij hulsarts, specialist of In kliniek.
5) Ingenieur met Jarenlange
ervaring Kongo en Nigeria
zoekt betrekking voor private
firma In Latijns-Amerika, het
Midden-Oosten of Afrika.
6) Jonge man in orde met legerdienst, diploma A l , sekretariaat - moderne talen, zoekt
passende betrekking, BrusselMechelen, Antwerpen.
7) Verkeersexpert, schadeopneming, zoekt passende betrekking, liefst prov. Antwerpen of
Limburg.
8) Gehuwde dame zoekt betrekking bediende, bij voorkeur
ziekenfonds of sociaal organisme.
9) Dame (35j.) drietalig, zoekt
betrekking als verkoopster of
receptioniste in het Antwerpse.
10) Gevraagd te Mechelen :
goede typiste, met zin voor initiatief.
11)
Oud-oostfonter
zoekt
werk als hulp-magazijnier (Brussel-Mechelen).
12) Burgerlijk ingenieur schelkunde zoekt passende betrekking.
13) Boekhouder met ruime
ervaring zoekt betrekking (Mechelen-Brussel-Antwerpen).
14) Ponster zoekt betrekking
(Antwerpen-Brussel-Mechelen)
15) Jonge dame, stenotypiste, 2
jaar handelsstudies, zoekt passende betrekking.
16) Jonge dame, beëindigde 2e
ekonomische, zoekt passende
betrekking.
Voor 1 tot en met 16 schrijven
of opbellen Senator W. Jorissen. Louisastr. 31, 2800 Mech.
Tel. (015) 435.96

GEMEENTE EKEREN
Eén betrekking van part-time assistent is te begeven aan de
gemeentelijke bibliotheek.
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten aan de heer
burgemeester, vóór 30 april 1973.
Inlichtingen : Gemeentelijke Openbare Biblioteek, Driehoekstraat
43 of Gemeentehuis : Sekretarie. Veltwijcklaan 27, Ekeren.
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KNS-VOORSTELLING
Wie op vrijdag 27 april meewll
Baar de voorstelling van « Oorlogsmannen » van G.B. Shew, ingericht
door het arr. bestuur, kan nog inlichtingen bekomen bij Luc Deheusch. Aug. Vermeylenstr. 5. Onze
kaartenvoorraad is uitgeput. Om
nieujve te bestellen, moeten we
eerst over kandidaten beschikken
We rijden met eigen wagens Wie
geen gerij heeft, wordt door de an(deren meegenomen.
DIENSTBETOON
Moeilijkheden met administratie
of belastingen ? Wendt u gerust tot
ons sekretariaat, Antwer.osestr 168
te Niel. waar elke vrijdagavond van
19 u. 30 af onze vrienden Jos De
Koek, Guido Michiels en Frans De
N/eulemeester ter beschikking zijn.
RANST
KNS
Op vrijdag 27 april te 20 u. zuilen
de KNS-akteurs voor VU-arr. Antwerpen 'n feestvoorstelling geven
van de komedie van G.B. Shaw
Oorlogsmannen VU-Ranst bestelde
kaarten van 80 fr.. middenbalkon.
Zij zijn te verkrijgen op het VU-sekretariaat. St. Antoniusstr. 33 of
bij één van de bestuursleden. Ook
niet-VU-leden kunnen mee.
RUMST
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Wie graag meegaat naar het
Sportpaleis te Antwerpen op zondag 27 mei kan van nu af inschrijven bij één der VU-bestuursleden.
Er zal een autobus ingelegd worden.
TIJDSCHRIFT
De eerste uitgave van ons tijdschrift is reeds verschenen. Zoals
u hebt kunnen merken is er veel
werk en verzorging aan besteed.
Dit tijdschrift zal om de 3 maanden
verschijnen in off-set en op 8 bladzijden Dat hierbii grote kosten aan
verbonden zijn hoeft geen betoog
Wij vragen natuurlijk niets, maar
danken altijd diegenen die een sommetje willen storten op onze bankrekening nr 405-8010481-58 van VURumst bij d3 Kredietbank te Rumst
met vermelding « Tijdschrift .
ST. KATELIJNE-WAVER
10 JAAR JONG
VU-St.-Katelijne-Waver is 10 jaar
jong. Dit feit wordt gevierd op zaterdag 28 april om 19 u met een
feestmaal in Het Oude Klooster te
Walem. Dinsdag 1 mei om 15 u
vlagoverhandiging op de Markt met
toespraken van : voorz. Fr. Van der
Eist. burgemeester van Calster en
Ludo Sels Daarna receptie in ons
lokaal In De Wereld. Om 20 u. kleinkunstavond in het parochiecentrum met de Kadullen, de Vlier en
de Gallinoten.
TURNHOUT
DttNSTBETOON
Sen. Carlo Van Eisen : elke 3e
donderdag om 20 u. in café • Amicitia » Grote Markt.
Gemeenteraadslid
Rudi Beaufays. Rodenbachplantsoen 117, tel
44489
COO-lid Polly Mennens, Verbindingsstr 26. tel. 42288.
Verantwoordelijk bestuurslid voor
dienstbetoon : Arthur Robberechts,
Neerhofstr 14, tel. 44893.
WUNEGEM
APPELS VOOR EVA ..
Is de titel van het toneelstuk, opgevoerd door het toneelgezelschap
• Yvonne Lex ». De Vlaamse Vriendenkring nodigd het gezelschap uit
m de jongensschool en dit op zaterdag 28 april. Noteer deze datum
UITSTAP NAAR DE VOERSTRCEK
Morgen zondag 15 april organiseert de Vlaamse Vrienderkrinn
een busuitstap naar de Voéistreek
De reis wordt verdergezet lango
Duitsland. Inschrijven in het Vleminckhof.
GEMEENTERAAD
De volgende gemeenteraadszitting gaat door op vrijdag 27 april.
Geeft uw suggesties door aan de
VU-inandatarissen.
WILLEBROEK
VLAAMS HUIS
Wij zoeken kontakt met sociaalvoelende. Vlaamsgezindo mensen
welke geïnteresseerd zijn in het
uitbaten van een herberg (ook vergaderingen, feestjes, enz) in onze
gemeente. Voor verder inlichtingen
schrijven naar : Wilfried Leemans,
Kerkstr. 10. 2660 Wiilebroek.
WILRIJK
SUKSES
Ons lentebal is eens te meer
een groot sukses geworden. Er was
een lekker spelend orkest, dat goed
wist wat er van hen verw/acli! werd,
en waren vele mooie prijzen (eens
te meer geschonken door een aantal gulle Wilrijkse middenstanders)
en er was het laaiend entoesiasine
van de vele aanwezigen die lot in
vroege uurtjes druk de dansvloer
bleven bevolken. Onze beste dank

aan allen die deze avond mee tot
een sukses hebben doen uitgroeien.
JuLil Cautreels, de spil waarond alles draaide, gunnen wij graaq een
ekstra bloempje. Dank Juul.
IJZERBEDEVAART
Vanaf heden z',n affiches en zelfklevende datumstrookjes ter beschikking. Ze worden gratis thuisbezorgd, behalve de strookjes,
waarvoor een kiaine vergoeding
van 3 fr. wordt gevragd. Wie er
hebben wil, belle even met propagandaleider, Guy Eggermont, tel
28 05 62.

brabant
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
ARR. KADERDAG
Zaterdag 28 april om 14 u. in
zaal « Luksemburg », Stwg naar
Brussel 667, Jezus-Eik, 1900
Overijse. Sprekers : Toon van
Overstraeten (algemeen VU-direkteur) en VU-voorzitter Frans
Van der Eist. Alle kaderleden
van ons arr. zijn aanwezig i
Brussel-Halle-Vilvoorde
ARR. SEKRETARIAAT
Ons arr. sekretariaat, Kongresstraat 53, Brussel (02/17.92.18) is
open : maandag, woensdag en donderdag van 18 u tot 21 u.
Teksten voor de bewegingswijzer moet op het arr. sekretariaat
binnenzijn ten laatste zaterdag.
ASSE (Federatie)
GROOT BAL
Vanavond groot VU-federatiebal
te Liedekerke in « De Nieuwe
Zaai », Stationsstr. 54. Iedereen in
en buiten onze federatie van harte
welkom !
BERG
SOCIAAL DIENSTBETOON
EN ZIEKENKAS BRABANTIA
Elke dag ten huize van Marie
Louise Thiebaut, gemeenteraadslid,
Fazantenda! 20, tel. 016/654.74 en
KOO August Van Ingelghem, gemeenteraadslid,
Nederokkerzeelstraat.
BORCHT-LOMBEEK
ZIEKENFONDS BRABANTIA
ledere zaterdag van 17 tot 18 u.
in lokaal « Piepa », Populierenstr. 1.
DILBEEK
SOCIAAL DIENSTBETOON
Op afspraak voor gemeentelijke
problemen : Grauls Oswald, tel.
22.72.89. Andere sociaal dienstbetoon : Panis Maurits, tel. 65 49.97.
DUISBURG
WERK MEE
Sedert de oprichting van de afdeling is het aantal leden en « Wij »lezers gevoelig vermeerderd. Maak
onze afdeling nog sterker door
nieuwe leden aan te brengen. Neem
kontakt met de voorzitter (tel. 02/
57.35.78), of kom ons bezoeken op
onze sociale zitdag, elke 3de donderdag van de msand in zaal Nachtegaal, Veeweidestr. 19, van 20 tot
21 u., bij J. Robeet. Breng gerust
kennissen en simpatisanten mee.
HALLE [Fed.)
KALENDER
4 mei . Federatiebal in KOC De
Bres te Halle.
12 mei : Bal te Dworp.
19 mei : Bal, St Pieters-Leeuw, in
De Jonge Deken.
KESSEL-LO
VOLKSVERGADERING
In okaal « Coosemans », Holbeekse stwg 139, Kessel-Lo, te 20
Paneelgesprek met R. Vandensande
u., over « Wat met kabeltelevisie ».
chef-technikus BRT ; W. Kuijpers,
kamerlid ; W. Wylin, programmator BRT. Iedereen welkom.
LEUVEN (Arr.)
KALENDER
14 .april : Demer-Dijle-Gete-aktie
met radiowagen in de voormiddag
te Haacht, in de namiddag te Tienen.
15 april : Wandelnamiddag Kesselse Bergen, ingericht door een
10-tal verenigingen. Samenkomst
14 u 30, nieuwe wijk Hulsberg, voet
Kesselberg.
14 april : afd. bal, Tervuren.
21 april : afd. bal, Molenstede.
24 april : volksvergadering :
« Wat met kabeltelevisie ? », ingerischt door afd Kessel-Lo. Paneelgesprek met R. Vandensane, cheftechnlkus BRT ; W. Kuijpers, kamerlid ; W. Wylin, programmator
BRT.
25 april : arr. bestuur.
26 april : werkvergadering kant.
Leuven-Noord, bij Jef Vinex, ErpsKwerps.
27 april : uitgebreide arr. raad,
zaal Berkenhof, Bierbeek.
28 april : afd. bal : Neerijse.

28 april : Demer-Dijle-Gete-aktie,
arrondissementele autokaravaan.
4-5 mei : Bal, met medewerking
van afd. Oud-Heverlee-Vaalbeek, te
Wolfshagen, Neerijse, met Marva
en Rocco Granata.
11 mei :
Kontaktvergadering
Korbeek-Lo, in duivenlokaal Timmermans. Tiense steenweg, Korbeek-Lo.
25 mei : Uitgebreide Arrondissementsraad, zaal « Berkenhof »,
Molenstede, met Hugo Schiltz.
23-24 mei : Weekend voor kadervorming, te Bremberg. Ingericht
door het Dosfelinstituut.
5 mei : afd. bal : Aarschot.
6 mei : autozoektocht door het
Hageland, inger. afd. AttenrodeWever. Verzamelen om 13 u. 30,
Gemeentehuis.
7 mei ; werkvergadering kanton
Zoutleeuw, zaal « De Toekomst »,
Zoutleeuw, te 20 u. 30.
2 juni : kant. Tienen, gezellig samenzijn, zaal •< Berg en Dal », Grote stwg. Roosbeek.
22 juni : statutaire arr. raad, zaal
Trefpunt 81, Leuven.
OPROEP
Oe verantwoordelijke voor propaganda in het arr. Leuven doet een
krachtige ooroep tot allen, die iets
willen bijdragen tot het plannen van
een doeltreffende propaganda. Zij
die goed kunnen tekenen, schilde
ren, slogans ontwerpen enz. worden
verzocht zich in verbinding te stel
len met Willy Somers, Klappijstr.
55, Molenstede, tel. 013./326.69.
LIEDEKERKE
GESLAAGD
Onze belastingsdag van verleden
week mag zeer geslaagd worden
genoemd. Van harte dank aan de
twee deskundigen I
LOT-ST PIETERS-LEEUW
SOC, DIENSTBETOON
Sen. Bob Maes en fed. schepen
Frans Adang houden zitdag, elke
laatste dinsdag van de maand.
Lot : Fr. Walravensstr. 85, van 19
tot 20 u., tel. 76.33.04.
St Pieters-Leeuv/ : De Jonge Deken, Rink, van 20 u. 30 tot 21 u. 30.
Lot : elke zaterdag van 11 tot
12 u., F. Goetgebeur, Fr. Walraevensstr. 85. tel. 76.3.04.
MERCHTEM
SOCIAAL DIENSTBETOON
Elke 4de vrijdag van de maand
zitdag ten huize van de heer Marcel Van Den Eede, Stoofstraat 29,
door de heer Guy De Smet, bestuurslid.
MOLLEM-BRUSSEGEM-KOBBEGEM
BAL
Mevr. Lea Vanden Brande nodigt
u uit op het jaarlijkse bal van de
afdeling op zaterdag 2t april om 20
u. in de zaal « Olida •, Bollebeek,
Brussegem.
NEDEROKKERZEEL
SOCIAAL DIENSTBETOON
Elke dag ten huize van Pieter
Van der Vorst, schepene, O.L.
Vrouwstraat 33.
NEERIJSE
AFDELINGSBAL
Zaterdag 28 april te 20 u. 30, VUbal in de Grote Zaal. Orkest : The
Nils. Toegang : 50 fr.
OUD-HEVERLEE — VAALBEEK
BAL
Afdeling Oud-Heverlee-Vaalbeek
en de Vlaamse Klub nodigen ü uit
op hun Vlaams feest. Vrijdag 4
mei met Marva en zaterdag 5 mei
met Rocco Granata te Wolfshagen,
Neerijse .
PEUTIE
SOCIAAL DIENSTBETOON
Het sociaal dienstbetoon zal verzorgd worden door dokter Anciaux
of P. Deneve, de 2de maandag
van iedere maand bi) A. Lesaqe.
51a Vijfhoekstraat te Peutie van
19 u 30 tot 20 u 30.
SCHEPDAAL
SOC. DIENSTBETOON
Elke maandag van 20 tot 21 u.
door Omer Huybens, Plankenstr. 17,
tel. 02/52.34.40 of op afspraak.
TERVUREN
AFDELINGSBAL
Al onze vrienden van de afdeling, arr. en Vlaams-Brabant, nodigen wij u uit op ons jaarlijks lentebal heden zaterdag 14 april te 20
u 30 in zaal De Engel (rechtover de
kerk). Het bekende amusementsorkest Bert Minten speelt ten dans.
linie. Kaarten aan 50 fr. bij de bestuursleden of voor inlichtingen
zich wenden tot sekretariaat, St.
Jansstr 5, tel. 02/57.66.52. Prijzen
SCHAARBEEK
SOCIAAL DIENSTBETOON
Agg. raadslid Roger De Brabanter houdt zitdag elke maandag van
16 u tot 18 u 30 op zijn adres :
Georges
Bekhoudlaan,
28
te
Schaarbeek, of, op afspraak tel.
15.53.96.
BUSAKTIE
In onze gemeente worden In de
maand maart meer dan 41.000 anti-

Leburton pamfletten verspreid. Wie
helpt mee ? Naam en adres aan
Jan Vermeulen, Zenobe Grammei.
87, 1030 Brussel 02/41.04.07.
Financiële hulp is ook welkom op
prk 429919 (zelfde adres).

ERTVELDE
LUSTRUMBAL
De grootste afdeling van OostVlaanderen nodigt alle simpatisarv
ten uit naar het bal der « Ertveldsa
Metten » dit ter gelegenheid van
het 5-jarig bestaan van hun afdeling. Zaal Recta. 28 april. Orkest i
Bert Brent.
GENT
DIENSTBETOON
Pensioenaanvragen,
belastingsaangiften en andere sociale problemen, ledere
dinsdag en ledera
vrijdag van 19 tot 20 uur in Vlaams
Huis
Roeland.
Provincieraadslid
Kris Versyck. (ook thuis na tel. afspraak : 09.254804).
ZITDAGEN ZIEKENFONDS
FLANDRIA

oost-vlaanderen
AALST (Arr.)
AUTOKARAVAAN
De anti-Leburton-autokaravaan die
op zaterdag 5 mei het arr. Aalst
zal doorkruisen, wordt gevormd tussen half twee en twee uur aan de
radartoren te Kerksken op de
steenweg Aalst-Geraardsbergen.
NEGEN VAN LAKEN
Het arr. bestuur dringt er nogmaals bij de afdelingen op aan zo
spoedig mogelijk een storting te
doen voor de negen VU-militanten
van Laken. Verschillende afdelingen
deden reeds hun plicht. Niemand
mag achterblijven.
LESSEN DOSFELINSTITUUT
Telkens in het lokaal « Het Gulden Vlies », Esplanadeplein te Aalst
organiseert het Dosfelinstituut 2
les-avonden : 1. Dinsdagavond 29
mei te 20 u. : Rechten en plichten
van de gemeenteraadsleden. Inleider : mr. Verniers, advokaat, gemeenteraadslid te St. Niklaas ; 2.
Dinsdagavond 5 juni te 20 u. :
Gemeentelijke jeugdraden, sportraden, gezinsraden, kultuurraden.enz.
Inleider : lic. Herrebaut, stafmedewerker Instituut voor Androgogisch
Onderzoek.
Uitnodigingen volgen. Wie geen
uitnodiging ontvangt, maar belangstelling heeft, is eveneens welkom.
ARR. RAAD UITGESTELD
De volgende arr. raad, gepland
op 4 mei e.k., is uitgesteld en heeft
plaats op vrijdagavond 18 mei in
het lokaal « Het Gulden Vlies »,
Esplanadeplein, Aalst.
AALTER-LOTENHULLEBELLEM
BESTUURSVERGADERING
Op onze jongste bestuursvergadering werden schikkingen genomen in verband met het Zangfeest
en de IJzerbedevaart. Wie nu
reeds inlichtingen wenst kan terecht bij de bestuursleden.
DR GOSSENAERTSKRING
Donderdag 29 maart hadden wij
een voorstelling over een firn van
enkele IJzerbedevaarten voor en na
de oorlog. Was de techniek voor
1940 van minder kwaliteit, toch was
de geestdrift van het Vaamse volk
toen even groot als in 1972. Lieven
Bockaert gaf de aanwezigen een
antwoord op de vraag of de IJzerbedevaart in de toekomst nog zin
heeft.
DRONGEN
DIENSTBETOON
Provincieraadslid Kris Versyck,
Gemeenteraadslid
Mare
Smets
« Ons Lokaal » Barloria (Thierbrauhof te Baarle-Drongen)
speciale
zitdagen voor invullen belastingsaangiften : donderdag 12-04 ; donderdag 19-04 ; donderdag 26-04 ;
telkens van 19 tot 20 uur. Naast
het invullen van de belastingsaangiften worden andere problemen
(pensioenaanvragen,
bouwvergunningen ..) natuurlijk eveneens afgehandeld.

Gent : sekretariaat. Keizer KareK
str. 101, alle weekdagen van 9 tot
12 u. en de woensdagnamiddag.
Merelbeke : Hundelgemsestwg
359, dinsdag van 14 tot 17 u.
Nevele : Cyriel Buyssestr. 2, dorvderdag 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 18
tot 17 u.
HAALTERT
INVULLEN AANGIFTEN
Provincieraadslid
Urbain
Da
Grave houdt zich op zaterdag 28
april e.k. ter beschikking voor het
invullen van aangifteformulieren
inzake belastingen en dit vanaf 16
u ten huize van Herman Vermeulen, Pontweg 3 te Haaltert.
MARIAKERKE
GEMEENTERAAD
Als men de raadszitting van 29
maart overziet, komt men onmiddellijk tot de vaststelling dat het
met het gemeentebeleid te Mariakerke maar triestig Is gesteld.
Wij zullen hier niet stilstaan om
punt per punt te bespreken, daarvoor is deze rubriek te klein, maar
wel even de mentaliteit schetsen
van de huidige « meerderheid •.
Punten, zoals het goedkeuren van
statuten, worden In geheime zitting behandeld, omdat er een
• reukje • aanzit. Dezelfde statuten zijn voor nazicht door de raadsleden toevallig niet te vinden. Op
vragen hieromtrent weet twrgemeester Verguit geen antwoord. Er
dienen toelagen gestemd zonder
dat ervoor een reglement is opgesteld. Werken moeten worden goedgekeurd die reeds zijn aanbesteed.
Als VU-raadslid Verbeke hierop interpelleert wordt hij afgewimpeld
omdat op de agenda « bedding •
was vermeld. Als de VU dan een
voorstel indient om grote gezinnen
ouden van dagen en gehandikapten,
een tariefvermidering toe te staan
op elektriciteitsverbruik, stemt da
« meerderheid » tegen. En als Ja
dan zo'n twee uren een paar machtwellustigen aan het werk hebt gehoord, is het dan niet te verwonderen dat normale, beschaafde
mensen kwaad worden. De zoveelste raadszitting waar de samengeraapte meerderheid bekaaid uitkomt.
MEETJESLAND
VERGADERINGEN
16 april : bestuursvergadering
afd. Assenede.
18 april : vergadering Meetjesland.
29 april : samenkomst Vlaamse
gemeenteraadsleden van het Meetjesland om 10 u. in de raadzaal van
het gemeentehuis te Ertvelde.
MUN2WALM
LANDBOUWERSAVONO
Woensdag 18 april om 20 u. in
zaal « Maxim » te Hundelgem. Belgische landbouwpolitiek in Europees perspektief (sen. W. Persijn),
ruilverkaveling en landschapszorg
( lic. Ing. Snauwaert). Inle.iding : A.
Stockman, gew. ABS-voorzitter. Da
landbouwers worden van harte op
deze avond uitgenodigd.

AALST - KOO
De Kommissie van Openbare Onderstand der stad Aalst zal eerlang een werfreserve aanleggen voor de betrekking van :
geschoold A metser,
De duurtijd van de werfreserve is twee jaar.
De Kommissie stelt eveneens betrekkingen van werkvrouw open.
De proeftijd voor deze betrekking is drie maand.
De kandidaturen dienen gericht aan de heer voorzitter van de
Kommissie, Gasthuisstr. 40, 9300 Aalst en dit bij aangetekend
schrijven. Zij dienen uiterlijk op 23 april 1973 op het sekretariaat
van de Kommissie aanwezig te zijn, samen met de nodige bewijsstukken.
De voorwaarden en bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden op het seketariaat, Gasthuisstraat 40, Aalst van
maandag tot vrijdag tussen 9 en 11 u. 30 of telefonisch 053/
22393 (binnenpost 104).

WIJ - 14-4-1973MUNKZWALM
AVONDFEEST
Heden 14 april in zaal Maxim,
Stwg op Munkzwalm (Hundelgem).
Gastspreker : sen. De Bruyne. InBchrljven bij H. Reynaert; Hundelgemse baan 48, tel. 055/49487.
NINOVE
BAL
Heden 14 april vanaf 21 u. 30 :
vierde bal in zaal « Berg en Dal »,
Brusselsestr.
VLAAMSE SPORTKRING
Elke vrijdag van 19 tot 20 u. in
het stadspark. Verzamelen aan het
basketbalplein.
OOSTAKKER
80C. DIENSTBETOON
Met al uw problemen o a. voor
bouwlustigen (rooilijnen, bouwvergunningen) ; voor het personeel
van overhelds- en parastatale diensten Cregularisatie van wedden) ;
voor iedereen (pensioenen, beïwaarschriften) kunt u terecht op
de maandelijkse zitdag van voksvert. Frans Baert. Het dienstbetoon
is strikt vertrouwelijk en gratis
voor iedereen. Te Oostakker op zondag 6 mei van 11 tot 12 u. in St.
Bavo.
ANZ
Toegangskaarten te verkrijgen op
het sekretdVlaat, Voorraad beperkt.
Tijdig bestellen.
OUDENAARDE (Arr.)
ARR. BESTUUR
Het arr. bestuur gaf aan het
Groenkomitee van de Vlaamse Ardennen zijn volle Steun voor het
welslagen van de In uitzicht gestelde betoging tegen de Pitch-verbranding in Kluisbergen. Hierover later
meer gegevens.
Het arr. bestuur verzoekt alle afdelingen van nu af hun aktiviteitenkalender 1973-1974 op te stellen
en deze in mededeling te zenden,
opdat voor de volgende winterwerking een behoorlijker spreiding van
deze aktiviteiten zou kunnen nagestreefd worden.
Voor de afdelingen Ronse, Brakel en Kruishoutem zijn bestuursverkiezingen In het vooruitzicht. De
leden-lezers die interesse hebben
voor deze besturen gelieven hun
kandidatuur te sturen aan de arr.
sekr., dhr, Hoste, Scheldestr. 11,
9630 Munkzwalm.

OUDENAARDE
AFDELINGSBESTUUR
Enkele bestuursleden zijn nog in
het bezit van te hernieuwen lidmaatschapskaarten (ongeveer 50 In
totaal). Hen wordt verzocht deze
hernieuwing definitief af te werken tegen de volgende vergadering
over 14 dagen.
RUPELMONDE
REINAERTFEESTEN 1973
Vrijdag 27 april : Kreeste Pop
Sjoo met Willy Delabastita, Peepee,
Jo met de banjo.
Zaterdag 28 april : • de Nieuwe
Generatie ».
Zondag 29 april : Jacques Raymond en zijn Septet, Vader Abraham en zijn Goede Zonen.
Dinsdag 1 mei : Eén mei viering
o.a.met Hartjes op maat. Organisatie
Amedee
VerbruggenkringRuppelmonde
op
het
domein
« Scaldiana ».
SCHOONAARDE
GEMEENTERAAD
Raadslid Van den Abbeele Herman vroeg : 1) Vastlegging subsidie, viering 100-jarig bestaan gemeente ; 2) Hij interpelleerde eveneens over vele onbeantwoorde brieven van private personen en organisaties aan schepenkollege gericht, o.m. subsidieaanvraag jeugdklub « Hertog van Brabant » ; 3)
Vroeg uitleg over te bouwen sociale woningen wijk Egene en bouwrijp maken oud-kloosterkompleks,
deze beide, hoogstbelangrijke projekten schieten niet op.
TEMSE
MUZIKALE AVOND
A. Verbruggenkring Temse richt
een grote muzikale kunstavond in
op zaterdag 28 april In de gemeentelijke feestzaal « Roxy », Statlonsstr. 28. Benevens de bekende tenor Kurt Fleming treden nog op ;
Caude Cléry (mezzo), Chris (animator-zanger), Lowycks (viool), Becuwe (orgel) en De Galllenoten
(plaatselijke muzikale kleinkunstgroep). Zij brengen u drie uur ontspanning. Iedereen is hartelijk welkom ! Aanvang ; 19 u. 30. Toegang:
100 fr. Inlichtingen : 03/711308.
WELLE
INVULLEN AANGIFTEN
Deskundigen van het arr. Centrum voor Dienstbetoon houden
zich op zaterdag 21 april van 9 tot.
12 u. ter beschikking voor het invullen van de aangifte-formulieren
Inzake belastingen in het lokaal
St. Elooi, Dorp.
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SOCIAAL DIENSTBETOON
arr. antwerpen
ANTWERPEN
Maandag 16 april : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens.
Maandag 30 april ; volksvert, A. De Beul en R. Mattheyssens.
Lok. : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen, tel. 36.84..65, van 16 tot 20 u.
WIJNEGEM :
Maandag 16 april : sen. H. De Bruyne.
Lok. Vleminckbof, Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u.
KONTICH :
Woensdag 25 april : volksvert. R. Mattheyssens.
Lok. Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32. van 19 tot 20 u.
MERKSEM :
Donderdag 19 april : volksvert. dr. H. Goemans.
Lokt. Tijl, Bredabaan 298, tel. 45.89.76, vart 20 u. 30 tot 21 u. 30.

arr. brussei
Volksvertegenwoordiger VIC ANCIAUX
ASSE : dindag 17 april, 21 u., in het sekretariaat, Prieelstr. 1, met J, Van
Dooren.
BRUSSEL : woensdag 18 april, 19 u., café Uilenspiegel, Pletincksstr.
DIEGEM : maandag 16 april, 20 u., in café Bachus.
GRIMBERGEN : dinsdag 24 april, 20 ü., café Sport.
LONDERZEEL : dinsdag 24 april, 21 u., café Centrum, met Pol Peeters.
VILVOORDE : maandag 16 april, 21 u., café De Gouden Voorn.
Op afspraak : De Klepperbaan 5, Brussegem, tel. 595455.
Senator BOB MAES
GROOT-BIJGAARDEN : dinsdag 24 april, 19 tot 20 u., ten huize van De
Ridder, Brusselsestr. 376.
ZAVENTEM : dinsdag 17 april, 20 u. 30 tot 21 u. 30, Parklaan 14.
ZELLIK : dinsdag 24 april, 20 u. 30 tot 21 u. 30, lok. De Zwaan.
Verder op afspraak : Parklaan 14, Zaventem.
Volksvertegenwoordiger Eugene DEEACQ
BUIZINGEN : dinsdag 24 april, 19 tot 20 u., lok. De Welkom.
Andere afspraken in de afdelingen via tel. 09/22.64.23 of 09/25.64.91, of
schriftetijk o^ het adres : Domentstr. 3, 1705 Essene.
Federatieschepen FRANS A D A N G
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroekse stwg, St.-Pieters-Leeuw, tel.
77.31.83.
Agglomeratieraadslid JAN DE BERLANGEER
MOLENBEEK : elke zaterdag, 10 tot 11 u., ten huize van Emiel De Smedt,
J. Debrucqlaan 101.
JETTE : elke zaterdag ten huize, 11 u. 30 tot 12 u. 30, De Smet de Nayeriaan 158, tel. 28.34.80.
AVVS, Vooruitgangstr. 191, alle donderdagen, 20 tot 21 u., tel. 18.51.75.

arr. brugge-torhout
Z E D E L G E M : zaterdag 14 april, 10 tot 11 u., P, Leys, bij Vierstraete, Kuilputweg 83.
NIEUWMUNSTER : zondag 15 april, 11 tot 12 u., Frijns, In café Gemeentehuis.
MOERKERKE : zondag 15 april, 10 tot 11 u., Deroose, bij J. Debbaut, Hoornstr. 41.
DUDZELE : woensdag 18 april, 2 Otot 21 u., Van In, café De 3 Zwaenen.
TORHOUT : zaterdag 21 april, 9 u. 30 tot 10 u. 30, Van In, bij Vlieghe, Hofstr. 9.
LISSEWEGE : zaterdag 28 april, 10 tot 11 u., Leys, bij Bauwens, Stationsstr.
15.
OOSTKAMP : zaterdag 28 april, 10 tot 11 u., Leys, bij MoHet, Legeweg 169.
BRUGGE : ledere zaterdag door al de mandatarissen in het Breydelhof.

arr.

turnhout

Volksvertegenwoordiger BELMANS
ARENDONK : 4e dinsdag, 20 u. 15, in café Vrijheid, Vrijheid 92,
BEERSE : 3e dinsdag, 21 u., In VU-lokaal, Gemeenteplein 5.
GEEL : iedere maandag van 18 tot 19 u. 30, Possonsdries 7.
HERENTALS ; 2e dinsdag, 21 u., in Kempenland, Statieplein.
HERENTHOUT : 2e dinsdag, 21 u. 45, In De Nieuwe Kroon, Markt.
HOOGSTRATEN : 3e dinsdag, 19 u. 30. !n De Tram, Vrijheid.
HULSTHOUT : Ie dinsdag, 21 u. 45, in Duivenlokaal, Grote Steenweg 135.
MEERHOUT : 4e dinsdag, 21 u. 45, in café Weversberg 41.
KASTERLEE : 2e dinsdag, 19 u. 30, in Breugelhof, Geelsebaan.
MOL : 4e dinsdag, 21 u., in De Valk, Hoek Corblestr.-Rondpleln.
OUD-TURNHOUT : 3e dinsdag, 21 u. 45, in Brouwershuis, Dorp.
RAMSEL : I e dinsdag, 21 u., in De Pereboom, Vosdonken.
RIJKEVORSEL : 3e dinsdag, 20 u. 15, in Parochiecentrum, Dorp.
VEERLE : Ie dinsdag, 20 u. 15, !n de De Wijngaard, Dorp.
VORST : I e dinsdag, 19 u. 30, bij Kempenaers, Geelsebaan 72,
WECHELDERZANDE : 2e dinsdag, 20 u. 15, in De Keyzer, Dorp.
WESTERLO : 4e dinsdag, 19 u. 30, in Volkslust, Tongerlo-Dorp.
Senator VAN ELSEN
BALEN : Ie vrijdag, 1 9u. 30, bij de Coiffeur.
DESSEL : 3e donderdag, 19 u. 15, bij de Koerei, Dorp. Witgoor.
KASTERLEE : 4e donderdag, 19 u. 15, lokaal De Druif, Markt.
MOL : elke vrijdag, 18-19 u. en elke zaterdag, 10-11 u., in Huis Helsen,
de Broquevillestraat 5.
OLEN : 4e donderdag, 20 u., in lokaal De Oude Pot.
TURNHOUT : 3e donderdag, 20 u., In café Amicitia, Markt.
VEERLE : 3e dinsdag, 20 u., in café De Wijngaard, Dorp.
WESTERLO : 4e donderdag, 20 u. 45, in lokaal Onder De Toren, Voortkapel,
Senator BOUWENS
GEEL : 4e maandag, 21 u., in Hotel Sportwarande, Markt.
GROBBENDONK : Ie maandag, 21 u., in lokaal Van Hauwe, Kerkplein.
VOSSELAAR : 4e maandag, 19 u. 30, in café De Zwaan, Kerkplein.
Senator JORISSEN
HERENTALS : 3e maandag, 19 u., in café De Zalm, Grote Markt.
KERSELT : 2e maandag, 18 u. 30, En café Bij de Mike, Bergom.
VORSELAAR : 3e maandag, 18 u. 30, In ' et Bierhuis, Kerkstr.

arr. dendermonde
VOLKSVERTEGENWOORDIGER AVIL GEERINCK
1ste zaterdag van de maand :
WIEZE-DENDERBELLE : 8 tot 10 u., café Centrum, Wieze.
BUGGENHOUT-BAASRODE : van 10 tot 12 u., bij mr. Keldermans, Kasteelstr. 186, Buggenhout, tel. 332.64.
LEBBEKE : 10 tot 12 u., in Gasthof Pips, Leo Duboisstr. 28, Lebbeke, tel.
215.31.
1ste woensdag van de maand :
GROOT-DENDERMONDE : 18 tot 20 u., in Den Ommeganck, Grote Markt,
Dendermonde, tel. 052/225.67.
2de zaterdag van de maand :
OVERMERE : 8 tot 10 u-, in Den Hoorn, Centrum, tel: 09/79.55.07.
WETTEREN : 14 tot 16 u., In de Klokke, Vlaams Huis.

SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : 16 tot 18 u., in Palinghuis.
Jan Pauwels, Brugstr., Schoonaarde, tel. 432.46.
3de zaterdag van de maand :
HAMME : 8 tot 10 u., bij Eddy Van de Bogaerd, Kruisbeeldstr 42
BUGGENHOUT-BAASRODE : 10 tot 12 u., bij mr. Keldermans (zie hoger).
WAASMUNSTER : 14 tot 16 u., in Spijshuis Dennenland, Ommeganckdreef.
tel. 470.41.
3de woensdag van de maand :
GROOT-DENDERMONDE : 18 tot 20 u., in Den Ommeganck (zie hoger).
4de zaterdag van de maand :
OVERMERE-BERLARE : 8 tot 10 u., in Den Hoorn (zie hoger).
LEBBEKE : 10 tot 12 u., in Gasthof Pips (zie hoger).
SCHOONAARDE-WICHELENSCHELLEBELLE : 14 tot 16 u., café Mikeno
Dorp, Schoonaarde.
GREMBERGEN : 16 tot 18 u., in Uilenspiegel, Dorp 1.

arr. kortrijk
KORTRIJK : in « 1302 », iedere maandag van 17u.30 tot 19u. door Luc Van
Steenkiste, volksvert. en van 18 tot 20u. door Blancquaert, sen. — Elke
latste zaterdag van 10 tot 11u. door Walter Vandevyvere (fiskaliteit) —
ten huize van L. Van Landuyt-Gomeyne, prov. raadsüd, elke 1ste maandag van 17 tot 19u. — ten huize van Roger Vandewattyne, prov. raadslid, elke woensdag vanaf 20u.
?.!-^1';y'^ •. '.°'*- ° ^ Keizer, 2e maandag van 19 tot 19u.30, R. Vandewattyne.
TIEGEM : lok. Park, 2e zondag, 10u.30 tot 11u., R. Vandewattyne.
*K.^ctl9y.^ •.'?'*• Century, 2e zondag, 11 tot 11u.30, R. Vandewattyne.
rJrK,^r. . •, °'^- °^ '"'^^'•" 2® zondag. 10 tot IOu.30, R. Vandewattyne,
MENEN : lok. De Beiaard, elke vrijdag, 21 tot 22 u., door dr W. Vanholme,
prov. raadslid en J. Tahon, gemeenteraadslid — ten huize van J. Tahon,.elke woensdag, 19 tot 20u.
WEVELGEM
LENDELEDE : ten huize van L. Vansteenkiste, elke maandag, 20 tot 22u.
lok. De Handboog, Ie maandag, 11u.30 tot 13u., L. Vansteenkiste.
BISSEGEM : lok. Leopold, Ie vrijdag, 20 tot 21 ., L. Vansteenkiste.
INGOOIGEM : zaal Streuvels, 2e zaterdag, 16 tot 17u., L. Vansteenkiste.
GULLEGEM
i^.,.m»ir
'\-A
^^l^'l""' 2^ zaterdag, 18 tot 19u., L. Vansteenkiste.
ïw/rwnlrV."^ . Pe Cirkel, elke maandag, 20 tot 22u., Fr. Blancquaret.
uï^M,.
^ v'""*- Sportwereld, I e donderdag, 19 tot 20u., Fr. Blanc uaert
HEULE : ten huize van Frans Van Steenkiste, schepene, Kortrijksestr. 34.
elke zaterdag, 10 tot 11u.
LAUWE : lok. Brittania, 3e vrijdag, 19 tot 20u., H. Vandenbuicke, gemeenteraadslid.
HARELBEKE : lok. De Zwaan, 3e zaterdag, 17u.30 tot 18u.30, L. Vansteenkiste.

arr. gent
Sen. Leo Wouters, Krijgslaan 244, tel. 22.39.42 : iedere vrijdagavond vanaf
20U.30 in Vlams Huis Roeland en iedere maandagnamiddag thuis
sen. Leo Elaut. St.-Pietersnieuwsstr. 202, tel. 25.44.S6 : iedere zaterdagnamiddag thuis, bij voorkeur na telefonische afspraak.
Kamerlid Frans Baert, Koningin Astridlaan 123, tel. 22.52.06 : iedere eerste
zaterdag van 10u.30 tot 12u.30, thuis en na telefonische afspraak
Prov. raadslid Kris Versyck, J. Van Arteveldeplein 13, tel. 25.48.04 : iedere
dinsdagavond in Vlaams Huis Roeland van 19 tot 20 u. en iedere dag
ten huize na telefonische afspraak.
Prov. raadslid Raf Bayens, Goudstr. 4, tel. 23.87.73 : iedere eerste maandag
van 20 tot 21 u. thuis, leder» dag, na telefonische afspraak.
Gemeenteraadslid Guido Deroo, Rijsenbergstr. 264, tel. 22.68.83 (tijdens
bureeluren : tel. 25.50.53) : iedere dag, na telefonische afspraak.
Gemeenteraadslid Erik Vandaele, Oude Houtlei 108, tel. 23.92.55 : iedere
dag, na telefonische afspraak.
KOO-lid Elisabeth Van Campenhout, Apostelhuizenlaan 24, tel. 52.56.77 s
iedere dag, na telefonische afspraak.
Sociaal hulpbetoon Denise Goethijn, Groot Brittaniëlaan 76, tel. 25.38.54 t
ieder 2de en 4de donderdag in Vlaams Huis Roeland, van 19 tot 20 u.

arr. teuven
Kanton Diest : Volksvert. Willy Kuijpers, ledere 3e maandag :
DIEST : bij Nelly Nuyts, Robeynsl. 70, tel. 013/311.17, van 19u30 tot 20u30.
MOLENSTEDE : bij Lieve Didden, Molenweg 5, tel. 013/334.14, van 20u45
tot 21u30.
ZICHEM : bij Willy Joris, Markt 38, tel. 013/719.18. van 21u45 lot 22u30.
Kanton Tienen : Volksvert. Willy Kuijpers :
HOEGAARDEN : bij Lode Cresens, Tiensestr. 12. in princiepe de tweede
vrijdag van de maand van 7 tot 8 u. of na afspraak.
TIENEN : bij J. Weyne, Leuvenselaan 43, tel. 016/834.35, maandag, dinsdag
en vrijdag van 18 tot 20u., alsook de zaterdagvoormiddag.
KUMTICH : bij A. Verstraeten, Leuvensestr. 11, tel. 016/835.52, maandag,
BOUTERSEM : bij Th. De Vos, Oude baan 110, alle maandagen v. 20 tot 21 u.
OUD-HEVERLEE : café « De Luchtbede », Statiestr. 1, vanaf 20 u,
woensdag, donderdag en vrijdag van 20 tot 21 u.
Kanton Zoutleeuw-Landen : Volksvert. Willy Kuijpers, iedere 4e maandag t
DRIESLINTER : café Cameo, Grote stwg, van 19u30 tot 20u30.
LINTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein (Neerlinter), van 20u30 tot 21u.
Leuvense Agglomeratie : sen. M. Van Haegendoren, G. Gezellelaan 63,
Heveriee, tel. 016/245.45, na afspraak.
Sen. R. Vandezande, Naamsestr. 167, Leuven, tel. 016/284.20, elke dinsdag
van 19u30 tot 21u30.
KESSEL-LO : sen. R. Vandezande, iedere I e maandag, lokaal Coosemans,
Holsbeekse stwg 139, van 20 tot 22 u.
Kanton Leuven-Noord : Volksvert. W. Kuijpers, Swertmolenstr. 23, Herent,
tel. 016/296.42, na afspraak.
HEVERLEE : Fr. Aerts, gemeenteraadslid, Kapelberg 19 ; mevr. A. Vloeberghs-De Roo, gemeenteraadslid, St. Jorislaan 12, tel. 270.37 ; H. Lorent,
lid COO. Egenhovenweg 47/32, tel. 321.34.
Kanton Leuven-Zuid : sen. R. Vandezande, iedere 3e maandag ;
TERVUREN-MOORSEL : prov. raadslid J. Depré of gemeenteraadslid G.
Vandendriessche, iedere Ie donderdag, café In de Oude Smidse, Kerkstr. 5. Moorsel, van 20 tot 21 u.
DUISBURG : prov. raadslid J. Depré, 3e donderdag, bij J. Robeet, Neder^
Duisburg, van 20 tot 21 u.
NEERIJSE : bij J. De Baetselier.
HULDENBERG : bij J. D'Haene.
Kanton Haacht :
BOORTMEERBEEK : Remy Vèrreth, café Perfect, Ie en 3e maandag, van
19u30 tot 20u30.
HAACHT en TREMELO : prov. raadslid E. Van Besien, Kruisstr. 29, Tremelo,
tel. 016/618.04, na afspraak.
ROTSELAAR : prov. raadslid E. Besien, bij M. Mispelter, Aarschotsestwg
14, Ie en 3e woensdag, van 19 u. 30 tot 21 u.
WESPELAAR-TILDONK-WAKKERZEEL-KELFS : J. De Meersman, zitdagen in
café « Valvekens », Grote baan 16, Wespelaar, Ie en 3e donderdag
van de maand van 19 u. 30 tot 21 u. Dringende gevallen bij hem thuis,
Neysetterstr. 31, Wespelaar, tel. 61556.
Kanton Glabbeek : Gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halenstr. 37, Hoeleden,
tel. 016/776.61, aan huis elke Ie en 3e maandag en op afspraak.
VELTEM-BEISEM : schepen R. Overloop, St. Michielsstr. 12, Veltem, teU
016/482.75, na afspraak.
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WAARSCHOOT
DAG VAN DE GEHANDIKAPTEN
Onze dr J. Goossenaertskring organiseert een ontmoetingsnamiddag voor niet-validen en validen op
zondag 15 april te 15 u. in de Fiesta, Nieuwstr.
WORTEGEIVI-PETEGEM
DANSFEEST
Onze afdeling is wellicht de
meest dinamische afdeling uit het
arr Oudenaarde. Met haar eigen
informatieblad dat om de twee
maand in alle brievenbussen van
de gemeente terecht komt weet
deze afdeling een behoorlijk kontakt met de bevolking te onderhouden Om haar propaganda vol te
houden richt de afdeling op zaterdag 21 april om 20 u. 30 een dansavond in in de zaal De Sterke,
Krauwelstr. 11B te Petegem a/d
Schelde Alle simpatisanten worden langs deze weg vriendelijk uitgenodigd.

west-ylaanderen
BLANKENBERGE
GESLAAGDE LENTEKAARTING
EN TEERLINGBAK
Onze eerste lentekaarting is 'n
sukses geworden, vooral te danken aan de grote kaartenvoorverkoop. De netto-opbrengst hiervan
werd Integraal gestort op de rekening van de negen van Laken. Enkele bestuursleden rondden de
som af tot 4.000 fr. Van broederlijk delen gesproken.
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
27 mei 1973. Wij gaan in groep
per bus. Nu kan je inschrijven bij
onze bestuursleden.
INSPRAAK
Wij danken alle bussers van • Inspraak » voor hun vlugge bedeling
van onze maandkrant. Reeds kwamen vele gunstige beoordelingen
binnen. Wij doen zo voort.
DE HAAN
VERHUIZING
Onze eerste voorzitter Maurits
Barzeele en langjarig bestuurslid
heeft ons verlaten en woont thans
in Oostende
(Vuurtoren). Ook
Emiel Debaecke, lange jaren penningmeester, is gehuwd en verliet
ons voor Wilsele-Putkapel. Wij danken belde vrienden voor de diensten die zij onze afdeling betoond
hebben.
TENTOONSTELLING
Op zaterdag 21 april gaat de opening door van de tentoonstelling
der kunstwerken van onze vriend
Piet Vandenbuys, in de galerij •• Malegijs », Koninklijke Baan 53. IVIogen
wij ieder kunstminnend Vlaming
van de omgeving vragen deze
avond vrij te maken om een bezoek te brengen aan deze unieke
Vlaamse zaak aan onze kust. Kamerlid Miei Vansteenkiste zal de
opening doen.
DIKSMUIDE (Kanton)
OP NAAR ZARREN
Als laatste in ons kanton komt
Zarren thans aan de beurt voor
het bal. Iedereen weet hoe zeer
onze vrienden van Zarren de overige afdelingen steunen door aanwezigheid. Zij hebben thans recht
op een ernstige wederdienst. Wij
geven dan ook aan allen rendez. vous in de zaal Riva te Zarren,
heden avond om 20 u.
DE PANNE
REIS NAAR DE VOER
Onze afdelirvg organiseert een
reis naar de Voerstreek per autocar, op zondag 6 mei. Onze vrienden
van Koksijde, Veurne, Adinkerke en
gebeurlijk nog andere afdelingen
zijn ook welkom. Pri|s : 200 fr.. Liefhebbers kunnen zich nu al aangeven bij het bestuur.
EERNtGEM
BESTUUR
Tijdens de vorige vergadering
werd ais zesde bestuurslid in onze
afdeling Juul Seynaeve gekoöpteerd. We wensen hem veel werklust.
PLANNEN VDB
Vrijdag 20 april om 20 u. is er
een diskussieavond i.v.m. het hervormingsplan voor het leger van
P. Vanden Boeynants. Toegangsprijs : 20 fr. (waarvoor in ruil een
goede brochure van 26 biz.). Organisatie : Vujo. Niet-leden ook welkom
ONS EERSTE BAL
In samenwerking met de afdeling
Bekrowest, organiseert onze afdeImg haar eerste bal op zaterdag 5
méi a.s. met de Steenlandt Band
in zaal Riva-Venus.
GULLEGEM
DIENSTBETOON
De maandelijkse zitdag van onze
volksvert. Luc Vansteenkiste gaat
door vandaag 14 april in het lokaal
« Stadion » tussen 18 en 19 u.

ICHTEGEM
GEBOORTE
Van harte gefeliciteerd : Pol en
Liliane Margodt-Vanroose met de
geboorte van hun tweede kindje,
een dochtertje : Els.
lEPER
SOC. DIENSTBETOON
Sen. Frans Blanquart houdt zitdag
in ons lokaal, café « Het Belfort »,
iedere Ie en 3e zaterdag, vanaf 11u.
Men kan zich ook wenden tot gemeenteraadslid Jan Carpentier, Gildenstr. 6 (tel. 209.16) en tot KOOlid Pieter Lerooij, Haiglaan 95 (tel
219.36).
IZEGEM NEGEN V A N LAKEN
Het bestuur hield zijn maandelijkse vergadering op vrijdag 6
april. Met algemeen akkoord werd
besloten 1.000 fr. aan het fonds ie
storten. Graag vermelden we u ook
nog dat voor hetzelfde doel een
« fles » in het Vlaams Huis zal
geplaatst worden, waar iedereen
dan een bijdrage kan instoppen.
Voor zoiets hoeven we echt niet
aan te dringen, dat weten we !
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Als VU-lid of «Wij'-abonnee, bent
u al ingeschreven bij West-Flandria?
Voor dezelfde bijdrage geniet u dezelfde voordelen en garantie, en
de uitbetalingen geschieden In een
minimum van tijd. Aarzel niet langer, streef mee naar eigen sterke
ziekenfondsen. Vraag zelf een bezoek aan bij mevr. Johanna Decoopman-Vanassche, Reperstr. 110.
JABBEKE
LEDENVERGADERING
De spreekavond van 20 maart II.
waar onze arr. sen. Guido Van !n
het woord kwam voeren werd niettegenstaande het verplaatsen van
de datum goed bijgewoond. De e.v.
nieuwe
ledenvergadering
heeft
plaats in de loop van de maand
mei.
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Zondag 27 mei. De autocar is
reeds vastgelegd .Vertrek te Gistel
om 8 u. (Markt) - Westkerke, 8 u.,
10 (kerk) - Roksem. 8u. 15 (Gaffel) - Zerkegem. 8 u. 20 (Lijmpot) •
Jabbeke, 8 u. 30 (Kerk).
-Voor Snellegem en Stalhille
wordt er eveneens voorzien voor
aansluiting. Onze leden worden verzocht tijdig in te schrijven op de
volgende adressen : Julien Bultynbk\ Slaatsbaan 90, 8222 Zerkegem, tel. 81552 ; Fernand Collier,
Dorpstr. 45, 8220 Jabbeke ; burg.
HyppoÜet Maes, Spanjaardenstr. 15,
Stalhille, tel. 812.26 en Erik Deschaecht, Ettelgemstr. 37, 8222 Zerkegem.
Prijs voor de autocar : 115 fr.
Kaarten voor het zangfeest worden
op de dag zelf op de autocar uitgereikt.
KORTRIJK
VOETBAL
Verbroedering tussen Fussballverein Burgen en VK De Leeuwen.
Programma : vrijdag 20 april om 20
u., gezellig samenzijn in het lokaal
« 1302 » ; Zaterdag 21 april : Voetbalmatch, samenkomst in « 1302 »
vanwaar we samen vertrekken om
14 u. Om 18 u. receptie in de bovenzaal van « 1302 ». Supporters
en simpatisanten worden in groten getale verwacht.

—

OVERLIJDEN
Ahier werd ten grave gedragen
mevr. Madeleine Boedt, welke in
leven de echtgenote was van Amaat
Boedt. Trouwe nationalisten. Onze
innige deelneming.
MENEN
AFDELINGSBAL
5e lentebal der Leiestreek, Ingericht door VU-afdelingen Menen en
Wevelgem op Paaszaterdag 21 april
in Parkhotel Cortina, Wevelgem. Orkest Silver Sound Quintet. Deelname • 60 fr. Stadskledij. Deuren vanaf 20 u. 30. Alle leden en simpatiSOC. DIENSTBETOON
Elke vrijdag om 20 u.- 30 door dr
Wilfried Vanholme en Joel Tahon
in lokaal De Beiaard, Kortrijksestr.
3, tel. 528.99.
KOO-lid Stefaan Taccoen : elke
maandagavond op afspraak, Kortrijksestr. 338, tel. 53606.
OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE
LEDENSLAG EN DE WEST
Nu we onze abonnementenslag
tot een triomfantelijk einde gebracht heben, komt de gekombineerde aktie voor de leden en voor
DE WEST aan de beurt : wanneer
ons arr. in het najaar als gastheer
moet optreden voor de partij, bij
gelegenheid van het VU-kongres,
moet het een punt van eer zijn
dat wij alle normen behaald hebben Van nu af aan roepen wij alle
bestuurs-, kader- en gewone leden
op, om door een Intensieve ledenwerving van vele leden voor het
ziekenfonds De West, tegen juni

aok deze zaken afgehandeld te hebben. Bij voorbaat dank.
KALENDER
14 april : afdelingsbal ZarrenWerken in de zaal Riva, Stadenstr.
21 april : autokaravaan kanton
Diksmuide-Verzamelen Vlaams Huis
om 13 u.
29 april : Kolportage te Veurne.

Magdalenastr. 75. Eerstvolgende
zitdag : vandaag 14 april.
VUJO
Jongelui die wensen lid te worden van de plaatselijke VU-jongeren
kunnen zich wenden tot Hervé Raes
Laagweg 12 of tot een der bestuursleden die dan zal overmaken
aan vriend Hervé.

OOSTENDE-STAD
BANKREKENINGEN
Wij wensen er onze leden attent
op te maken dat het banknummer
van de afd. Oostende-Centrum het
volgende^is : 473.6099521-25. Het
nummer van het dagelijks bestuur
voor Groot-Oostende is een ander:
473.6099521-15. Beide rekeningen
bij de Kredietbank.

ZARREN-WERKEN
VLAAMS LENTEBAL
Heden 14 april organiseert onze
afdeling haar derde bal met het befaamde orkest Lamigos In de zaal
Riva, Stadenstr. Aanvang 20 u.
Tombola met prachtige prijzen.
Toegang 50 fr.

OOSTENDE
GEMEENTERAAD
Tijdens de laats gehouden gemeenteraadszitting kwamen vooral
Kris Lambert en Jaak Vandemeulebroucke aan bod. Kris Lambert
hield een opgemerkte tussenkomst
In verband met de oprichting van
een ontziltingsstatlon. Het gevaar
bestaat dat EBES In onze stad en
provincie een té grote financiële
sterkte zal krijgen. Vandemeulebroucke hield tussenkomsten In
verband met het koninklijk chalet.
Inderdaad, hoeveel positiefs er ook
in steekt, de Vil-fraktie heeft zich
uiteindelijk onthouden, enerzijds
bij laattijdige voorlichting van het
kollege en anderzijds omdat zij
liever een « huuroptie » had gezien : veiligheid voor alles, vooral
nu we een ernstig tekort in de begroting gaan hebben. Daarbij hield
Vandemeulebroucke een Interpellatie over het schromelijk in gebreke
blijven van de bouwheren van het
Royal Palace.
ZITDAGEN
EM. VANSTEENKISTE
1ste zaterdag van elke maand :
9 u. : Veurne, Belfort, Markt ; 10
u. ; Diksmuide, Vlaams Huis ; 11 u.:
Koekeiare, Hertog Van Arenberg ;
12 u. : Handzame, Casino, Statiestr. ; 13 u. Ichtegem, Den Engel.
3de zaterdag van elke maand :
9 uur : Zeelaan 29 te De Panne ;
10 u. : Middelkerke, Were Di ; 11 u.
Roksem, bij schepen L. Vierstraete;
12 u. : Eernegem, Riva-Venus, Aartrijkestr. ; 13 u : De Haan, Georgy's
Club, Kon plein 6 ; 13 u. 30 ; Bredene, bij K Haeck, Driftweg 59.
Oostende : op telefonische afspraak : 79548.
POPERINGE
SOC. DIENSTBETOON
Frans Soenen, gemeentemandataris, : leperseweg 156, tel. 057/332.75
Henrl Verbiese, Bruggestr. 8, tel
057/341.43.
Rik Sohier ; Werf 104, tel 057/
34-1.36.
Steeds tol uw dienst, per telefonische afspraak en de werkuren op
hun adres
Sen. F. Blancquaert houdt zitdag
op het adres : Bruggestr. 10 elke
eerste zaterdag van 10 tot 11 u.
TIEGEM-VICHTE
DIENSTBETOON
ledere woensdag van 20 tot 22 u.
ten huize van Walter Vanmaercke,
gemeentemandataris, Kapellestr. 55
Tiegem en bij Erik Waelkens, Kaandries 4, Tiegem.
WERVrK
IJZERBEDEVAART
Wij doen een oproep tot degenen die op 1 juli a.s. wensen mee
te reizen naar de IJzerbedevaart.
Gelieve u kenbaar te maken bij
een of ander bestuurslid, zo zal
het gemakkelijker zijn eventu^e
maatregelen te treffen voor de
reis. Overtuig zoveel mogelijk familieleden en vrienden om deze
enige gebeurtenis mee te maken.
BEVLAGGINGSAKTIE
ledere Vlaamsvoelende Wervikaan zou tenminste twee maal per
jaar zijn woning moeten tooien
met een Leeuwenvlag. Uitstekende
gelegenheden zijn : de IJzerbedevaart en 11 juli. Wie nog niet beschikt over ons V^aamsnationaal
embleem kan dit verkrijgen door
kontakt te nemen met het plaatselijk VU-bestuur.
SQC. DIENSTBETOON
Als u ergens problemen hebt
aarzel dan niet beroep te doen op
een der Wervikse VU-bestuursleden. Zij zullen al het mogelijke
doen om een voor u gunstig resultaat te bekomen. Ziehier een paar
adressen : Vandamme Hervé, St.
Maartensplein 2 (na 18 u. 30) en
Claeys Jozef, Ten Brielenlaan 108
(hoek Komenstr.) (liefst 's voormiddags).
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Doe zoals verschiiende Wervikanen reeds vóór u deden : sluit
aan bij een Vlaams ziekenfonds.
Voor onze streek is dat « WestFlandria ». Afgevaardigde voor
Wervik : Claeys Jozef, Ten Brielenlaan 108. Om de twee weken is er
ten huize van Coudyzer Maurits,
zitdag op zaterdag van 10 tot 11

ZONNEBEKE
LENTEBAL
Heden zaterdag 14 april : tweede lentebal Vlaamse Vriendenkring
Zonnebeke met DJ Mobiele Diskobad, Kuurne. In zaal Breughel, 41,
leperstwg

fimburg
BILZEN
AKTIE . WIJ .
Het afd. bestuur heeft naar 450
gezinnen in de gemeenten Bilzen
en Beverst een nummer van ons
weekblad verzonden, samen met
een Inschrijvingsformulier. Hopelijk zal deze aktle goede resultaten
hebben.
BREE
MIDDENSTANDSDAG
Het kanton Bree organiseert een'
middenstandsvergadering op dinsdag 22 mei te 20 u. in café Kapelhof te Opltter met als spreker
voksvert. R. Mattheyssens, lid van
de Kamerkommissie van de Middenstand.
EIGENBILZEN
KANTONNAAL BAL
Onze afdeling zal massaal aanwezig zijn op het kant. bal in zaal
Edelweiss, Maastrichterstr. te Hees
op zaterdag 28 april vanaf 20 u.
Gezien wij zelf dit jaar geen bal
kunnen organiseren, daar de gemeentezaal momenteel wordt hersteld, spreekt het vanzelf dat al
onze trouwe leden en vrienden in
Hees present zullen zijn. Volgend
jaar of reeds in de komende herfst
zal onze afdeling dan weer haar
eigen bal hebben. Personen die
niet over vervoer beschikken, zullen in elk geval worden meegenomen door bereidwillige chauffers.
Samenkomst in café De Klok te
19 u. 30.
BESTUURSVERGADERING
Het afdelingsbestuur vergaderde
op zondag 1 april in café De Klok.

GROTE KANTONNALE
VOLKSVERGADERING
dinsdag 1 mei
café Eden - Helchteren
Houthalensesteenv\Aeg
Sprekers : sen. G. Siegers
kamerleden : N. Maes en
E. Raskin
VU-KANTON PEER
MAASEIK
BESTUUR
Onlangs vergaderde het bestuur
en besprak de nazorgen van het
suksesvolle afdellngsbal, de kantonnale vergadering en de gemeenteraadsaangelegenheden. De leden
van de afdeling zullen verder regelmatig informatieberlchten ontvangen.
MAASMECHELEN ''
AFDELINGSBAL
Het jaarlijks bal van de VU-afd.
Maasmechelen op vrijdag 30 maart
kende een grotere toeloop dan vorig jaar. Spijtig genoeg was het financieel resultaat minder goed. In
elk geval hopen wij dat dit niet
tot gevolg zal hebben dat onze afdeling zal gehandikapt zijn in haar
toekomstige aktie. Vermelden wij
nog dat verschillende afdelingen
uit de omgeving vertegenwoordigd
waren (Maaseik, Neeroeteren e.a.).
Ook noteerden wij de aanwezigheid
van volksvert. E. Raskin, sen. G.
Siegers, prov. raadslid J. Vanderhallen, de arr. bestuursleden E.
van Mulders, J. Indekeu en J. Cuppens.
NEEROETEREN
OETERGALM
Met een oplage van 3000 werd het
jongste nummer van « Oetergalm »
verspreid dat in het teken stond
van het bal en de anti-LeJaurton-aktl ei
BESTUUR
Zondag 8 april vergaderde het
bestuur, vooral om het bal voor

te bereiden en de organteatte -wdrvlag voor het Zangfeest aan de
gang te brengen.

BAL DER VLAAMSE
~ HARTEN
vandaag Zaterdag 14 april
Zaal Lindenhof
Opoeteren
De Volksunie Neeroeteren Opoeteren heet U hartelijk
welkom.
PEER
ZANGFEEST
Belangstellenden kunnen zich )m
verbinding stelien met Jaak Gabriels of Jan Jacobs van Gruitrode.
GROTE AUTGRALLYE
Op zondag 27 mei gaat de jaai»'
lljkse grote autozoektocht door In
het kanton Bree m.m.v. de VAB en
VTB.
Belangstellenden
kunnen
reeds kontakt opnemen met Louis
Sühepers, Neyenstraat, Bree {tel.
667.17). Dit jaar is het reeds da
KAS IN NOOD
Steun welkom op rlro 1635.70 van
KB-Peer voor rek. van Vü-Peer.

7V«INACHTBAL
Volksunie Peer
Zaterdag 5 mei 1973 - 20 u.
Hotel Estancia, Steenweg 2,
Peer
orkest - ruime parking
TONGEREN-MAASEIK
ARR. BESTUUR
Volgende vergaderingen op dinsdag t7 april en op woensdag 2 mei.
VERGADERING
ARR. BESTUURSLEDEN
De eerstvolgende werkvergadering van de arr. bestuursleden gaat
door op vrijdag 4 mei e.k.
STEVOORT
1ste LUSTRUMBAL
Op vrijdag 13 april om 20 u. 30
in 't Sterhof. Dansorkest : Bert
Minten. Deelname In de kosten i
50 fr.
ST.-TRUIDEN
DANSFEEST
Het nieuwe afdelingsbestuur dat
de jongste weken goed gewerkt
heeft maakt plannen voor een gezellig dansfeest, op zaterdag 19 me!
in het Thierbrauhof. Houdt nu
reeds deze daum vrij ! U hoort er
weldra meer over.

ZOEKERTJES
« Vakantie-werk ». Kantons Maaseik, Peer, Bree, Neerpeit. Voor studerende jeugd, vanaf 16 j . Twee,
drie of vier ploegendienst. Inlichtingen : arr. sekr. : Jaak Indekeu.
Grotstr. 18, Peer, tel. 011/30509.
L 1
Gediplomeerde kok, 23 j . , legerdienst volbracht, zoekt aangepast
werk, liefst in midden of NoordLiroburg. Z.w. : arr. sekr., Jaak Indekeu, Grotstr. 18, Peer, tel. 0 1 1 /
30509 (na 18 u.).
L 2

l
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WAAR
U UITKOMT
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HANGT AF VAN
HET JUISTE ADVIESHET GOEDE ONTWERP...
HET GEZOND BUDGET...
Wie kan het U beter zeggen dan de aannemer zelf,
wanneer hij een rotsvaste organisatie heeft opgebouwd,
die U vooraf zwart op wit geeft wat U verlangt... een
woning met liefde uitgewerkt voor U alleen, vakkundig
uitgevoerd en bovendien gefinancieerd.
Ga eens met hem praten, U vindt er een vriend, een
adviseur die U met raad en daad zal bijstaan. Geen
angst, want bij ons is een klant meer waard dan een
order.
U zal verstomd staan hoe goed U het dan nog wel kan.

WAAR
U BINNEN GAAT
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v.
600 ARBEIDERS

Stuur deze bon vandaag nog naar een van onze informatiecentra.

1001 MOGELIJKHEDEN

Naam

Voornaam

Straat
Postnummer

Nr
Gemeente

tel
MEIR 18
ANTWERPEN

03/31.78i0

BRUSSELSESTRAAT 33
LEUVEN
016/33.735

verzoekt de N.V. ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN
— om toezending van « Bouwtijdingen », suggesties en
referentielijst *
— om bezoek van een adviseur, die mij kan bereiken op
tel. nr.

WINTERSU6STRAAT 22
GENK
011/54.442

ONDERBERGEN 43
GENT
09/25.19J3

*

of -

Ik bezit ja/neen een bouwgrond te Breedte
* schrappen'wat niet past

oppervlakte

h

WW - vt-9Avrt
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londen
Wie naar Londen reist, moet weten wat hij aanvangt, Want ginder denken zij steevast dat Engeland het vasteland is en het overige deel van de
wereld een groep eilanden recht tegenover de krijtrotsen van Dover of de paradijselijke kust van
Brighton.
Dus moet je over een hele boel dokumenten
en bewijzen van betrouwbaarheid beschikken om
erin te mogen. De Beneluxers komen er nog het
makkelijkst doorheen : een landingskaart — ook
als je er met de boot aankomt — en een immigratiekaart die je ontvangt en invult bij het eerste
loket van het immigratiekantoor en onmiddellijk
weer inlevert bij het loket ernaast. Intussen heb
je links van de smalle immigratiedoorgang je landingstiket moeten inleveren. Dan steven je weerom naar rechts, naar het derde loket van de immigratieofficier die zich voor bijziende uitgeeft
om intussen je Belgisch identiteitsbewijs
dieper
te kunnen doorgronden. Uit het vierde loket komt
af en toe een hand te voorschijn die grijpvast je
valiezen voor kontrole naar zich toe trekt. Tenslotte moet je nog langs het vijfde loket, de « Medical Office », waar men je van kop tot teen monstert in de niet denkbeeldige vrees dat je naar Engeland bent gekomen om daar zwaar ziek te zijn
of om er te sterven. Daar houden de Engelsen echt
niet van, want de geneeskunde is er helemaal gratis en je zou wel eens speciaal naar het Engelse
vasteland kunnen oversteken om daarvan buitensporig te profiteren.

Uiteindelijk ben je weer vrij en met je vier bladzijden uitgebreide immigratietoelating in de hand
stap je in de trein naar Londen, Victoria Station
Only. Heb je geluk, dan mag je plaats nemen in
een nogal konfortabel rijtuig van het type dat bij
ons alleen nog op lijn Herzele-Burst of HouthalenMol wordt ingezet. Voortdurend dendert de trein
doorheen kilometerslange tunnels ; soms heb je
de indruk dat het benauwend smalle tunnels zijn
en dat precies daarom ook de rijtuigen zo eng
moesten blijven. Eens Ashford voorbij, wordt het
landschap onweerstaanbaar
mooi,
heuvelachtig
en blijkbaar eeuwig groen, een tikkeltje verzorgder dan de Vlaamse Ardennen, waarop het zo goed
lijkt. Tenslotte bereik je Londen, een half uur
lang zwalpt de trein doorheen de voorsteden. Het
is er even qnaantrekkelijk industrieel en onverzorgd als omheen alle echte grote steden in de
wereld. In Victoria Station stap je uit het rijtuig,
je staat er letterlijk op de straat. Hoge rode bussen duwen elkaar voor zich uit in het onontkoombaar gewriemel en ontelbare oudmodische maar
charmante taxi's komen van achter alle mogelijke
bochten kapriolerend aangekefferd. Uit het straatbeeld van Londen raak je eigenlijk nooit wijs. Telkens je er aankomt heb je het gevoel dat je terechtgekomen bent op een vreselijk overladen carrousel in een film van Jacques Tati.
Londen heeft haast geen rechtlijnige straten of
lanen, het lijkt er alsof het verkeer er wentelt op
een reusachtige draaischijf, waarvan Piccadilly Circus het middelpunt is. En om de gezellige verwarring nog aan te dikken, draait die schijf uitsluitend
in linkse richtingen en dus helemaal tegendraads
voor al wie uit de rest van de wereld afkomstig is.
Maar Londen is meer dan alleen maar een reusachtige drukte. Londen is een onbedaarlijk groot
en rijk museum in de open lucht : Luizenmarkten,

Buckingham, galerijen, shopping-centers,
pubs,
parken en bruggen over de Teems. En daartussen
staan de niet eens te tellen geldkastelen, de reusachtige banken, waarin de Engelsen al hun koloniaal verdiend geld vlijtig beheren.
Londen beheert eigenlijk heel veel dat over zee
is weggehaald. Als je in de indrukwekkende
galerijen rondwandelt, merk je dat zo : tientallen doer
ken van Rubens, Rembrandt, Teniers, Van Gogh
en van haast alle grote Franse, Duitse en Italiaanse
meesters der laatste paar eeuwen. En tenslotte is
ongeveer de hele kunst der oudheid naar Londen
overgebracht, je gaat je daarbij afvragen wat bijvoorbeeld de Egyptenaren en de Grieken nog voor
zich mochten houden van hun onbeschrijflijk artistiek
patrimonium.
Verlaat nooit Londen vóór je een paar tientallen
pubs hebt bezocht. Sommige worden nooit gereinigd, om anders te zijn, konservatief, Brits en onbegrijpelijk. In één pub word je zelfs door de
baas-met-de-zwevende-snor
aangesproken in een
vreemdsoorig Vlaams. Ha ! zegt hij en klopt je vertrouwelijk op de schouders, ik was soldaat in
Kortrijk en ik heb een vriendin gehad in Antwerpen. Hij is eigenlijk een volbloed Fransman, de
beroemde oproep van generaal De Gaulle hangt er
nog tegen de muur van zijn pub gespijkerd. Wij
bestellen bij hem onze biertjes zoals wij het tegenover een Vlaamse cafébaas zouden doen. Als
wij zijn drinkhuis — Dean Street 49, vooraan in
Soho — verlaten, roept hij ons na : de groeten
doen aan de maskens van Kartrek, hé l
Van zo'n familariteit kijken de Londenaars wel
even op. Het is een van de weinige dingen waarop
de immigratie-officier je niet kan kontroleren als
je in Dover aankomt.
frans-jos verdoodt.

