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ZEKER IN 1974,
MAAR MISSCHIEN AL
IN DE LOOP VAN 1973

De binnenschippers zijn niet bereid zich met een kluitje In het riet te laten sturen. Op de strategische plaatsen
sluiisn zii met hun boten verder de waterwegen af. Ze zullen dit doen tot ook het « Verbond van Belgischa
Ondernemingen » (VBO) inschikkelijker wordt. Woensdag deelde het Kartel van Onafhankelijke Vakbonden,
waaib'j het overgrote deel van de binnenschippers is aangesloten, mee dat de staking wordt verder gezet.
Inmiddels worat de staking duidelijk voelbaar in diverse Industriële sektoren en in de bouw. Aan de sirenenzang van minister Anseele (' de vrijwillige opheffing van de versperringen op de waterwegen zal het klimaat
van de besprekingen verbeteren ') laten de schippers zich vooralsnog niet vangen.

NIEUWE BELASTINGEN !
DË REGERING SPEKULEERT OP DE INFLATIE
Woensdag heeft vice-premier Willy De Clercq (PVV), tevens minister
Van bij het tot stand komen van de gigantische regering-Leburton was het duideliii< dat er een zwaar deficiet zou zijn op de
begroting voor 1973. Hoe groot dit mlljardendeficiet zou zijn
werd nooit heel duidelijk. Vorige woensdag zou de regering
eindelijk klare wijn schenken, zo werd althans beloofd, maar de
parlementsleden werden weer afgescheept met een mistige
verklaring van vice-premier De Clercq. Vaagheid en dubbelzinnigheid kenmerken deze regering. Dit bleek vorige week naar aanleiding van de Ibramcoaftaire dat blijkt nu weer inzake de budgettaire toestand.
De regering spekuleert erop dat de inflatie haar zal helpen de
put enigszins te dichten. Naarmate de prijzen stijgen, vermeerderen automatisch ook de staatsinkomsten. Dit is wellicht een
van de redenen waarom zij het houdt bij vage intentieverklaringen. Daarmee voert zij echter een sociaal biezonder verwerpelijke politiek : het verhogen van de onrechtstreekse belastingen
en van de tarieven van de openbare diensten treffen jan en alleman, en dit ongeacht zijn inkomen. Het spekuleren op de inflatie tast bovendien geruisloos maar drastisch de inkomsten van
de gezinnen aan, relatief het meest voelbaar in die van de minst
bedeelden

EEH 6EPEPKDE REKENING
Het wordt met de dag duidelijker dat onze voorspelling van
enkele maanden geleden bewaarheid wordt : om de macht te
behouden deinzen de traditionele partijen er niet voor terug
enorme uitgaven te doen die vaak niet verantwoord zijn. Zij
trachten hun machtsmonopolie te behouden tegenover de dreiging van de federalistische partijen, en ze doen dit op de rug
van de belastingbetaler. Hun behoud aan de macht kost het
land een onnoemelijk hoeveelheid verspild geld. Deze rekening
wordt nu gepresenteerd, en ze is zo gepeperd dat de heren ze in
feite niet durven laten zien aan de bevolking.

van Financiën, de door de regering beloofde « mededeling betreffende de
toestand van de begroting voor 1973 » in het parlement voorgelezen. De
gekozenen des volks zijn er niet zo erg veel wijzer van geworden, maar
de publieke opinie zal van deze « mededeling » vooral onthouden dat de
belastingen in 1974 vrijwel zeker zullen verhoogd worden (misschien zelfs
al in 1973) zoals door minister De Clercq voor de radio nog werd bevestigd, en dat de tarieven van allerlei openbare diensten nog maar eens drastisch zuilen stijgen.

Reeds eerder schatte de eersteminister het vermoedelijke deficiet voor de gewone begroting van
1973 tussen de 12 en 15 miljard,
zelfs rekening gehouden met 7
miljard fiskale meerwaarden en 5
miljard schrappingen en kredietoverdrachten
Het groei ritme van de staatsuitgaven is de laatste jaren bepaald
onrustwekkend : 12,8% in 1971,
15,8%
in 1972 en in 1973 zou het
kunnen oplopen tot 18,1% a 18,9% I
Deze percentages liggen merkelijk
hoger dan het groeipercentage van
het bruto nationaal produkt, dat in
1971 steeg met 9,7%, in 1972 met

8,8% en in 1973 vermoedelijk met
10,7%.
Als de staatsuitgaven verschillende jaren zoveel sneller oplopen dan
het bruto nationaal produkt kan
groeien, dan wordt het evenwicht
in de openbare financiën grondig
verbroken. « Het spreekt vanzelf »
aldus minister Do Clercq « dat
wanneer de staatsuitgaven sneller
stijgen dan het nationaal inkomen,
deze uitgaven slechts kunnen gedekt worden door een bijkomende
inspanning vanwege de belastingplichtige ».
Aangezien de regering ook we!
weet dat de voortdurende toenemende fiskale druk op de bevolking

velen ergert, heeft zij — aldus da
minister — getracht op een aantal
posten te bezuinigen. In het parlement gaf hij een niet erg duidelijke
opsomming van de maatregelen
die, volgens hem, het deficiet van
12 a 15 miljard tot 6,9 a 7 miljard
moeten terugbrengen. Duidelijk alvast is de passage in zijn teksl
waarin hij zegt dat de regering «eert
aanpassing heeft
vooropgesteld
van de prijzen en diensten in da
sektor van Verkeerswezen • Dal
kan heel ruim opgevat worden.
Maar, zo vertelde de ministei
nog, hèt ware probleem voor da
regering is de begroting voor 1974.
Om die min of meer in evenwichl
te kunnen brengen zal het in elk
geval nodig zijn « een beroep ta
doen op aanvullende bronnen van
inkomsten ». De regering meenl
echter dat zij op dit ogenblik nog
niet het bedrag kan bepalen va»
<• de nieuwe belastingen die in
1974 noodzakelijk zullen zijn ».
Ziezo, dat weet Honoré Gepluimd
toch al : er komen nieuwe belastingen, hoeveel het er zullen zijn
krijgen we in het najaar te weten.
Of misschien al eerder.

Het zal hen echter niet verhinderen verder te gaan met hun
verspillingspolitiek. Zij zullen verder miljarden blijven pompen
naar Wallonië, ook al weten de Walen nauwelijks blijf met de
miljarden die hen — bijvoorbeeld als « kompensatie » voor de
Zeebrugse sluis — geregeld worden toegeschoven. Het zal je
land maar wezen !
Paul Martens

het* miljoen bereikt !
Het is met een zekere fierheid dat ik u In naam van het komitee, belast
met het beheer van het solidariteitsfonds « negen van Laken » kan bevestigen dat het totaal van de inzameling, zoals U trouwens zelf kunt vaststellen, het miljoen overschreden heeft, (zie p. 5)
Eens te meer heeft het Vlaams-nationale Vlaanderen bewezen tot offers in staat te zijn.
De Volksunie in het bijzonder heeft bewezen toch nog geen partij te 2ijn
zoals de anderen en ook dat de solidariteit van hoog tot laag bij ons
geen ijdel begrip is ; dat de anderen ons dit maar eens nadoen. De inspanning zal echter nog dienen voortgezet te worden.
Buiten het aanvankelijk vastgesteld bedrag van 1 miljoen, waarop de afbetalingen volop aan gang zijn komt er nadien meer dan waarschijnlijk
een tweede belangrijke schijf en alleszins een paar honderdduizenden
franken aan gerechtskosten en interesten.
Het wachtwoord luidt dus : nog even doorzetten !
Meteen wordt nog een kans geboden aan diegenen die tot op heden
nog geen gebaar stelden om hun geweten nog even te onderzoeken.

bob maes.

Tijdens de zitting van de Nederlandse Kultuurraad vorige dinsdag
deed minister van Nederlandse
Kuituur Chabert nogal verveeld
toen VU-kamerlid Anciaux hem een
adives van de Raad van State voor
de neus schoof. In dit advies staat
duidelijk dat er geen bijkomende
kredieten (voor de Nederlandse
Kultuurkommissie te Brussel) mogen genomen worden uit de werkingstoelagen van de kulturele dotatie. Zoals onze lezers weten
heeft de Nederlandse Kultuurkommissie te Brussel voor zijn normale werking in 1973 minimaal 51
•iiüjoen nodiq. Minister Van Mechelen,
die blijkbaar meer oog had
voor zijn prestigieus Martelarenplein-komplex dan voor de werking
van de NKKB en zijn opvolger Chabert hadden « vergeten » het nodige te voorzien in de begroting
voor 1973. De Nederlandse Kulttiurkommissie zou het dus moeten
stellen met 7,5 miljoen. Daarbij beloofde Chabert — na fel protest —

• •

waren
het
vergeten !

nog eens 5 miljoen, wat een totaal
van 12,5 miljoen zou geven.
De minister had echter het inzieht te gaan peuteren aan de
werkingstoelagen, wat de Raad )'an
State niet geoorloofd vindt. Hij zat
er dinsdag verveeld bij omdat VUwoordvoerder Anciaux van dit advies reeds op de hoogte bleek ta
zijn. Anciaux betoogde namens de
Volksunie dat er maar één goed
middel is om de Nederlandse Kultuurkommissie te Bruss'-I aan de
broodnodige 51 miljoen te helpen :
het nationaal parlement moet een
bijkomend krediet van 50 miljoen
goedkeuren. Daartoe diende de
Volksunie trouwens ter zitting een
resolutie in. Al de rest is prutswerk ten nadele van andere noodzakelijke posten. Wij zijn benieuwd
welke de houding zal zijn van de
parlementsleden van de andere
partijen. Het is een test voor de
geloofwaardigheid van hun rele
mooie woorden over de Vlaamse
aanwezigheid te Brussel.
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engij
— Socialistische

+ 6 060

partijbenoemingen

— LI bei ale

Aansluitend
met
het
artikel
« Vijfduizend
onwettige
benoemin
en • De BSP spant weer eens de
roon ' waarin Senator R Vande
xande de korrupte
toestanden
bii
de ministeriële
diensten
en para
statalen
aanklaagt
meen Ik er te
mogen op wijzen dat de cijfers
die
aangetiaald worden
fieel zeker nog
beneden
de werkelijkheid
liggen
Tot bewijs daarvan kunnen de cil
fers gelden
meegedeeld
door het
Rijksinstituut
voor Ziekte
en Inva
llditeitsverzekering

?

Wat betreft
de Openbare
dien
sten vertoont
de staat
betreffende
de ledentallen
per 30 6 1972 in ver
gelijking
met de staat
afgesloten
per 31 12 1971 een
vermeerdering
van 7 049
uitkeringsgerechtigden
hetzij per
landsbond
— Christelijke
— Onzijdige

landsbond
landsbond

landsbond

+
+

509
545

—

landsbond

+

807

—

960

Beroepsmutualiteiten

— Hulpkas voor Ziekte en
Inv verz
+
88
Een politieke
partij
die in ons
land nog slechts
27 "o van de
stemmen haalt moet wel een kam
pioen zijn in de korruptie
' Dit is
trouwens nog het enige middel dat
deze partij overblijft
om de effek
tieven van haar ziekenfondsen
en
vakbonden op peil te houden
De goede werking
van de open
bare diensten
wordt daardoor
ech
ter steeds meer en meer
ontied
derd
Wanneer aanwerving
benoe
ming en bevordering
partijpolitiek
gebonden
zijn
zal deze
toestand
zich uiteindelijk
tegen de « Over
heid » keren
Kan men anderzijds
van
dergelij
ke gepolitiseerde
staatsad mi nistra
ties nog verwachten
dat zij de hen
toevertrouwde
taken onbevooi oor
deeld kunnen vervullen
'

brief aan leburton
Mijnheer de Eerste M i n i s t e r
M e t o n t s t e m m i n g hebben w i j kennis genomen van
1 De w i j z i g i n g aan de pensioenwetgeving voor w e r k n e m e r s
waardoor de afstand tussen de pensioenen naargelang de
fngangsdatum opnieuw w o r d t vegroot zodat de diskrimindtie
tussen oudere en jongere gepensioneerden nog groter w o r d t
nu en in de t o e k o m s t
2 Het f e i t dat een aantal oudere gepensioneerde zelfstand gen
benadeeld w o r d e n ten opzichte van jongere gepensioneerdt n
omdat het onderzoek naar de bestaansmiddelen met op de
zelfde manier w o r d t toegepast
3 Het f e i t dat niettegenstaande het bedrag van het gewaai
borgd inkomen met 10 t h w o r d t verhoogd met ingang van
1 januari 1973 dit bedrag t e klem blijft om in de allernood
zakelijkste levensbehoeften t e voorzien
W I J dringen dan ook aan dat zonder uitstel de diskrimindtie
uit de pensioenwetgeving zou v e r d w i j n e n en dat het gewaar
borgd inkomen t o t een bestaansminimum zou opgevoerd w o r d e n
W I J geven U de verzekering dat vij elke aktie zullen steunen
die erop gericht is dit te verwezenlijken
M e t de meeste achting
WS M o l e n s t e d ?

Waarom
moeten
gepensioneer
den die recht hebben op hun pen
sioen
waarvoor
zij bijdragen
hebben gestort
steeds aanklopoen
bij
een kleurpolitieker
om te bekomen
waarop zij aanspraak
kunnen
ma
ken ' Indien bedoelde
pensioenad
ministraties
waarvan we weten dat
zij volgepropt
zitten met
politieke
kreaturen
behoorlijk
zouden
wer
ken dan waren geen
tussenkom
sten nodig
Waarom moeten leerkrachten
die
geen tussenkomst
vragen van de
kleursyndikaten
maandelang
wach
ten op de uitbetaling
van
hun
wedde '
Waarom
werden
de
statutair
voorziene syndikale verkiezingen
in
de openbare diensten
sedert
1959
voor onbepaalde tijd verdaagd ">
Ik hoop dat op al deze
vragen
een afdoend antwoord
zal
kunnen
gegeven worden vanaf het
ogenblik
dat de VU in Vlaanderen een meei
derheidspositie
zal verworven
heb
ben en aan al de voormelde
mis
toestanden
een einde zal
kunnen
stellen
J W
Tienen

land van onbegrensde
mogelijkheden...
Is het u ook opgevallen
dat het
in dit land mogelijk
wordt om als
" verdachte
» tegen wie een ge
rechtelijk
onderzoek
aan de gang
IS een betoging
te leiden en aan
te voeren
betoging
die gericht
is
tegen de wetgeving
die het gerech
telijk onderzoek motiveert
^
Is het u ook opgevallen
dat
o men » dan zelfs op het
stadhuis
kan ontvangen
worden
met
een
' aangepaste
» toespraak
door de
schepen ^
Mag ik met mijn gekend
slecht
karakter de vraag stellen of u het
in de nabije toekomst
ziet
gebeu
ren dat een
lepressieslachtoffer
een amnestiebetoging
zou aanvoe
ren en op het stadhuis
ontvangen
zou worden
of u het ziet
gebeu
ren dat gewone plakkers — als ze
tenminste
geen
maanden
onder
voorarrest
blijven — dergelijke
b"
toging
(tegen
willekeurige
behan
deling van de onderscheiden
plak
kersploegen
bv]
zouden
aanvoe
ren wanneer het onderzoek niet is
afgesloten '>
Ivlag ik dan suggereren
dat een
van onze parlementsleden
de heer
minister in dit verband • eventjes »
zou ondervragen
^
Tot slot wil ik hier
onderlijnen
dat ik de motivatie
van de beto

ging buiten beschouwing
wil laten
het gaat hem hier naar mijn
be
scheiden
mening
althans
om een
diskriminatie
van zoveel ander
'ver
dachten'
die met met dezelfde
wel
willendheid
worden
behandeld

KL

Oostende

schijnvallei
in de voorkempen
Sinds enkele laren wordt in de
Voorkempen
geijverd
om de merk
n aardige
Schijnvallei
als
be
'ichermd natuurgebied
te
vrijwaren
De Schijnvallei
vormt een aaneen
gesloten
groene zone te
beginnen
van aan het ' Ter Rivierenhof
» te
Deurne
tot de natuurgebieden
te
Westmalle
De diveise
akties
heb
ben tot gevolg gehad
dat in het
voorontwerp
van de
gewestplannen
het gebied is opgetekend
als « be
schermd
natuurpark
» In
afwach
ting dat de gewestplannen
eindelijk
dan toch eens zullen woiden
goed
gekeurd
dient nauwgezet
gewaakt
opdat nieuwe
schendingen
uitblij
ven Tot grote ergernis van de be
woners
te Wijnegem
en
Wommel
gem is men nu in het velzet
moe
ten komen tegen de oprichting
van
spoitgebouwen
in de
Schijnvallei
De groenkomitees
van
Wijnegem
en Wommelgem
betreuren
dat zij
verzet moeten aantekenen tegen de
oprichting
van een
sportkomplex
maar oordelen dat elders plaats ge
noeg is om dergelijke
initiatieven
ten uitvoer te brengen
M P
Wommelgem

uit
het werkwoord
« boeken
»,
dat op ^ijn beurt nog eens t aantbeeld op moet om er nu met vóórvoegsels op los te smeden En zie '
Dozijnsgewijze
hoor ik nieuwe
beguppen
de ruimte
inrinkelen
en
nieuwe
woorden
hun
taalweelde
uitsprankelen
in fijnbesnaarde
distinguos
Daartegenover
doen
super intellektuele
opgravingen
van
Grieks Latijnse
fossielen
stuntelig
aan Hier draaft hun galopje
voorbij
in uit her over bij
wegboeken tegen
na mee om
doorboeken aan af terug op
rondboeken,
schijn
zwart
blind
te
voorschilnboeken enz
Hou op '
Laat op die
schakeringenweelde
een legioen
bordelese
tolken
los,
om onze vergelijkende
taairijkdom
onderling
te
toetsen
Maar
de lenigheid
van
onzen
dietsen
lasbout
blijft
onbenut
I
- Clinique
St Joseph
» staat
te
Oostende
vereeuwigd
als
<• Kliniek Sint Jozef ' wars van het gebalde ' St Jozefskliniek
»
De Sint Jozefskerk
muilezelt
nog
straffer
met s en klemtoon
op de
eindlettergreep
J L
Oostende

Kernredaktie
T
van
Overstraeten
(eindred ), P Marlens
(hoofdred.),
R Corty (red sekr ), M . van

Liedekerke

taaistudie
Met wellust mocht ik me versna
peren aan uw fijne schotel
verge
lijkende
taaistudie
die J V
Ede
gem
onder uw rubiiek
• Wij en
Gij " per 10 3 73 ten beste gaf
Mag ik aan dien rijken dis nog een
naproevertje
toevoegen
uit
de
grabbelton
van eigen
ervaring ">
Onderhavige
ervaring
geldt
pater
noste sgewijze voor resems
andere
woorden
Ziehier
dan
uit
het
woord « livre » perst Grootaers
2
armzalige
samenstellingen
name
lijk
« livresque
» eo « livret »
Maar uit het dietse « boek « walst
hij holderdebolder
zo maar even 53
onderscheiden
samenstellingen
met
« boek ' als moerenest
Wat een
vergelijking
' Ik hengel er
eentje
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A A N D A C H T :
Z o een kans wordt U slechfs éénmaal geboden.
Speciaal die « W i j »-lezers die vorig jaar van onze advertentie
« OOSTENRIJKSE HERENLODENS » hebben geprofiteerd xou
ik willen zegjgen « kom ook voor zo'n kostuum van 2.000 fr. eens
naar SUCCES K L E D I N G
»

300 LUX HERENKOSTUMEN
GEWAARBORGD 1 0 0 % Z U I V E R SCHEERWOL
T R E V I R A / W O L EN DIOLEN M A R K A N T .
V E R V A A R D I G D I N EEN DER BESJE DUITSE HERENKLEDINGFABRIEKEN.
I N DE N I E U W S T E MODELLEN EN STOFDESSINS ALLE M A T E N . V A N 44 TOT 58. OOK K W A R T EN HALVE M A T E N .
B U I K M A T E N EN EXTRA LANGE M A T E N
EKSKLUZIEF VOOR « W l | »-LEZFRS, en enkel zolang de voorraad strekt tegen de abnormale cadeauprijs van :
2 . 0 0 0

fr.

B T W . inbegrepen.

Gezien het hier gaat om een oartij herenkostumen die wij zelf
ver onder de normale prijs hebben aangekocht en gezien wij ze
zelf terug direkt buiten willen worden deze kostumen in de
zaak verkocht aan de uitzonderliike reklameprijs van 2 9 5 0 fr.
U moet dus absoluut deze advertentie meebrengen om van de
prijs van 2.000 fr. te genieten
De fabrikant verliest aan deze partij kostumen zeker 700 a 9 0 0
fr. per kostuum.
Voor u een reden te meer om er vlu? van te profiteren.

succes

kleding

A. DE LANGLESTRAAT 4 / 1 0

meyers

2640 NIFL (Rupel)

M e t meer dan 1.000 m2 winkelruimte een der belangrijkste kledingszaken in Vlaanderen
Open alle werkdagen van 9 tot 20u.
Zaterdasr's tot I S u .

Eigen koffie- bier-bar
kunstsalon
Zon- en feestdagen steeds «e^lrtten.

BELANGRIJK M e t deze advertentie geniet U eveneens als « W i j »-lezer 2 0 % korting op al uw aankopen hoven ót> 1 0 0 0 fr en
1 0 % korting op alle aankopen beneden de 1 000 fr.
(ESKAM CADEAUPRIJZEN U I T G E Z O N D E R D . )
Vraag uw « S « K A A R T aan de kassa.

WIJ - 12-5-73

het elfde vlaams
wetenschappelijk
ekonomisch kongres

de

gewesivorming
ernstig
doorzetlen
(woensdag) Te Gent blijft de havenstaking algemeen, te Antwerpen wordt op een aantal schepen gewerkt maar
een belangrijk deel van de havenarbeiders bllift het been stiifhouden. Inmiddels neemt de spanning toe en de
toestand wordt explosief onder de verbitterde dokwerkers, die het ontslag eisen van de vakbondsleiders « die
hen verraden hebben ». Eerlang komt de havenstaking in het parlement waar o m. VU-kamerlid Schiltz enkele
vragen zal stellen Foto : optocht van Antwerpse dokwerkers met zwarte noodvlaggen.

het duel jorissen-martens

waarom het debat stoppen ?
Onze lezers zullen wel hun idee hebben over de eigenaardige metode
die « De Gazet van Antwerpen » huldigde in de polemiek die de heer
Wilfried Martens, CVP-voorzitter, uitlokte in die krant. Persoonlijk raakt
het me niet. Dergelijke houding raakte ik gewoon in de beginjaren van
onze partij. Alleen zullen velen gedacht hebben dat er iets veranderd was
sindsdien. Die begoocheling zal dan verdwenen zijn.

nen worden opgelost Dat is redeneren in de lucht. Wij leven niet
buiten de wereld met het hoofd
in de lucht doch staan tussen ons
volk, ons gehele volk, het levende
en niet het geïdealiseerde.

Wat za! de regering dan doen ?
De verkoop verbieden en de grenzen met de omliggende
landen
hermetisch afsluiten zodat ze niet
kan gesmokkeld worden uit het
buitenland ?

Wij zullen daarom het gezin in
ere moeten herstellen en de ouders die kinderen willen een so'Ciaal statuut moeten bezorgen dat
past bij de dienst die zij de volksgemeenschap bewijzen. De verhoging van de geboortepremies en
van
de kindervergoedingen zal
noodzakelijk blijken, omdat de kinderen er slechts zullen komen als
men ze werkelijk wil.

In zijn repliek zegt de h. Martens
niet zo heel veel, bulten het feit
dat hij een les geeft in pluralisme.
Jammer dat hij zijn lessen zelf niet
meer in praktijk brengt We stellen echter vast dat de CVP-stelling
inzake abortus eensdeels het beginsel van de verwerping handhaaft, anderdeels echter de uitzondering toelaat regel te worden.
En ik herhaal : de meerderheid
van onze parlementsleden wil zo
ver met gaan en wij willen hun geweten geen geweld aan doen. Ik
ken zelfs niemand bij onze parlementsleden die verder gaat dan de
CVP-stelling, zoals door de h. Martens voor de tv toegelicht Trouwens
de vrijheid van de Volksunie parlementsleden is beperkt door onze
stellingneming, die de volledige liberalisering uitsluit.
Een stelling innemen en dan iedereen vrijlaten, zoals de h Martens schrijft over de CDU in
Duitsland is ook geen ideaal procédé.
De h Martens antwoordt niet op
het feit dat we aanhaalden nl. dat
de zusterpartij van de CVP in Nederland de bouw van abortusklinieken heeft toegelaten.
Ook antwoordt hij niet op de
vraag wat de CVP al gedaan heeft
om de toename van het aantal
abortussen tegen te gaan, zij die
toch regeringspartij is.
Men kan andere vragen stellen.
Bijvoorbeeld wie het bij het rechte
einde heeft : de bisschop van Gent
of de andere bisschoppen in dit
land ?
Anderzijds waarom in de Katolieke klinieken bij de vrouwen
i^eelvuldig de spiraal wordt gezet
als voorbehoedsmiddel ? Of is het
zo dat de regeringspartijen wachten tot de abortieve pil op de
markt zal komen, wat volgens ingewijden een kwestie zou zijn van
een paar jaar 7

Het abortusdossier is even pijnlijk en kies als ingewikkeld. Normaal zullen de tegenstanders ervan binnen enkele jaren met een
principe staan dat ze praktisch onmogelijk zullen kunnen opleggen
aan degenen die het verwerpen,
omdat de wetsovertreding niet
meer zal kunnen gekontroleerd
worden. Zo men dit kan betreuren,
dan is het de vraag of men het ook
kan beletten '
Dat er een bevolkingsvraagstuk
kan of zal ontstaan ? Wfj zijn er
ons van bewust maar persoonlijk
geloven we niet dat dit alleen met
het stellen van beginselen zal kun-

Men kan een feitelijke ontwikkeling betreuren, fhaar zo ze niet af
te wenden valt moet men toch met
andere middelen proberen een
noodzakelijk doel te bereiken.
Wie een andere oplossing weet
en de kwadratuur van de cirkel
weet te vinden, mag ons die meedelen WIJ zouden er dankbaar om
zijn.

wim jorissen
senator.

Het o Elfde Vlaams Wetenschappelijk Ekonomisch Kongres •>
dat zopas te Leuven plaats greep, heeft de invloed van de overheid op de huidige samenleving, en onder zijn vele vormen,
onderzocht, en ook het probleem van de regionalisering besproken.
Gezien de vele honderden (belangloze) medewerkers aan het
studiewerk tot alle mogelijke politieke strekkingen behoren,
heeft men zich moeten beperken tot het onderzoek van de strikt
wetenschappelijke aspekten, welke door niemand werden betwist.
Van enorm belanrg Is dan ook dat het grote nut, ja de noodzakelijkheid van de regionalisering zeer duidelijk en zeer nadrukkelijk wordt beklemtoond : het werd een ware afstraffing voor
diegenen, die de gewestvorming nog zouden durven bestrijden
of saboteren.
Men kwam trouwens tot het besluit dat de regionalisering in
ons land geen alleenstaand feit is : hetzelfde fenomeen doet
zich in vele andere landen voor. Dat is ook normaal gezien, in
de meeste landen, de overdreven centralisatie van de overheidsorganen heeft geleid tot een kloof, en vervreemding tussen de
burger en zijn « bestuurders ».
Het besluit is dan ook dat precies, en alleen, door de gewestvorming de bevolking haar eigen lot opnieuw meer en beter in handen zal hebben : een effektief medezeggenschap zal
de gevaren en de nadelen van de bureaukratie verminderen,
een hogere graad van demokratisering met zich brengen en een
grotere welvaart of een hoger welzijn mogelijk maken.
Uitdrukkelijk wijst men er echter op dat van echte regionalisering slechts sprake kan zijn indien 2 basisvoorwaarden zijn
vervuld, nl. dat de streken nauwkeurig zijn afgebakend en dat
de gewestelijke organen ook échte beslissingsmacht krijgen.
Daarbij moet vanzelfsprekend worden voorkomen dat het beleid van het een gewest belangrijke nadelige gevolgen zou hebben voor een ander gewest, alhoewel dat nooit volledig uit te
schakelen zal zijn. En volgens een referaat op het tweede wereldkongres van de « Econometrie Society » te Cambridge in
september 1970 « is zelfs met dat gevaar voor ongunstige weer
slag, een gedecentraliseerd beslissingsproces nog steeds beter
en doeltreffender dan een gecentraliseerd proces ».
Een verder besluit van het Kongres is, dat de gewesteliike
organen hun bevoegdheid slechts kunnen uitoefenen indien ze
ook over de nodige middelen kunnen beschikken.
Precies op dit punt heeft de zwakte van het Kongres zich laten gevoelen : uit politieke voorzichtigheid heeft men niet da
moed gehad ook wetenschappelijk na te gaan wie 't bij 't rechte
eind heeft, de verdedigers van de « eigen middelen >> (welke
de gewesten zelf kunnen bepalen en innen). Héél voorzichtig
laat men toch verstaan dat men het ook liever houdt bij « financiële verantwoordelijkheid van de regionale besturen. Het lijkt
inderdaad weinig gezond een uitgavenpolitiek te kunnen volgen
zonder zich te bekommeren over de hiertoe benodigde financiële middelen ». Dat staat letterlijk in het referatenboek.
Tijdens de openbare bespreking is ook herhaaldelijk bekleir
toond dat de praktische gewestvorming, zoals deze thans in
België wordt doorgevoerd, niet door het algemeen belang, doch
c"oor de egoïstische overwegingen van de partijen wordt aepaald. Het aantal instellingen wordt maar steeds uitgebreid en
gewoon op elkaar gestapeld.

brt -raad van beheer
In zijn zitting van 22 mei a.s. zal de Nederlandse Kultuurraad de 13 beheerders van de BRT, Nederlandse uitzendingen, benoemen. De partijen
hebben inmiddels reeds hun kandidaten aangeduid. Voor de Volksunie
zijn het de hh. Paul Martens (Mereibeke) en Toon Van Overstraeten
(Erembodegem) ; voor de CVP de hh. Frans Janssens (Tervuren], Pol
Marck CWinksele] Marcel Storme (Gent], Petrus Thys (Rumst) Lode Wils
(Kortrijk) en mevr. Clara Smitt (Diest) ; voor de BSP de hh. Georges
Broget (Gent), Roger Dekeyen (Menen) en mevr. Solange Vervaeck (Muizen) ! voor de PVV de hh. Adriaan Verhulst (St. Martens-Latem) en Armand Beyens (Gent). Aangezien de partijen precies evenveel kandidaten
hebben voorgedragen als er beheersmandaten te begeven zijn wordt de
verkiezing op 22 mei In feite slechts een formaliteit. Negen van de dertien BRT-beheerders zijn nieuwelingen, slechts vier van de voorgedragen
kandidaten maakten ook deel uit van de aftredende beheerraad nl. de hh.
Storme (CVP), Dekeyen (BSP), Verhulst en Beyens (beiden PVV). Hopelijk
krijgt een serieuze beleidsvernieuwing nu ook een kans, zeker inzake da
informati*. Daartoe zultm de VU-vertaflenwoordigers alvast hun bijdrage
lavaran.

Niet alleen zullen daardoor onvermijdelijk konflikten ontslaan
in verband met bevoegdheid en beslissingsmacht. Doch bover
dien lijkt het onvermijdelijk dat de fiscale lasten zullen toenemen en dat de gelden van de gemeenschap nog meer zullen
worden verspild als dat nu reeds het geval is. En uiteindelijk
za! de burger in de doolhof van beleidsorganen en -niveau's opnieuw verloren lopen.
Dan zouden de voordelen van de gewestvorming gewoon
verloren gaan, en blijven we met de nadelen opgescheept zitten,
of is dat misschien de bedoeling van de huidige regeerders,
die de regionalisering verknoeien om de bevolking te ontmoedigen en nadien weer voor centralisatie te kunnen ijveren ?
Om het beleid echt doorzichtig te maken voor elkeen, en tevens zo effecient en zo goedkoop mogelijk, moet het aantal
organen en beleidsniveau's tot een minimum worden beperkt.
Dus enerzijds een versmelting van de vele raden, waaraan men
nu in de « grote » partijen werkt, en anderzijds een fusie van de
kleine gemeenten tot leefbare eenheden.
Dat is, sedert lang, de stelling van de Volksunie. Dat zijn nu
ook de onverdachte besluiten uit het wetenschappelijk opzoekwerk van onze Vlaamse ekonomen.

albrecht de schrijver.
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eerst algemene staking
van de binnenschippers
Er roert entwat aan de kaaien en in de havens van ons Vlaamse
land. Na de havenarbeiders leggen nu ook de binnenschippers het
werk neer. Hun aktie begon op 2 mei met het afsperren van de Belgische rivieren en kanalen.
De binnenschippers vormen een gesloten gemeenschap ; zij spreken een eigen taal, ontmoeten elkaar op traditionele plaatsen, brengen hun levensavond door in eigen buurten, na hun dood krijgen zij
een zielemis in hun vertrouwde kerk.
Het zijn vooral de 4580 zelfstandige binnenschippers — die op
eigen boot varen — die de staking voeren. Ze zijn aangesloten bij
het Kartel van Onafhankelijke Sindikaten, en hun eigen beroepsvereniging heet beeldend en kernachtig : « Ons Recht ».
De binnenschippers plannen hun aktie reeds sedert november
1972 : zij richtten toen een grievenbrief naar de regering Eyskens en
kregen geen antwoord. Vlak voor de val van voornoemd kabinet
staakten zij elke werkaktiviteit : — « Gedurende precies acht uren
en zeven minuten », zoals één van hun woordvoerders ons verklaarde.
Tijdens de regeringskrisis schortten ze de staking op en toen de
veelkoppige ploeg Leburton eindelijk een feit was, schreven zij opnieuw, nu naar minister van Verkeerswezen Anseele : de binnenschippers waren zo beleefd de Excellentie met zijn benoeming te
feliciteren, en dan wezen ze op hun eisen en vroegen een audiëntie
aan.
Zij kregen nooit enig antwoord.
Dit negeren griefde hen zodanig, dat zij besloten hun sociale strijd
onmiddellijk in te zetten.
— « Aan onze staking heeft Anseele schuld », zo menen de schippers. En : — » Hij heeft een leidende funktie in de NMBS, dat kan
verklaren waarom hij met ons niet wilde praten ».
Zo voelen de schippers zich door de Belgische staat bedrogen.
— « D e NMBS doet ons oneerlijke konkurrentie aan ; zij past een
dumpingpolitiek toe en kaapt ons zo tal van vrachten voor de neus
weg ; 't mooiste is wel dat die maatschappij in 1973 ruim 27 miljard
aan staatssubsidies moet krijgen, wil ze in leven blijven ! En wij, als
zelfstandigen, maar zware belastingen betalen ! Die dan ondermeer
dienen om die miljarden op te brengen ! ».
Tussen de vele eisen in, is dit hèt gevoelsargument van de schippers.
— « Sommige ex-schippers zijn nO aandeelhouder in de NMBS. En
dat zijn dan precies onze vertegenwoordigers in onze vroegere beroepsorganisaties, die jaren niets voor ons hebben gedaan ! Het
enige wat zij vermochten, was elkaar zinloos bekampen, gewoon omdat zij gebonden waren aan de kleurpartijen ! ».
Nu bestaat slechts één beroepsvereniging en elke aktie gaat buiten
elke politieke invloed om. Voor het eerst in de geschiedenis van de
binnenscheepvaart houden de schippers een algemene staking
In hun rusteloos leven — « Jaarlijkse vakantie is een stille wensdroom I » zo lees je in hun pamflet — moet zo'n « stilliggen » wel
een vreemde gewaarwording zijn. Ze trekken naar de cafés waar
anders de bevrachtingen doorgaan, ontmoeten daar de werkloze
bevrachters en praten over hun aktie.
Ook vind je daar buitenlandse schippers, die zich meestal solidair
tonen. Het buitenland-varen en buitenlanders in de vaart : ook dat
vormt problemen.
— « Wij hebben niet het recht in het buitenland dié vracht te aanvaarden die we dan in het vreemde gebied ter bestemming zouden
brengen. Vreemde schippers mogen dat in België wel ».
Daarom eisen de schippers dat buitenlandse kollega's geen DBRboekje meer zouden krijgen. Tevens moet de DBR (Dienst Regeling
Binnenvaart) behouden en grondig hervormd.De schippers willen in
het buitenland dezelfde kansen als de Europese beroepsgenoten hier
genieten. Dit vereist vanzelfsprekend een akkoord In EEG-verband.
Er bestaat geen internationale reglementering voor de binnenscheepvaart.
Verder hoor je een karrevracht eisen : het langdurige vrachtverhuren moet of afgeschaft of tot twee maanden beperkt, de onrechtmatige vergunningen (groene kaarten) moeten ingetrokken, « Ons
,Recht » wil inspraak In het vrachtenkomitee...
— «En waarom erkennen zij de schippersvrouw niet als een volwaardig bemanningslid ? ».
Zelfs als ze een bewijs van beroepsbekwaamheid bezit — het
Rijnpatent ! — blijft Eva tweederangsburger, ook in de binnenscheepvaart...
— « Indien je naar Evergem ging kijken ? Daar vormen al zeventig
schepen de stop ! •.
En ze sommen alle andere versperringen op.
Hoelang de aktie duren kan ?
— « Tot ze ons willen horen ! ».
En schippers zijn hardnekkig-geduldige mensen.

huguette d.b.

ORICIHEEl
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W E I N I G
in West-Duitsland vierzijdige schaafmachines die nu onder de
naam Unimat in heel de wereld sinoniem zijn van zinvolle konstruktie, funktionele veelzijdigheid en perfekte service.
Op dit ogenblik leveren wij er maand na maand meer dan 100.
Dit is voor velen reden genoeg om te proberen in ons zog te
varen. En wat vroeger zogezegd te veel, ondoelmatig of zelfs
verkeerd was aan onze

weinig profielfreesautomaten,
duikt nu bij de machines van andere konstrukteurs op als het
laatste technische snufje.
In de toekomst zult u dus veel 4-zijdige schaafmachines zien,
die er wel uitzien als een UNIMAT, maar die er geen zijn.
De vraag is dan maar : zult u zich met zo'n machine tevreden
stellen, als u zich evengoed het ORIGINEEL kan permiteren.

). ROEKENSI
sinds vele jaren specialist in
HOUTBEWERKINCSMACHINES
(SMI) - 4, Tennislaan - 1710 Dilbeek
TX 24.170 - Tel. (02)21.26.09 of 22.75.12

een cvp-partijkranf ?
Heel wat lezers hebben zich
geërgerd aan de wijze waarop
« Gazet van Antwerpen » een
door VU-senator Wim Jorissen
ingestuurde « vrije tribune »
bejegend heeft. Onze lezers
kennen de voorgeschiedenis :
ongeveer een maand geleden
publiceerde CVP-voorzitter Wilfried Martens in deze krant een
artikel in de « vrije tribune »
waarin hij de Volksunie aanviel
naar aanleiding van een door
Wim Jorissen in « WIJ » gepubliceerd artikel. Senator Jorissen repliceerde daarop en
vroeg aan de redaktie van « Gazet van Antwerpen i> dit stuk
eveneens in de « vrije tribune »
op te nemen. Dit werd hem beloofd. De dagen gingen voorbij,
maar Jorissens tekst verscheen
maar niet... Tot hij, na ruim
veertien dagen, dan toch gepubliceerd werd ni. vorige week
vrijdag. Maar tegelijkertijd verscheen op dezelfde bladzijde
reeds een antwoord daarop
van... CVP-voorzitter Martens.
Daarenboven meldde de redaktie van «Gazet van Antwerpen»
dat zij het debat daarmee als
afgesloten beschouwde... Met
andere woorden : de redaktie
had de tekst van Jorissen gewoon overgemaakt aan CVPvoorzitter Martens en met de
publikatie ervan gewacht tot deze klaar was met zijn antwoord.
Zodra dit gebeurd was werd Jorissen de mond gesnoerd, en
wordt hem alle verdere kans
ontnomen om in de krant nog
te antwoorden.

bedenkelijk
procédé
Wij zijn ervan overtuigd dat
heel wat journalisten, ook van
« Gazet van Antwerpen », het
met dit bedenkelijke procédé
— deontologisch bekeken dan
— zeker niet eens zijn. Niemand zal er graten in vinden
dat een politlkus vrijuit zijn mening schrijft In een vrije tribune. Wanneer daarbij echter een
ander politikus of een partij
worden aangevallen moet die
eveneens liaar mening vrijuit
kunnen
neerpennen
in de
« vrije tribune ». Het bedenkelijke zit hem hierin dat zijn
tekst — nog vóór de publikatie — wordt doorgespeeld aan
zijn tegenspeler ten einde hem
de kans te geven er dadelijk —
en in hetzelfde nummer — op
te antwoorden. Zal « Gazet van
Antwerpen » voortaan, wanneer
CVP-voorzitter
Martens
nog
eens een « vrije tribune »
pleegt waarin de VU of een Mun
haar mandatarissen wordt aangevallen, zijn tekst vóór de publikatie ervan voor onmiddellijke repliek doorsturen aan de t>etrokkenen ? Wij betwijfelen het
ten zeerste ! Het moet ons van
het hart dat « Gazet van Antpen » zich in deze aangelegenheid — en dat verwondert ons
— erg partijdig heeft opgesteld.
Of zou het dan toch waar zijn
dat ook dat blad, als puntje bij
paaltje komt, 'n trouwe spreekbuis is van de CVP ? Wij willen aan deze zaak niet nodeloos
zwaar tillen, maar wanneer zich
nog eens zoiets zou voordoen
dan mag de redaktie van de
Gazet het ons niet kwalijk nemen dat wij haar « onafhankelijkheid » voortaan met een
korreltje zout nemen.

vnsu
sterkste groep
Bij de verkiezingen voor de
studentenafvaardiging in de raad
van beheer van de Gentse
Rijksuniversiteit kwam de VNSU
als sterkste groep uit de stembus (1.800 stemmen) op een totaal van 5.800. Ze heeft één gekozene, nl. Jan Vander Eist. Dat
ze met haar aantal stemmen
geen tweede gekozene heeft
komt door het zonderling kiesstelsel in de rijksuniversiteit. In
een volgend nummer komen we
op deze voor de VNSU verheugende uitslag nader terug.

in memoriam
aiois de mayer
Op 85-jarige leeftijd overleed
priester Alois De Mayer, een
bekende figuur op Vlaamse manifestaties en een overtuigd flamingant. Priester gewijd in 1915
te Boulogne, werd hij ingezet als
legeraalmoezenier aan het IJzerfront, waar hij de noden van de
Vlaamse frontsoldaten leerde
kennen en een hardnekkig verdediger van hen werd. Hij was
lid van het IJzerbedevaartkomitee. Leraar aan verschillende onderwijsinstellingen bleef hij na
zijn benoeming aan het atheneum te Aalst in de keizerstad wonen.
Alois De Mayer maakte vooral naam als teater-historikus en
was medewerker van « Toneelgids » en « Boekengids ». Voor
zijn boek « De abele spelen »
(in samenwerking met Rob Roemans) ontving hij in 1949 de
staatsprijs der openbare biblioteken.
We betuigen zijn nabestaanden onze oprechte deelneming.

vaandelvlucht ten opzichte van
het
nationalisme, als taktische blunder ». Zij noemen het
een « misdadige beslissing »
die het wezen van de volksgemeenschap en het wezen van
het nationalisme aantast.
Uiteraard zal het partijbestuur
vandaag (donderdag) de inhoud
van deze brief bespreken. Wij
kunnen er alvast van zeggen dat
de zeer genuanceerde stellingname van de VU-partijinstanties
er zeer ongenuanceerd in weergegeven wordt. Dat deze stellingname niet bij elkeen In goede aarde viel en kritiek uitlokte
vinden wij doodnormaal in een
aangelegenheid die zo intens de
persoonlijke opvattingen raakt.
De eenzijdige voorstelling van
zaken door de ondertekenaars
verbaast ons echter : men doet
het bijna voorkomen alsof de
VU als partij gewonnen zou zijn
voor de volledige liberalisering
van de abortus. Hebben de briefschrijvers de ganse tekst wel
even aandachtig gelezen en o.m.
de passage waar sprake is van
de grenzen van de intellektuele
en morele vrijheid van de enkeling. Beseffen zij voldoende
dat het hier enkel om een eerste algemene stellingname gaat,
waarop nadere preciseringen
kunnen volgen zodra de VU-parlementsieden In Kamer of Senaat met konkrete wetteksten
zullen gekonfronteerd worden.
De beschuldigingen in de brief
zijn buiten elke verhouding, ze
zijn onjuist en onrechtvaardig.
Ze zijn niet verantwoord, en geven de indruk dat sommigen deze aangelegenheden aangrijpen
om het de Vlaams-nationale partij extra moeilijk te maken. De
gretigheid waarmee de politieke
tegenstanders van de Volksunie
deze brief hebben overgenomen
en gekommentarieerd moet toch
elkeen, die het goed meent met
de politieke voorhoede van de
Vlaamse beweging, tot nadenken stemmen.

brussels taalimperialisme
tot staan
gebrach>
de
//
open brief "
Vorige week vrijdag verscheen, op dezelfde bladzijde
waarop CVP-voorzitter Martens
voor de tweede maal het pluralisme van de VU aanviel, een
zeer scherpe « open brief » aan
het adres van VU partijvoorzitter
Frans Van der Eist en aan « de
nationalistische parlementsleden
van de Volksunie ». De open
brief werd ondertekend door 7
personen die in het nationalistische milieu bekendheid hebben
nl. mevr. Dosfel, mevr. wed.
Goossenaerts,
mevr.
wed.
Brouns, de hh. M. Brauns (gewezen pater Brauns), Karel Dillen (voorzitter Were Di) en Arthur De Bruyne, publicist. In hun
brief vallen zij op een buitengewoon scherpe en zelfs afdreigende toon de houding aan die
door het VU-partijbestuur en
door de VU-partijraad in het
abortus-debat werd ingenomen.
In hun brief komen termen voor
als « dom, onjuist en vals », de
beslissing van de hoogste VUinstanties veroordelen zij als
« menselijke onwaardigheid, als

Tijdens de inhuldiging van het
kultureel centrum te StrombeekBever hield burgemeester Soens
een merkwaardige toepraak. De
man, die in de gemeenteraad
het
FDF imperialisme
mores
leerde zei o.m. bij het slot van
zijn rede volgende behartenswaardige dingen. Wij citeren :
« We vergeten niet dat de Belgische staat ons honderd jaar
lang beroofde van elke universiteit met alle katastrofale gevolgen vandien. Wij vergeten niet
dat de politiek van de Belgische
staat, Brussel de laatste hon-^
derdvijftig jaar bijna totaal verfranst heeft en dat die politiek
nog wordt voortgezet, zodat wij
ons dagelijks met hand en tand
tegen verdere uitbreiding van
Brussel moeten teweer stellen.
Welnu hier roepen we halt aan
de systematische opslorping van
Vlaamse gewesten door Brussel
en mijn vurigste wens is dat in
dit kultureel centrum voor de
volgende generatie een steen
zou kunnen ingemetseld worden
met het volgende opschrift :
« Hier werd in 1973 de opdringerige Beulemanskultuur definitief tot staan gebracht ». Dan
zullen we kunnen zeggen dat
Strombeek-Bever en Vlaanderen
vandaag rijker geworden zijn ».
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vdfo haalt
bakzeil
Op afie door de scholieren,
studenten en ouderverenigingen
gekontesteerde punten van zijn
legerhervorming heeft minister
Vanden Boeynants moeten bakzeil halen. I4et regeringsplan
voor landsverdediging bevat inderdaad volgende beslissingen :
geen afschaffing van uitstel van
legerdienst voor studiedoeleinden ; geen dienstplichtigen bij
de rijkswacht en geen solidariteitsbelasting. Dat waren de
voornaamste grieven van de
kontestanten. Over de vermindering van de legerdienst zal op
het einde van dit jaar beslist
worden evenals over de dienstplicht van één lid per gezin.
Uit het oude plan — dat voor
de rest gehandhaafd blijft en
een strukturele hervorming inhoudt — werden dus de aangevochten voorstellen verwijderd.
Op zijn perskonferentie verklaarde VdB dat hij zich schromelijk vergist had in de reaktie
van de jongeren. Dat zal hem
een les wezen en hem leren dat
het niet volstaat exklusief naar
Frankrijk te kijken. Wat in
Frankrijk Ctijdelijk !) geldt, geldt
daarom hier nog niet !

verraad
der klerken
In aanwezigheid van de ambassadeurs van België en de
Verenigde Staten en van dr Anton Heineken, president van de
beheerraad
der
gelijknamige
brouwerij, heeft zaterdag prins
Claus der Nederlanden In de zetel van de Koninklijke Akademie
van Wetenschappen de « Heinekenprijs 1973 » uitgereikt aan
de Leuvense professor Christian de Duve. Deze internatio-

naal befaamde geleerde kreeg
de prijs (100.000 gulden, benevens een kunstvoorwerp) om
zijn ontdekking van het zg. lysosoom, een stof die bij levende
cefvorming daarin doorgedrongen vreemde stoffen afbreekt.
Prof. de Duve werd in 1917
geboren in Engeland, studeerde
te Leuven en specialiseerde
zich in Zweden en Amerika. Hij
werd in 1950 hoogleraar in de
fysiologische chemie te Leuven,
in 1962 tevens aan de Rockefellerstichting te New York.
Is het om zijn internationale
allure in het licht te stellen dat
deze « Vlaamse » geleerde, alsook ex-Duitser prins Claus en
brouwer Heineken zelf
het
woord uitsluitend in het Engels
voerde ? Of was het om in het
gevlei te komen bij de ambassadeur van Noord-Amerika ?

traditionele
pamela
Wij maakten in een vorig
nummer melding van de vooringenomenheid van het publicitaire tijdschrift « Pamela », dat
een tribune heeft waarin enkel
vertegenwoordigers van de «traditionele » partijen aan het
woord komen. Aan een « Wij »lezer die daartegen protesteerde antwoordt de hoofdredakteur
nu dat dit volgens hem « de
meest objektieve manier van
doen is » (sic !). Onze keuze
viel heel natuurlijk (I) op de
drie nationale partijen en hun
voorzitter, zo schrijft hij, omdat het de enige partijen zijn
die in alle taalgemeenschappen
en in alle streken vertegenwoordigd zijn. Voor « zuiver politieke problemen » zou hij zijn
kolommen ook voor de VU en
het FDF-RW openstellen, maar
over zo'n problemen schrijft hij
liever niet in zijn blad... De man
is erg naief of gewoon te kwa-

der trouw : ook de CVP komt
niet op in Wallonië, wel de PSC
maar dat is een andere partij
(zij het een « zusterpartij •> van
de CVP). Van de liberale partijen kan men hetzelfde zeggen.
En wat te denken van het « argument >• dat VU en FDF-RW
over niets anders dan « zuiver
politieke partijen » iets te vertellen zouden hebben. Daaruit
alleen reeds blijkt de duidelijke
vooringenomenheid van Michel
Fernez, hoofdredakteur van «Pamela ».

nog een bspleugenaar
Dat de staking der binnenschippers wellicht had kunnen
vermeden worden blijkt uit een
mededeling van het Kartel der
Onafhankelijke Syndikaten. Het
Kartel had namelijk een onderhoud gevraagd met minister Anseele en hem terzelfdertijd geluk gewenst met zijn benoeming
tot minister. Enkele dagen geleden verspreidden pers en radio
het bericht, dat minister Anseele geen verzoek tot onderhoud
zou ontvangen hebben ! Dat de
brief wel degelijk ter bestemming kwam blijkt echter uit het
schriftelijk dankwoord (voor de
felicitaties) van de minister.
Het Kartel protesteert tegen
deze handelswijze, hoewel het
aanstipt, reeds dertig jaar gewoon te zijn, dat aan de problemen van de binnenscheepvaart
geen
aandacht
geschonken
wordt. In onderhavig incident
blijkt echter duidelijk dat de bewering, als zou er geen verzoek
tot onderhoud geweest zijn, een
leugen is. Blijkbaar wil de ene
BSP-minister in het kabinet Leburton niet onderdoen In het
liegen dan de andere (Ibramco
e.d.).
Het wordt bedenkelijk met de
zeden in de Wetstraat...

in memoriam

joris
de keyser
Te Gent overleed, op 28 april
1973, de trouwe flamingant en
nationalist, Joris Dekeyser Hij
zou over enkele weken zijn vijfenzestigste levensjaar voleind
hebben
In de nieuwjaarsnnaand onderging hij een zware operatie,
waarvan hij wondergoed en op
een korte tijd herstelde. Vóór
een maand begon evenwel zijn
gezondheid zienderogen achteruit te gaan, tot het eind kwam
op zaterdag vóór Beloken Pasen.
Om veel redenen moet bij
het verscheiden van « Keizerke » de Vlaamse verknochtheid
en het
Vlaams
arbeidzaam
leven van deze man even
in de herinnering worden oogeroepen, en aan de jongeren in
onze partij, en ook daarbuiten,
tot voorbeeld gesteld
Hij was te Gistel geboren en
stamde uit een gezin met een
kleermakerstraditie. Vrijwilliger
uit de eerste
wereldoorlog,
speelde hij in zijn West-Vlaanderen een hoofdrol in de VOS-

rangen. Hij werd ondervoorzitter, en sprak o.m. uit naam van
zijn oud-wapenbroeders op de
Ijzerbedevaart van 1962. Met
wijlen Germain Lefever nam hij
aktlef deel aan de Los van
Frankrijk-beweging, en aan de
aktie voor amnestie. Met zijn
beiden vermochten zij het de
overwinning in de wacht te slepen.
Tijdens
de tweede wereldoorlog was hij oorlogsschepen
van Oostende, en moest voor
de bevoorrading van de bevolking instaan. Waarin hij met
groot
sukses slaagde. Dat
bracht hem voor een Belgische
krijgsraad vijf jaar gevangenis
op 's Lands dankbaarheid ! Hoe
kon het anders ?
Nadien te Gent metterwoon
gevestigd, was hij daar de rustige man die men voor alle
Vlaams nationale
initiatieven
ging vinden
Hij deed mee, op het eerste
verzoek, zonder ambitie of politieke berekening, zonder verwachting, 't zij op persoonlijk,

't zij op familiaal sukses, maar
gewoon om nuttig te zijn, en
met de ongeveinsde hoop zodra
mogelijk van de lijsten en de
voorposten afgevoerd te worden. Eenieder weet hier dat zijn
belangloosheid, vrank woord en
doorzicht, veel onbezonnenheid
hebben voorkomen, en dwarsheid hebben weggewerkt
Mochten allen die in de
Vlaamse politiek bedrijvig zijn,
zich aan het schone en dappere
leven van Joris Dekeyser spiegelen !
In stilte werd hij ter aa'de
besteld
Een nadienst heeft plaats m
de
Gentse dominikanenkerk.
Holstraat, op zaterdag 19 ttei
te 11 uur. Alle Vlaamse nationalisten, de VOS in het bijzonder,
worden uitgenodigd. Ze zullen
plichtsgetrouw op het appel
zijn, zomin als Joris Dekeyser
zelf ooit ontbrak, wanneer appel
gehouden werd vóór het *ront
van de Vlaamse-nationalistische
gelederen.
E.

SOLIDARITEITSFONDS
De bijdragen dienen gestort op postrekaning 884.15 van da
Kredietbank te Zaventem, voor rekening nr. 434-8094439-84. Vermelden : solidariteitsfonds « negen van Laken >.
Het solidariteitsfonds wordt beheerd door een komïtee van
VU-parlementsleden nl. de senatoren Bob Maes (voorzitter), Wim
Jorissen, Lode Claes en Hektor De Bruyne, en de volksvertegenwoordigers Nelly Maes, Mik Babylon, Jef Olaerts, Vik Anciaux en Eugeen De Facq (sekretaris). Korrespondentieadres :
Europalaan, 11, 9820 St. Denijs-Westrem.
T.F. .Kontich
G.B., Wilrijk
V . C , Antwerpen
E.G., Deurne
VU-Haacht (kanton)
R.G., Knokke-Heist
K.F., Mortsel
K.Z., Mol
V.H., Opwijk
V.L.-P.M., Blankenberge
M.V., Brugge
D.R.M., Opwijk
V.V., Antwerpen
K.V.L., Gooik

vu-De Pinte
O . C , Hasselt
Dr C , Antwerpen
A. .Deurne
O.D.G., Schoten
P.B., Groot Bijgaarden
A.G., Beveren-Waas
VU-Rijmenam
VU-Moerbeke-Waas
VU-Zwijnaarde-Zevergem
M.J.H., Wilrijk
VU-bestuur Melsele
J.D'H., Huldenberg
VU-Wespelaar-Tildonk
J.V.D.V., Waarschoot
VU-Wevelgem
VU-Edegem (3e storting)

vu-Weerde
Vlaamse vrienden (gewest Willebroekj
H.D., Antwerpen Linker oever
V.V., Antwerpen
Dr. J.H., Gent
VU-Stabroek
vu-Turnhout
Naamloos, Mortsel
Dr. D.B., Hoogstraten
J.D., Dworp
D.D., Aalst
S.V.H., 1080 Brussel
F.M., 1090 Brussel
G.D., Attenrode-Wever
R.S., St. PietersWoluwe
C.V.M., Antwerpen 2
D.V.L., Buggenhout
W.D.P., Stabroek
J.S., Gent
Mevr. wed. D.V., Mol
W.H., Heverlee
Mevr. C.G., Groot-Bijgaarden
A.V., Kumtich
B.V.S.B., Brustem
R.B., Aalst
L.V.R., Kessel-Lier
E.h. G.N., Reninge-Oost-Vleteren
J.B., St.-Amandsberg
vu-bestuursleden, Zellik
F.P., Diegem
Mevr. V . M . , Oedelem
J.V.I., Mechelen
VU-Haaltert
J.H.E., Antwerpen
G.V.B., Brussel 15
G.N., 1020 Brussel
A.T., Borgerhout
B.P., Aalst
J.N.,Vilvoorde
VU-Gullegem
F.D.S., 1090 Brussel
A.D.W., Kessel-Lo
VU-Aalter
M.V., Kermt
Fam. J.C., Wevelgem
VUJO-Gent
VU-Budingen
J.B.D.P., Humbeek
VU-Linter
VU-Kanton Zoutleeuw
O.G., Strombeek-Bever
R.G., Hasselt
A.L., Bredene
R.V.D.W, Deurne
H.V., Burcht
VU-Balen-Neet
O.J.S., Alsemberg
VU-Rotselaar
VU-Heusden
K.A., Gent
Omhaling kaderdag, arr. Antwerpen
Vlaams Sindikaat, Openbare diensten afH Posterijen
C.V.G., Berchem-Antwerpen
K.S., Leuven
E.F., Merksem
O.V.O., Gentbrugge
VU-Oostende (Centrum)
L.V., Brasschaat
J.V., Berchem-Antwerpen
VU-Merksem (1e storting)
VU-Dender-West-Oordegem
VU-Buizingen
P.C, Schaffen
G.V.D.N., Halle
VU-Kruibeke
R.F., Schilde
J.V., Hasselt
VU-kantonn. vergadering Neerpelt
R.D.W., Aalst
Wed. V.P., Vilvoorde
M,M., Genk
Mevr. wed. S.A.C., Nossegem
G.M., Gentbrugge

1.000
500
100
500
1.500
200
200
100
100
200
200
400
500
200
1.000
100
1.000
100
150
100
1.000
100
300
1.000
1.500
1.250
300
1.000
100
1.000
1.100
2.500
1.000
200
250
1.000
2.000
5.000
100
250
100
100
300
100
1.000
1.000
100
200
100
100
500
500
1.000
250
250
500
100
90
300
2.250
500
200
200
2.800
5.000
500
1.000
250
1.000
100
1.640
100
1.000
1.000
1.000
300
500
300
1.000
250
1.000
500
150
200
200
100
1.000
300
1.000
1.000
5.000
7.160
500
500
500
150
200
1.000
1.000
500
2.500
1.000
5.000
200
300
1.000
500
100
1.500
400
800
200
400
500

Totaal 8e lijst : 92.940
Algemeen totaal : 1.000.043

P.S. : De Ie storting van VU-Gent was niet 500 maar wel 5.000 tr
Van N.D.K., Dilbeek die ons een briefje stuurde mochten we
echter nog geen storting ontvangen.
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pvv en CVP namen vrede
met het 'Mbramco-scltnndaal*'
De parlementsleden van de regeringspartijen zijn dus weer met
de pink op de naad van de broek gaan staan : de « gemotiveerde »
Ibramco-motie (van vertrouwen in de regering, Claes inbegrepen)
werd goedgekeurd meerderheid tegen oppositie. Vóór 12 juni krijgen
de CVP en de PVV een vinger in de troebele Ibramco-pap, en daarmee zijn ze weer gerust. De BSP haalt hoe dan ook haar slag thuis.
Vorige week brachten wij reeds een stuk uit de voortreffelijke
interpellatie van VU-kameriid Raskin over deze zaak. Hieronder volgt
dan het (beloofde) tweede gedeelte van zijn betoog. Inmiddels
hield de h. Raskin samen met het Nederlandse parlementslid Henk
Waltmans (PPR) te Maastricht een perskonferentie over deze zaak.
Ook in Nederland is daarover het laatste woord nog niet gesproken.

De struktuur van de NV
Ibramco is zeer ongewoon.
Enerzijds is zij een vennootschap, gesticht en beheerd door
privé-personen en door een buitenlandse parastatale,
anderzijds heeft zij een officieus karakter.
Het is duidelijk dat dit geen
gemengde
onderneming
is,
waarvan de regeringsverklaring
van 30 jan. jl. spreekt.
De gebruikte formule is totaal
ongewoon.
Waarom heeft men niet bepaald, dat de staat een zeker
aantal beheerders moet voordragen ; waarom werden achter
de naam van de Belgische beheerders niet de woorden « namens de Belgische staat » of
« voorgedragen door de Belgische staat » geplaatst ? Dit is
bijvoorbeeld gebeurd in de
stichtingsakte van de NV Kempense Steenkoolmijnen. Theoretisch is het nu zelfs mogelijk
dat binnen enige tijd geen enkele Belg nog deel zal uitmaken van de Raad van Beheer.
Bovendien vraag ik mij af, of
er geen enkel wettelijk bezwaar bestaat tegen de kumulatie van een funktie in de administratie en een beheersmandaat in een privé-onderneming,
zeker zo deze funktie de mogelijkheid biedt om de onderneming in hoge mate te begunstigen.
De echtgenote van een kleine
staatsbediende of van een onderwijzer mag zelfs geen detailhandel uitbaten, omdat men
het niet uitgesloten acht, dat
haar man wel eens misbruik
zou kunnen maken van zijn
funktie. A fortiori geldt dit verbod voor de staatsagent zelf,
behalve blijkbaar voor enkele
topfunktionarissen, die beheerder mogen zijn van een kommerciële maatschappij.
In elk geval is het moreel onverantwoord dat iemand in eigen zaak partij en rechter is.
Tevens is het strijdig met ieder
gezond rechtsgevoel dat de beheerdersposten van een vennootschap, die met iedereens
geld zal investeren, exklusief
worden toevertrouwd aan leden
van één partij, in casu de BSP.
Graag had ik van de heer minister vernomen, hoe hij dit alles kan veri-echtvaardigen, precies zoals ik had willen weten
of hij het acceptabel acht, dat
de stichtingsakte van de NV
Ibramco uitsluitend in het Frans
werd opgesteld. Of is het zo dat
de kredieten, die deze vennootschap zal krijgen, uitsluitend op
de Begroting van de Staatssekretaris voor Waalse Streekekononiie zullen worden afgenomen ?
Mijnheer de minister, de houding, die door uw partij in gans
deze zaak werd en wordt ingenomen, is bijzonder revelerend.
Vooreerst valt het op dat men
bereid is zaken te doen met een

land, waarvan het staatshoofd
alles behalve een demokraat is.
De illegale oppositie in Iran —
een legale is uitgesloten ! —
zal maar weinig waardering kunnen opbrengen voor het akkoord, dat uw voorganger met
de Sjah heeft afgesloten.
Ten tweede stel ik vast dat
uw partij de kumulatie tussen
een beheerdersmandaat in een
vennootschap en een politieke
funktie alleen maar immoreel
acht, zo het om tegenstrevers
gaat.
Ten derde vraag ik mij af,
waarom u inzake het toezicht
op het bedrijfsleven met twee
maten meet. Indien de privésektor niet bereid is in alles en
nog wat zijn boeken open te
doen, dan schreeuwt uw partij
moord en brand. Ibramco echter,
is een zaak waar buitenstaanders, naar uw gevoelen, niets
mee te maken hebben, ook de
parlementsleden
niet,
zoals
blijkt uit wat in de jongste weken en maanden is gebeurd en
blijft gebeuren. Persoonlijk heb
ik dit kunnen ervaren, toen ik
op 24 april jl. via de Studiedienst van deze kamer bij uw
kabinet informeerde naar de
tekst van de Belgisch-lraanse
overeenkomst van 21 december
1972. Deze tekst werd mij door
uw kabinetschef geweigerd, zogenaamd omdat het hier om een
vertrouwelijk stuk zou gaan.
Ik vraag mij dan ook af hoe
wij. parlementsleden, in die omstandigheden kontrole kunnen
uitoefenen op de uitvoerende
macht, hetgeen toch. naar ik
meen, onze plicht en ook onze
opdracht is.
Volgens mijn partij beperkt de
Ibramco-affaire zich niet tot problemen i.v.m. de struktuur en
het doel van de vennootschap,
die op 12 maart werd opgericht.
Er is vooreerst 't probleem van
de vestigingsplaats. Het is algemeen geweten, dat de werking van een raffinaderij heel
wat pollutie kan veroorzaken.
Vorig jaar pas heeft de Westduitse deelstaat Rijnland-Palts
de oprichting van een dergelijk bedrijf te Worms gewoonweg verboden, omdat men van
mening was dat de milieuvervuiling, die zou kunnen worden
veroorzaakt, niet opweegt tegen
de kreatie van een aantal arbeidsplaatsen. En |n Feluy werd
onlangs een v.z.w. opgericht
« tot voorkoming van hinder en
vervuiling », hinder en vervuiling, die voortspruiten uit de aldaar gevestigde raffinaderij.
Het IS dan ook niet zonder
reden, dat de Nederlanders, die
het eerste slachtoffer zullen
worden van eventuele vervuiling, erg op hun ongemak zijn.
Bovendien mogen wij niet vergeten dat de geplande raffinaderij in de omgeving van het
Albertkanaal zal worden opgericht en nu weet iedereen dat
dit kanaal het drinkwater van de
Antwerpse agglomeratie levert.

Ik meen dat wij niet zo maar
kunnen voorbijgaan aan de
vrees, die de Nederlanders t.o.v.
het projekt-Ternaaien koesteren.
Het is immers zo dat milieuvervuiling slechts door internationaal overleg en door internationale samenwerking met sukses kan worden bestreden. Zo
wij echter geen aandacht hebben voor de pollutie, waarvan
onze Noorderburen het slachtoffer zullen zijn, dan zou dit overleg en deze
samenwerking
nooit definitief van de grond
kunnen komen.
Hier komt bij, dat de Nederlanders wel eens tot represailles zouden kunnen overgaan
o.m. met betrekking tot de bevaarbaarheid van de Schelde.
Dat deze vrees niet ijdel is,
bleek nog maar pas uit de brief,
die de vorige eerste-minister op
17 jan. jl. aan de regeringsonderhandelaars van zijn partij
heeft gericht en waarin hij mededeelde dat de Nederlandse minister-president, de heer Biesheuvel, hen herhaaldelijk en
dringend heeft gezegd, dat een
raffinaderij aan de Nederlandse
grens ongunstige reperkussies
zou kunnen hebben op de onderhandelingen over het Baalhoekkanaal, de bocht van Bath en
aan andere waterwegen.
Intussen is er nog een nieuw
probleem van milieuhygiëne bijgekomen, nl. de afzet van de
pitch, die te Ternaaien zal worden geproduceerd. Herhaaldelijk duikte immers het gerucht
op, dat deze pitch naar Genk
zal worden afgevoerd om aldaar als brandstof voor de nieuwe elektriciteitscentrale te dienen." Of dit gerucht op enige
grond berust, weet ik niet. Wel
weet ik dat niet de eerste keer
zou zijn, dat de afvalprodukten
van een Waalse raffinaderij in
Vlaanderen teiecht zouden komen.
Tweede probleem : het al of
niet gewettigd zijn van staatssteun aan een eventuele raffinaderij in het Luikse.
Vooreerst op ekonomisch gebied.
Ik ben terzake geen specialist. Doch als parlementslid dat
tot plicht heeft de daden van de
uitvoerende macht te kontroleren, stel ik mij toch enkele vragen in dit verband :
1. Waarom hebben Amoco en
de Compagnie Frangaise des Pétroles, aan wie toch bijzonder
grote voordelen werden beloofd, twee en een half miljard,
naar ik meen te weten, niet willen toebijten ?
2. )s de aanvoer van ruwe olie
gewaarborgd, rekening houdend
met het eenzijdig karakter van
Ibramco, m.a.w. is het zeker dat
Iran ziin petroleum niet elders
zal verkopen, zo daar een hogere prijs wordt betaald en., heeft
men rekening gehouden met de
politiek labiele toestand in het
Midden-Oosten ?
3. Is de afzet van de afgewerkte
produkten verzekerd ?
Wat dit laatste betreft heb ik
met verbazing kennis genomen
van een mededeling van het
ministerie van Ekonomische Zaken dd. 24 maart 1973, waarin
wordt gezegd, dat de Iraanse
maatschappij niet zo maar klakkeloos tot investeringen zal
overgaan, zonder in het bezit te
zijn van de nodige verbintenissen van potentiële afnemers van
de afgewerkte produkten, zoals
o.m.
elektriciteitsmaatschappijen en cementfabrieken.
Ook op sociaal gebied doet
het
projekt-Ternaaien
vragen
rijzen.
In zijn interpellatie van 20
maart j l . sprak de heer Mathot
van een tewerkstellingseffekt
van 200 a 250 eenheden voor de
raffinaderij. Dezelfde heer Ma-

thot schatte de totale tewerkstelling op 400 man na oprichting van een petrochemisch
komplex en hij meende dat tengevolge van het multiplikatieeffekt dit getal uiteindelijk met
3 a 4 moet worden vermenigvuldigd.

Kijk, daar heb Je 't al i de KuK
tuurraden moesten hoe dan ook t9
Brussel gevestigd zijn. Je hebt er
immers alle nodige akkomodatiSi
nl. het gehele parlement, met inboedel erbij. Maar bij de inboedel
hoort ook de kamervoorztter. En —
wie kan het hem kwalijk nemen ?
— de heer Van Acker vindt het
niet naar zijn zin dat de Kultuurraden binnen afzienbare tijd allicht
met een deel van de kamerbevoegdheden zouden kunnen gaan lopen.
Dus maar de boycot : de geniepige
en de openlijke. Dinsdag was het
weer openlijke boycot. De Kuituurraad had 'n onderonsje gepland in
het openbaar halfrond. Om- 2 u. Ea^
daar plant dan de heer Van Acker
om 2 u. 30 de stemming over de
Ibramco-zaak middenin. Goed gemikt.

Mijn vraag is nu of deze cijfers niet overschat zijn en zelfs
zo dit niet het geval is of de
heer minister meent dat zij volstaan voor een dergelijke reusachtige investering.
Ik ben niet gekant tegen velvaart en welstand voor Wallonië. Wij, Vlamingen, weten maar
al te best welke de gevolgen
zijn van werkloosheid en onderontwikkeling. Toch meen ik dat
iedere investering minstens rendabel moet zijn. Zo niet dreigt
men te vervallen in het euvel
van de miljardensteun aan de
Waalse mijnindustrie. Bovendien acht ik het noodzakelijk
dat het tewerkstellingseffekt in
verhouding moet zijn met de
toegestuurde steun.
De politisering is overigens
het grootste gevaar dat de gemengde bedrijven bedreigt. Het
feit dat drie van de vier Belgische beheerders van Ibramco
notoire socialisten zijn, bewijst
dit overduidelijk.
Wij vrezen dan ook dat het
de bedoeling is, na de administratie en na het officieel onderwijs, nu ook het bedrijfsleven te politiseren. Dat intussen
ook de CVP en de PVV in de
raad van beheer werden opgenomen, of zullen worden opgenomen, verandert hier niets aan
maar dan ook niets.
De oprichting van de vennootschap, , waarover wij net
vandaag hier hebben, heeft veel
stof doen opwaaien. De egeringspartners van de BSP zijn
verontwaardigd,
omdat deze
partij geen rekening heeft gehouden met de regels van, wat
men noemt, het politieke spel.
Uiteraard raakt dit onze koude
kleren niet. We' zijn wij het
eens met de CVP PSC en de
PVV-PLP, waar zij zich verzetten tegen het
partijpolitieke
maneuver van hun koalitie genoot. Tevens zijn wij het met
hen eens, waar zij zeggen, dat,
alvorens aan te gaan tot de .oprichting van gemengde of van
staatsbedrijven, de noodzaak
hiervan moet worden aangetoond.
Blijkbaar is de verantwoordiging van de kristen-demokraten
en van de liberalen van zeer
korte duur geweest. Ook ,s het
duidelijk, dat zij zich vooral gegriefd voelden, doordat de 3SP
alle beheersmandaten had ingepalmd. Inderdaad, het kompromis dat na de kabinetsraad van
vorige vrijdag uit de bus is gekomen, toont aan dat in Belgié
alle politieke konflikten kunnen
worden opgelost, zo men er
maar voor zorgt, dat iedereen
via benoemingen e.d. aan zijn
trekken kan komen.
Voor ons is daarmee de kous
niet af. Wij menen dat minister
Claes politieke daden heeft gesteld, die niet door de beugel
kunnen.
— Hij heeft op 20 maart j l . verklaringen afgelegd voor het
parlement, die niet overeenstemden met de werkelijkheid
— Hij heeft de stichting van
een vennootschap gepatroneerd,
die strijdig is met wat dat de
vorige regering en in het huidig regeerakkoord was beslist.
— Hij laat een hoge ambtenaar
zijn gang gaan, ambtenaar, die
onjuiste verklaringen aflegt en
die zich zonder enige schroom
aan partijpolitiek bezondigt.
ki Engeland of in Nederland,
mijnheer de minister, zou iemand als u uit eigen beweging
ontslag hebben genomen.

op
kamertemperatuur

Om nog even bij Ibramco te verwijlen • een frisse wind over een
stinkende poel. Het spervuur van
de Volksunie is in de grote kranten
nauwelijks aan bod gekomen. Het
was anders wel raak. Maar zo erg
is dat nu allicht voor één keertje
ook niet, want de regeringsbroeders hadden het deze keer zodanig
met elkander aan de stok, dat er
wel geen olie op het vuur meer
moest. Zelfs onderling
geraakten
de frakties verdeeld : binnen de
BSP, de CVP en niet het minst bij
de PVV (waar Grootjans het blijkbaar ' serieuser » opneemt dan
De Clercq) was de interne spanning duidelijk voelbaar. Op de duur
raakt iedereen vervreemd in zijn
eigen partij. Dat is tijdens de
Ibramco-zaak extra naar voor gekomen. Onderhuids was het al wel
een tijdje merkbaar via de totale
inertie die bij de regerende volksvertegenwoordigers
hoogtij
viert.
Zij leggen zich blijkbaar neer bij de
verpletterende wijsheid dat zij op
het lokale thuisfront wel de grote
jan kunnen uithangen, maar dat zij
te Brussel niets meer te vertellen
hebben. Het beleid wordt thans op
een socialistische manier in een
devote stilte achter de schermen
geregeld door de heren Leburton
en Cie. Alhoewel juist op zulke momenten misschien toch weer enig
hoopvol licht kan opduiken. Je
krijgt zo van die interpellaties van
koalitieleden te horen die voor de
regering echt niet mals zijn. En niet
alleen over Ibramco. Neem nou die
van een zekere Willems (CVP) aan
het adres van het duo AnseeleDaems over de verbazingwekkende
verspilzucht van de PTT. Wel laten
de heren interpellanten zich braafjes met een kluitje in het riet sturen, maar ze hebben het toch maar
eens gezegd. En daar blijft altijd
wat van over. Het zou bovendien
wel eens kunnen gebeuren dat zij
dat vroeger merken dan hen lief is.
Nog 'n toemaatje : over Lieve
Devos (CVP) schrijf je niet graag
iets onprettigs omdat het een erg
braaf meisje is. Maar als Lieve zich
in het buffet van het Brussels Centraal Station in het Frans laat bedienen, is zij dan een nog te emanciperen, een geëmancipeerde of
een ongeëmancipeerde vrouw ?
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de volksunie in Icnmer en senaat
leefmilieu in waasland

KAMER
de volksunie
in de Ures
voor hef
leefmilieu
gulzige natuurverwoesting
De beslissing van Openbare Werken,
voor de autoweg A-24 Eindhoven-Brustem een tracé ten westen van Genk
te weerhouden verwekte grote beroering in de kringen der natuurliefhebbers, omdat dit tracé onherstelbare
schade zou aanrichten in vijf natuurgebieden. Kamerlid Raskin die daarover
interpelleerde vroeg waarom niet voor
het oostelijk tracé werd geopteerd,
dat oorspronkelijk door de diensten
van OW als het meest aangewezen
werd aangeduid. Hij vroeg ook in welke mate de aktie van bepaalde noordlimburgse burgemeesters en notabelen een rol speelde bij het aanduiden
van dit tracé. Hij vroeg ook of de diensten de aktie der natuurliefhebbers
als « sentimenteel » bestempelden en
ten slotte waarom de A-24, oorspronkelijk bedoeld tot Hoei nu maar tot
Brustum loopt.
Minister Califice
antwoordde dat
van de drie oorspronkelijk in aanmerking komende tracés uiteindeijk het
westelijke als het meest geschikte
werd gekozen op grond van alle technische, geografische, en ekologische
overwegingen. Op de andere vragen
gaf de minister slechts vage antwoorden en beweerde hij zelfs dat er op
een vergadering van de Limburgse
Ekonomische Raad, gewijd aan dit onderwerp, vanwege de afvaardiging der
natuurliefhebbers
geen
bezwaren
werden naar voorgebracht..

Ook mevrouw Nelly Maes interpelleerde over de bedreiging van het
leefmilieu door infrastruktuurwerken
en de wegenaanleg, meer bepaald wat
het Waasland betreft. Het polderlandschap verdwijnt, de aanleg van
wegen voor groot verkeer slorpte
reeds heel wat natuurschoon op : bij
een huidig wegenbestand van 126 km
nieuwe snel- en expresswegen komen
er nog 115 km bij, waarvan het nut
door sommigen wordt betwist, doch
die straks de afbraak van het landschap voortzetten. De interpellante
drong ook aan voor het verwijderen
van het groot verkeer uit de steden.
Ze vond het paradoksaal dat onze natuurgebieden worden vernield en dat
onze bevolking daarna moet opdraaien
voor de aanleg van dure rekreatie-oorden.
Minister De Saeger antwoordde dat
het projekt voor een vliegveld te
Waasmunster niet weerhouden werd
en verwees naar vroegere antwoorden
wat hem niet belette toch uitvoerig op
de kwestie in te gaan, hoewel de
ekonomische prioriteit ook in dit ministerieel antwoord de doorslag gaf,
alle beloften en motiveringen ten spijt.
Dit gaf de interpellante de gelegenheid, vast te stellen dat al haar vragen niet ten volle werden opgevangen. Het wordt inderdaad een ministeriële gewoonte gestelde vragen i.i
een zee van technische en andere 'beschouwingen te verdrinken en aldus
onvoldoende of helemaal niet te antwoorden.
Vervolgens betreurde hij de bezuiniging op de kredieten van het wetenschapsbeleid, hoewel juist dit beleid een zegen kan zijn voor de intellektuele toekomst van onze kinderen.
De staat is hier op een verkeerd
spoor. Na over de problemen van de
wetenschappelijke vorsers te hebben
gehandeld besprak senator Vanhaegendoren de salarisverhoging van het
personeel van het IWONI en ging hij
nader in op het ophalen van de achterstand der Nederlandstaligen in het
wetenschappelijk onderzoek. In talrijke centra van het IWONI is de achterstand trouwens nog niet opgehaald.
Het getuigt van weinig fair play
de
achterstand
bij
het
NEWO
uit te spelen tegen het IWONI,'
want het NFWO vertegenwoordigt
slechts 4 a 5 % van deze globale wetenschappelijke inspanning.

de onwettige aanwervingen in rijksdiensten voortduren. Hij vond het ook
spijtig dat tot nog toe slechts 62 gehandikapten op de 600 voorziene werden aangeworven. Ten slotte drong hij
aan op erkenning van de personeelsorganisaties die niet in de Nationale
Arbeidsraad zijn vertegenwoordigd.
De amendementen die senator Vandezande heeft ingediend vond staatssekretaris De Paepe zeer goed. Wie
weet hoe ongraag de meerderheid of
de regering amendementen of voorstellen van de oppositie in het algemeen en van de VU in het bijzonder
wenst te waarderen kan zich slechts
verheugen over de aprreciatie van de
staatssekretaris. Een vogel maakt natuurlijk nog de lente niet, maar toch !

milieuhinder te herent
Het was ongetwijfeld een VU-paneel
vorige week donderdag over het milieu want ook kamerlid Kuijpers interpelleerde over de ergerlijke milieuhinder om en in het Coralmetalbedrijf
te Herent. Behalve negentieneeuwse
toestanden in het bedrijf zelf veroorzaakt het bedrijf in de omgeving een
sterke milieuhinder en wordt afval in
de omgeving opgestapeld. VU-kameriid
Kuijpers gaf dan een historiek over
de wetsovertredingen, de tegenstrijdige rapporten, de sussende verklaringen van ex-minister Major en vroeg
ten slotte een omstandig en definitief onderzoek te willen instellen na
nog verscheidene technische en detailvragen te heben gesteld. De antwoorden van de ministers Glinne en
De Saeger bevestigden grotendeels
de kritiek van de interpellant. Dit gaf
aanleiding tot een repliek van Kuijpers
waarin deze nog enkele bijkomende
vragen stelde en zich verheugde over
de toezegging, dat strenge instrukties
aan de administratie werden gegeven
om de uitvoeringsbesluiten van de"
wetten ter zake op te stellen. Een interpellatie dus die bijna dadelijk vruchten afwierp !

SENAAT

onwettige aanwervingen

rijksregister

VU-senator Vandezande spaarde zijn
kritiek niet in het zelfde debat en zei
o.irr.jdat alle logenstraffingen ten spijt

Het aanleggen van een rijksregister,
waarin alle bewoners van het land
« op fiche » gebracht worden, heeft

links en rechts wantrouwen verwekt,
vooral omdat men zich afvraagt, of
daarvan geen misbruik zal gemaakt
worden. Het misbruik daarvan zou een
inbreuk op de privacy zijn, aldus VUsenator Vanhaegendoren bij de aanvang van zijn tussenkomst in het debat over de begroting van de diensten
van de eerste minister. Hij protesteerde tegen de handelswijze van de regering, die een rijksregister laat aanleggen zonder dat een wet haar daartoe machtigt.

tijdig zijn
Bij het begin van het debat over de
begroting van de Diensten van de
Eerste Minister 1973 protesteerde VUsenator Jorissen tegen de afwezigheid
van de staatssekretaris voor de Oostkantons en van de eerste minister,
hoewel aangelegenheden aan de orde
staan die hen aanbelangen. Uit protest
weigerde hij zijn uiteenzetting over de
Oostkantons te houden.

slechte ekonomische
expansiewet
Woordvoerder van de VU-senaatsfraktie in het debat over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30
december 1970 betreffende de ekonomische expansie was senator Lode
Claes.
De regering gaat verder de weg op
van een stuntelig en beschaamd dirigisme. Weliswaar werd de diskriminatie, die in het oorspronkelijk ontwerp stak, gedeeltelijk weggewerkt,
maar dat is niet voldoende, zodat de
wet een diskriminerend karakter behoudt, wat niet in de smaak van de
EEG zal vallen, die vroeger reeds haar
ongenoegen liet blijken. De verwarring met sektoriële steun i.p.v. regionale was een der voornaamste EEGbezwaren, evenals het diskrimineren
van buitenlandse ondernemingen die
nochtans een niet te onderschatten
bijdrage leveren tot de tewerkstelling
in ons land. Van de andere kant meende de interpellant dat te weinig wordt
gedaan om een klimaat te scheppen,
waarin de Belgische ondernemer aangezet wordt, het Belgisch bedrijfsleven zoveel mogelijk in handen van eigen mensen te houden.
Na een omstandige ontleding, waarbij de achterpoortjes werden belicht,
zei senator Claes dat zijn fraktie deze
slechte wet onmogelijk kan goedkeuren. Bij de replieken ontspon zich nog
een vinnig debat tussen onze woordvoerder en staatssekretaris D'Hoore.

ke Vlaamse noden tot hun recht te laten komen. Een aantal materies behoren reeds
tot de kulturele autonomie, verblijfakkomodatie hoort daar in tweede orde ook bij.
Hij handelde verder over de nieuwe wet op het kamperen, die kamping-exp oitanten
voor ernstige moeilijkheden plaatst, ze kunnen moeilijk voor een degelijke infrastruktuur instaan, wat ook geldt voor de hoteluitrusting. Wat het kusttoerisme geldt
kan ook voor heel Vlaanderen gezegd worden.

KULTUURRAAD

nederlandse kuituur in brussel
De jongste zitting van de Nederlandse Kultuurraad was weer eens voor meer dan
de helft een VU-aangelegenheid : onze senatoren en kamerleden namen ruim de
helft van de tussenkomsten voor hun rekening, waaruit blijkt dat ze uit deze onvolmaakte kulturele autonomie zoveel mogelijk pogen te halen, zodat uiteindelijk de
tegenstanders van deze instelling verplicht worden, eveneens « te gaan meespelen ». Men mag gerust zeggen dat de VU de motor is en blijft van de Nederlandse
Kultuurraad.

administratieve slordigheid en traagheid
VU-senator Elaut protesteerde tegen de ergerlijke slordigheid en traagheid waarmee de administratie met schenkingen omspringt. Op 29 februari 1969 loofde de
Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal en Letterkunde een literaire prijs van
25 000 fr. uit. Twee jaar later bleken de dokumenten zoek te zijn, er werd een nieuw
dossier gemaakt, maar een jaar later was er nog niets gebeurd. Het geld ligt renteloos te wachten. Senator Elaut drong aan op een vereenvoudiging van de procedure,
wat minister Chabert braafjes beloofde.

splitsing technische brt-diensten

^

De splitsing van de technische BRT-diensten staat reeds lang op het getouw maar
ze komt er niet. Men wil nu een 50-50-verdeling doorvoeren. VU-kamerlid De Facq
wou weten, wat er nu van aan is. Minister Chabert betwistte het inzicht het aangegaan akkoord op de helling te plaatsen maar kondigde voor binnen kort voorstellen
tot splitsing aan, na inzage van de nieuwe statuten.

tv-distributie-dwang
Een aantal gemeenteraden uit het Antwerpse wil de burgers ertoe dwingen, het
aanbrengen van tv-distributiekabels tegen hun woninggevel zonder meer te gedogen. VU-kamerlid De Beul wou weten welke maatregelen worden genomen in toepassing van de bestaande wetgeving tegen met machtsafwending behepte politiereglementen.
. .
,
.
u *
Staatssekretaris Daems (PTT) antwoordde dat op grond van een vonnis van het
Hof van Verbreking van 11 maart 1957 de eigenaars de vasthechting van telefoonen tv-distributiekabels niet mogen verhinderen. Verzet daartegen vloeit voort uit
een verkeerde interpretatie van het politiereglement.

toeristische autonomie
Vu-senator Van In pleitte andermaal voor de splitsing van het unitaire Kommissariaat-generaal voor Toerisme, om het specifieke Vlaamse aanbod en de specifie-

.^N.

VU-kamerlid Anciaux handelde uitvoerig over de financiële moeilijkheden «an de
kulturele organisaties te Brussel, vooral van de Nederlandse kommissie voor kuituur Na een opsomming van bevoegdheden krachtens artikel 108 ter van de grondwet en de wet op de agglomeraties en federaties van gemeenten sprak kamerlid
Anciaux over de voorziene kredieten voor deze kommissie en stelde hij vast, dat
het werkelijk toegestane krediet merkelijk lager ligt dan het voorziene, waardoor
de kommissie niet behoorlijk kan werken en een der zgn. tegengewichten van de
beruchte . liberté du père de familie » een flop dreigt te worden De 51 miljoen
gewenst door de Brusselse kommissie zijn er uiteindelijk slechts 7,5 ! In 1972 kreeg
de Brusselse kommissie voor haar installatie eveneens 7,5 miljoen, daar waar oorspronkelijk 80 miljoen waren voorzien. Voor werikngskosten alleen beloofde ministerVan Mechelen destijds 10 miljoen (de franstalige kultuurkommissie voor Brussel
krijgt 30 miljoen voor werkingskosten I) Dit cijfer betwistte Chabert, de minister
onderbrak trouwens herhaaldelijk het betoog van kamerlid Anciaux met ontkenningen en beloften, telkens met snedige replieken van onze woordvoerder, want de
minister kan nu eenmaal de realiteit niet ontkennen. Hij besloot met de eis : de
enige uitkomst is de goedkeuring van een krediet van 50 miljoen.

subsidiëringsdepartement
VU-senator Vanhaegendooren stelde vast dat het departement Kuituur hoofdzakelilk een subsidiëringsdepartement is. Hoewel de vergelijking met Nederland met
absoluut kan doorgetrokken worden stelde de spreker vast dat de subsidies voor
jeugdbeleid, volksontwikkeling en amateurische kunstbeoefening bij ons hesel wat
lager ligt dan bij onze noorderburen. Het zelfde geldt radio en tv, waardoor de
minderwaardigheid van onze programma's verklaarbaar wordt. Na vastgesteld te
hebben dat de jeugdsubsidiëring elke wettelijke basis ontbeert pleitte de senator
nogmaals voor de uitrbeiding van de bevoegdheden van het kultuurparlement en
hekelde hij de gang van zaken inzake kredieturen.

debat
Na de tussenkomst van de heer Diegenant kwam het tot een vinnige woordenwisseling tussen deze spreker en verscheidene VU-parlementsleden. omdat deze
CVP-spreker de kwestie van de Nederlandstalige kulturele werking in het Brusselse al te rooskleurig voorstelde en vond dat de Nederlandse Kulturele ^<omm,ssle
te Brussel een goede start had genomen. Wat betwist werd door de VU cijfers en
feiten bij de hand zodat de CVP-interpellant met een goedkope algemeenheid moest
eindigen.
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radio: verdwijnt
veronica en komen
de klassieken ?

(jeeveedee) In het toch al roerige Nederlandse radio- en televisiewereldje vechten momenteel twee uitersten om een plaatsje in
de zon. Aan de ene kant spant de leiding van de « piratenzender »
Radio Veronica zich in om door het officiële bestel erkend te worden als de grote lichte-muziek-zender van het land, aan de andere
kant is een beweging op gang gekomen om een zendstation op
te richten dat uitsluitend klassieke muziek in de ether zou moeten
brengen. Het is voor geen van beide een gemakkelijke strijd. Want
« het bestel » zoals hier de hele konstruktie van het radio en TVwezen genoemd wordt, ligt muurvast, steunend op tientallen jaren
oude en sindsdien moeizaam aangepaste wetten. Het is een kolos
die niet gemakkelijk in beweging te brengen is.
Radio Veronica, zo is bekend, verzorgt haar uitzendingen vanaf
een schip in de Noordzee. Al dertien jaar klinken van daaruit «pop»
muziek en reklamekreten in een onafgebroken stroom door tot in
de Nederlandse huiskamers waar vooral de jongeren hevige supporters zijn van het zendschip, tot in de kabines van de vrachtauto's en tot alle ontspanningsoorden waar transistors mee naar
toe worden gesleept. Veronica vulde, zeker niet onverdienstelijk,
het gat dat de officiële zenders met hun vaak zwaarwichtig gedoe
en hun urerrfange praatprogramma's in de ether hadden laten zitten.

aarzelende houding
tegenover zendschip
Het IS onder de druk van Veronica (later ook van posten als
« Nordsee • en « Carohne »)
dat men In Hilversum en Bussum tot reklame-uitzendingen is
moeten overgaan. Het was ook
de hete adem van de « piratenzenders » in de nek van het officiële omroepbedrijf die deze
laatste dwong tot het inrichten
van Hilversum 3 als een lichtemuziek-station Niettemin bleef
Veronica een geweldige populariteit behouden, spijts alle bedenkingen tegen haar feitelijke
illegale status Elk plan om een
eind te maken aan de uitzendingen vanaf het schip, moesten op de lange baan geschoven worden omdat men heel
goed besefte dat het verdwijnen van Veronica tot een heftige ontevredenheidsreaktie van
haar honderdduizenden fans zou
voeren. Nederland parafeerde
tot nu toe dan ook niet het verdrag van Straatsburg dat medewerking aan de bevoorrading
van zendschepen en aan hun
programma's strafbaar stelt.
Het kon echter niet uitblijven
dat op een of andere manier de
zaken tussen Veronica en de
NOS
(Nederlandse
OmroepStichting) verhelderd dienden
te worden De politieke partijen
gingen zich ermee bemoeien en
zo kwam na jaren aarzelen een
regeringsvoorstel tot stand om
de zendschepen uit te schakelen. De procedure daarvoor is
thans aan de gang, en het valt
te begrijpen dat Veronica en
haar aanhang alles in het werk
stellen om het onheil af te
wenden. Zo groeide een hoorzit-

ting van het parlement over deze zaak enkele weken geleden
uit tot een massale « happening » van Veronica-aanbidders
in Den Haag. Bij die gelegenheid bestreden volkenrechtdeskundigen ook de rechtsgeldigheid van het
verdrag van
Straatsburg, terwijl een aantal
politici meende dat Veronica
zou mogen profiteren van een
soort « gewoonterecht ». Een
redelijk standpunt, want per
saldo heeft men een situatie
dertien jaar lang ongestoord laten voortbestaan .

« nederlandse muziek »
v/il eigen omroep
De leiding van het popstation
probeert nu een modus te vinden die haar voortbestaan mogelijk zou moeten maken, maar
dan onder de paraplu van « het
bestel » Daartoe zou Veronica
haar kommerciéle status dienen
los te laten, iets waartoe de direktie maar voor een deel bereid is Ze acht een tussenvorm
mogelijk naar het voorbeeld van
Radio-Télévision
Luxemburg,
maar volgens de Nederlandse
omroepwetten is dat niet mogelijk Juridisch gezien lijkt er dan
ook niet veel anders op te zitten dan dat Veronica verdwijnt
of een fusie aangaat met een
bestaande omroep. De TROS is
in dit verband al verschillende
keren genoemd, al is de laatste
tijd gebleken dat bij andere omroepen (KRO en VPRO) onder

de medewerkers felle supporters voor Veronica schuilen.
Terwijl het popschip, dapper
uitzendend nu weer nadat het
door de storm van een maand
geleden korte tijd op het strand
was geslingerd, alle moeite
doet om voor zijn luisteraars
behouden te blijven, zijn ook de
minnaars van de klassieke muziek een grote aktie begonnen
voor meer ruimte in de ether.
Op initiatief van de befaamde
violist Theo Olof en de journalist-publicist
Rudy Kousbroek
(korrespondent van Nederlandse bladen in Parijs) is een v.z.w.
« Nederland Muziek » opgericht
die ijvert voor een integrale
klassieke zender naar het voorbeeld van France Sud en BBC 3.
Twintigduizend
Nederlanders
hebben aan deze aktie al hun
adhesie betuigd.
Het doel is de klassieke muziek
een volwaardige eigen
plaats te geven op een vierde
Nederlandse radiozender. Bij de
NOS staat men zeker niet afkerig tegenover dat idee. De moeilijkheid wordt echter gevormd
door de financiën. Het luistergeld is kortgeleden al verhoogd
omdat de geldelijke middelen
voor de omroepen niet meer
toereikend waren. •< Nederland
Muziek » is echter vastbesloten
om haar streven door te zetten.
Ze zou daarin kunnen r lagen
wanneer ze er nog enige tienduizenden aanhangers bijkrijgt.
Want in dat geval moet haar
volgens de omroepwet een vergunning tot het oprichten van
een eigen omroep worden gegeven. Overigens zou « Nederland Muziek » dan nog niet haar
zin hebben, wat zo'n eigen omroep wordt alleen toegestaan
als ze een « totaal programma »
brengt, dus met aktualiteitenrubrieken, amusement, enz. Een
echte klassieke zender zou dus
daarmee nog niet zijn ontstaan.
Hoe het ook gaat lopen, of
Veronica in een of andere vorm
zal blijven, en of de « klassieken » het zullen halen, feit is
dat de bazen van « het bestel »
thans ondervinden dat hun verstarde instituut belaagd wordt.
Beschermd door de wet zullen
ze niet zo gemakkelijk tot een
soepele houding overgaan. Maar
de druk van de kant van de bevolking zal er misschien toe leiden dat over enige tijd niet
meer
alles
vanzelfsprekend
wordt gevonden omdat het in
een ver verleden ooit in een
bepaalde vorm is gegoten. Zo
gezien is de strijd om een
plaats onder de Hilversumse
hemel, zowel van de pop-mensen als van de Mozart- en Beethoven-liefhebbers, tevens een
zeer domokratische beweging.

de zwarte sneeuw
van kluisbergen
Indrukwekkende rookschouwen en een gezapige roetregen bij volle middagzon. Vier milieubeschermers van het Groenkomitee Vlaamse Ardennen
zoeken het bureau op van de direkteur der elektriciteitscentrale te Kluisbergen.
Dit gebeurde zowat een week geleden. Ze werden vriendelijk opgewacht door de heren Laire en Vandenbroecke.
« Sigaar ? ».
o Graag ! De kleine luchtbezoedeling ten spijt dan ».
Een gezellig onderonsje werd het echter niet. Dat was ook niet de bedoeling. Heel duidelijk kwam algauw tot uiting dat hoofdzaak voor de
centrale is en blijft : elektrische energie produceren, en deze produktie
opdrijven. Dat de bezoedelingsproblemen ernstig worden bestudeerd,
doch het doel met mochten in de weg staan.
De cijfers bewijzen het : in 1957 beschikte men over twee groepen van
elk 65 megawatt ; in 1967 kwamen daar nog twee groepen van 130 MW
bij ; en nu stelt men andermaal twee groepen van elk 290 MW in werking.
Samen vertegenwoordigt dit een kapaciteit van 980 MW.
Na het volledig in gebruik nemen van de laatste groep in 1974, wordt
voorlopig geen uitbreiding meer in uitzicht gesteld te Ruien. Alhoewel
de ongeschreven ekonomische wet voorhoudt dat per jaar 13 a 14 miljard
aan investeringen door de maatschappij dient te worden gedaan, zij het
niet hier, dan elders ..

het S 0 2 gevaar
Vraag is welke brandstof er wordt aangewend.
Vanaf juni 1971 geen pitch meer, verzekert de direktie. Wel arabische
olie, zware fuel met 2,6 en 3,2 procent zwavelgehalte, of gemiddeld ongeveer 3,04 procent. Tienduizend ton brandstof komt maandelijks per spoor
van Texaco Gent. Het gros echter voert de pipe-line aan uit Féluy. Maar
wat men ons toestuurt, zeggen de heren der centrale, dat moeten wij
verbranden, daar hebben wij niets tegen in te brengen. Brussel beslist
daarover.
Hoe het staat met de metingen, en wat zijn de toegelaten grensnormen ? Want kontrakten voor afname van zwavelrijke Arabische olie of
niet, onze lucht proper houden is hoofdzaak, voor de mensen van het
groenkomitee althans.
Lijsten werden uit de schuif gehaald over in 1972 verrichte metingen,
op verschillende dagen met verschillende weersgesteldheden. Volgens
hun lijsten, al dan niet betrouwbaar, werd nooit de door de Oost-Vlaamse
Kommissie Luchtbezoedeling toegelaten S02-koncentraties bereikt. Deze
kommissie ziet een dagelijkse piek door de vingers van 400 microgram
gedurende anderhalf uur, en een jaarlijks gemiddelde van 150 microgram.
Het ministerie van Volksgezondheid en leefmilieu zou echter bezig zijn
normen te bestuderen voor heel het land, welke vermoedelijk strenger
zullen zijn.

roethinder
De roetmiserie kwam natuurlijk ook ter sprake. Roet is het onverbrande
gedeelte (op dit ogenblik twee duizendste) dat door de schouwen ontsnapt.
Een zo volledig mogelijke verbranding is dus van het grootste belang. Dat
twee duizendste van 3400 ton fuel, vertegenwoordigt in klare cijfers uitgedrukt, 7000 kg roet dat per dag over de omgeving wordt neergestrooid.
Van zwarte sneeuw gesproken !
Waarom dan in godsnaam die filters weggenomen ?
Omdat ze onvoldoende doeltreffend waren, korrosie veroorzaakten, en
te veel onderhoud vroegen. Zeer duidelijke taal !
Nu probeert men er wat aan te doen door het inbouwen in de schouwen
van een soort trechter met draaiend gedeelte. Eén kubieke meter per dag,
'of zowat 700 kg wordt zodoende opgevangen. Slechts 1/10 deel van hot
geheel aan roet dat vrijkomt dus. Belofte dat het binnenkort veel y&h
betert, zullen wij op de voet volgen.
Groenkomitee Vlaamse Ardennen.
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Vlaanderen eerst: aliiid en overal!
Nadat Wim Jorissen, onder bovenstaande titel, wat rumoer in de ketel van de
politieke brouwerij heeft verwekt, zal noch Wim noch een ander parlementaire
koilega er graten in vinden, dat ook de « oude » zijn zegje met die vlag komt dekken.
Onder meer omdat geen enkel Volksunist er sterker dan ik van overtuigd is,
dat « Vlaanderen eerst •> het parool is, en blijft, waarmede onze partij binnen en
buiten het parlement haar oppositie moet voeren, wil ze zich waarmaken. En waarmaken zal.

We zitten 'nu een goeie drie maand
met Leburton and his boys opgescheept, en zien al hoe de schipper
zijn Steve wendt. De ministers en
staatssekretarissen hebben nog niet
veel anders gedaan dan hun kabinet
samengesteld, hier en daar een forse
verklaring afgelegd, tegen eikanders
schenen geschopt en de neus opgetrokken, wanneer een vies luchtje uit
het ministeriële tuintje van een buurman omhoog steeg.
De CVP heeft op dit kabinet grote
verwachtingen gebouwd, maar nog
niets in vervulling zien gaan. Haar voorzitter geeft de ene illusie na de andere op, en wacht ondertussen, even
geduldig als zuster Anna, op wat l<omen zal. Gelijk Tomas zal hij eerst
de wonden in de handen, voeten en
de zijde van de Heer moeten zien,
voordat hij gelooft.
Maar wie beseft niet, bij voorbaat,
dat Zaligmaker Leburton aan de verenigde CVP-PSC niet de reddende boodschap van 't politiek geloof zal brengen, omdat hij weet dat ze dromers
zijn, die zich altijd onbarmhartig naïef
in de luren laten leggen ? Het is tijdverspilling, denkt hij, met hen aan renderende politiek te willen doen.
De PSC zit aan de regering vast als
't vijfde wiel aan de wagen, zeer goed
wetend dat haar tweelingzuster uit
het bigame huishouden van de Twee
Kerkenstraat voor de inkomsten zal
zorgen, de maandelijkse huur zal betalen, en wellicht in oktober met de
algemene voorzitter de driehoeksverhouding zal mogen voortzetten.
De PVV en haar Waalse spitszuster
zitten deugdelijk in de kaas genesteld.
Ze hadden, samen, twee jaar lang van
niets anders gedroomd. Ze houden nu
de touwtjes van de staatsbeurs in
handen, geven de BTW-ratten een fijne
psychologische
opleiding,
verstaan
machtig goed de kunst van baantjes
uitdelen, voelen zich op hun tenen getrapt wanneer een rode doordraver
in een gewaagde weekendontboezeming, te stevig op de gouvernementele
pedalen duwt.
Ze zijn zopas op de regeringswagen
gesprongen, en daar bereiden ze al
hun aftocht voor, wanneer over een
goed jaartje, of vroeger, de meertouwen het vanzelf zullen opgeven, en de
regeringsboot zal ledig gehaald zijn.
De BSP hijst triomfantelijk de vlag
op het admiraalschipje dat de binnenwateren van de Belgische politiek doorkruist. De goudrode visjes dartelen
rondom de boeg, onder de wakkere bescherming van meester-haai Van Eynde, die de kleine vraatzuchtige snoe.kjes op afstand houdt, door ze zelf
eerst op te vreten.
De wellustelingen van de politieke
macht zitten bij de ESP en eten, buik
sta bij, van de staatsruif ; zie o.m. met
Ibramco. Ze zorgen ervoor dat de overscharige Jonker altijd bij een hunner
medespelers terecht komt, en als hun
teveel troeven bij de kaartverdeling
te beurt gevallen zijn, hebben ze een
taaie rakker klaar om hem staatsminister te maken.
Zo is, nagenoeg, het resultaat van
drie maand Leburtonregering.
Waarom moest Eyskens vallen? Men
begint nu te merken waarom. Het was
een verzwakking van het Vlaamse element in de Wetstraatse Kruitkamers.

Zo was het bedoeld, meesterlijk ineengestoken en doorgeduwd.
Alle grote problemen waarmee de
Belgische Staat te maken heeft, werden een tijdje op de fles gezet. Voer,
gewestvorming, Brussel ; men ging er
rustig aan werken, en men zou daarna
wel zien. Inderdaad, we zien dat Vlaanderen de uil van 't spel zal zijn, of,
met een andere dierallegorie, dat de
Vlamingen, eens te meer, bij de politieke bok zullen terechtkomen.

zorg, met de kultuurzorg ? Met de
school- en universiteitspolitiek, met de
haven- en verkeerspolitiek ?
Niet aan Brussel of Walloniè denken, maar aan eigen mensen ; ieder
is zichzelf naast en Vlaanderen is alleen naast Het is de gouden regel
van een gezonde Vlaamse politiek.
Wanneer wij onze zestig procent krijgen, mogen de anderen zich tevreden
achten. Wij zijn de sterksten in België, en we staan op onze zestig procent. Zolang we die niet hebben, in
alles, IS « Vlaanderen Eerst » boerenbedrog Wat zwaarst is, moet zwaarst
wegen .
De Volksunie zal haar oppositie zodanig voeren dat ze, te allen tijde in alles, Vlaanderen eerst laat doorwegen.
Haar mandatarissen zullen nooit een
andere maatstaf voor hun parlementaire aktie aanleggen. Hetzij ze zich

senator leo elaut

Al die heren zijn Vlaamsgezind met
de mond, niet met het hart. Vlaanderen gaat bij hen niet eerst, maar laatst.
Hoe zou het anders te verklaren zijn
dat de onopgeloste Vlaamse aangelegenheden zich ophopen, altijd stekeliger worden, dat dag nag dag een brijzeltje Vlaamse grond en een stukje
autentiek Vlaams recht wegbrokkelt ?
Als ooit een minister uit Vlaanderen
het gaat merken en even wil verhinderen, knikt hij ten slotte machteloos
toe, of sluit hij zijn ogen, terwille van
een belang dat van een hogere waarde heet te zijn.
Neen, er is voor ons maar één politieke vraag die telt, en ze luidt : zal
Vlaanderen er wel mee varen ?
Zal Vlaanderen er niet bekaaid afkomen, wanneer de ekonomische koek
verdeeld wordt onder de gewesten ?
Zal het zijn billijk aandeel van de investeringen krijgen ? Zal dat aandeel
evenredig zijn met zijn inbreng in de
staatskas, met zijn aanbreng van levend materiaal voor het leger ? Wat
met de werkverschaffing, wat met de
Vlaamse mijnen, met de sanering en
het behoud van het leefmilieu, met de
watervoorziening, met de gezondheids-

onthouden, hetzij ze ja stemmen, hetzij ze neen stemmen, hetzij ze wel of
niet ingaan op ministeriële lokstemmen, het batig Vlaamse saldo van de
te zetten stap, zal in de berekening
de doorslag geven, zoals dit ook in het
verleden geschied is.
Ik geloof niet dat het voor Vlaanderen een slechte zaak was, wanneer
het zo gedaan werd. In elk geval zijn
het de andere partijen niet, die het
voor de belangen van de Vlaamse
mens zo krachtdadig opgenomen hebben
Als het bv blijken zou dat de liberalisering van de abortus voor de lichamelijke en de morele gezondheid
van de Vlamingen in de toekomst een
slechte zaak zou zijn, ben ik ervan o,/ertuigd dat alle Volksuniemandatarissen
daaraan hun goedkeuring zullen onthouden. Zo sterk zijn ze van de dringende noodzaak van <• Vlaanderen
Eerst » overtuigd, en zullen ze er naar
handelen.
Wanneer de heer Wilfried Martens
naar beeldspraak zoekt, om de zogezegde kernloosheid van de Volksunie
te bewijzen, en het met de ajuin van
de Chinezen wil houden ( zie : « Ga-

zet van Antwerpen »), dan kan ik hem
zeggen dat elke schub of hieltje van
de Vlaamse ui op een stevige grondplaat vastzit En deze is de levengevende ziel van onze partij. Laat de
CVP-voorzitter ook niet vergeten dat
men van uien snijden waterlanders
krijgt, die het hele blikveld benevelen.
Daarenboven zit de Volksunie-ui stevig in de Vlaamse grond geworteld,
beschikt hij over een kranige bloeiwijze en een solied vruchtbeginsel die
goed zaad produceren Overal in Vlaanderen groeit hij graag, plant zich gemakkelijk voort en is tegen veel bestand. Het is een gewas dat gezond
maakt e i nog veel andere kwaliteiten
bezit
Overigens geef ik de heer Martens
de wenk even uit te vorsen wat het
betekent wanneer men van iemand
zegt dat hij « vanmiddag uien heeft
gegeten ». Ik vrees dat zijn CVP inzake de Vlaamse aangelegenheden tot
hetzelfde resultaat zal komen, als zij
teveel van onze uien zal eten (cfr de
grote Van Dale onder « ui »).
De voorzitter van de CVP sloeg onlangs een straffe toon aan met zijn
verklaring dat de Vlaamse eisen in
Brussel de voorrang moeten hebben.
Heeft hij dat pas nu ontdekt ? En
weet hij niet dat de Volksunie reeds
jaren op die spijker hamert ? Heeft
men in de Twee Kerkenstraat niets gehoord noch gezien ? Men balkt daar
nu over de taaitoestanden in de Brusselse ziekenhuizen, maar toen we in
de Senaat twee maand geleden erover
interpelleerden, zaten er drie man en
een paardekop op de CVP-banken
Toen Wim Jorissen, vóór vier jaar.
minister Harmegnies van Binnenlandse
Zaken, de boycot van de taalwetten te
Brussel verweet, en het nijdassige
Waaltje het tot hem gerichte verwijt
misprijzend afwimpelde, was het de
CVP-er Marcel Van de Wiele, die overeind sprong en de minister rechtstaand
toejuichte Vanaf dat ogenblik stond
het vast dat die toejuicher nog ooit
minister of zo iets zou worden. Vlaanderen eerst , of laatst ?
De reeks gaat voort. De bewegingsstategie a la Van Elslande doet voor
Vlaanderen wonderen, in de verkeerde
richting. Vanaf Hertoginnedal was het
de ene nederlaag na de andere. De
bevochten vrijheid van de Brusselse
huisvader is er ook zo ene. Maar de
Vlaamse scholen in de hoofdstad gaan
bergaf.
Wat zal het in september 1973 zijn,
met de beloofde gelijkheid in de taalkaders van de Brusselse besturen ?
De bewegingsstrategie is de meest
noodlotige komedie geweest, die ooit
door een CVP-er werd gespeeld. Dat
is hun « Vlaanderen Eerst ». En toch
hebben ze ondertussen, om de beurt,
alle ministeriële posten in de opeenvolgende regeringen bezet. Akelige
grappenmakers.
De Volksunie is de enige partij die
ziel en adem steekt in de Belgische
politiek van vandaag. Verzwakt ze dan
is meteen elke Vlaamse bewustheid
in de andere partijen lamgelegd.
« Vlaanderen Eerst » is de motor
van onze strategie. Die bewoog al lang
voordat Van Elslande zijn magische,
niets zeggende en van huichelarij druipende, formule uit zijn oratorische
duim had gezogen.
Onder het motto •• Vlaanderen
Eerst » zullen we voortdoen, en de
Volksunie sterker dan ooit maken.
Wanneer ze sterk genoeg is, zullen de
anderen wel bijdraaien. Eens te meer,
want Vlaamse voorlopers zijn ze nooit
geweest.

I. elaut,
senator.
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• Watergate-schandaal neemt voortdurend
uitbreiding, ondanks het spreekverbod, door
president Nixon opgelegd aan gewezen en
huidige medewerkers. Vervelend — gevaai»
lijk 7 — voor de president is de verklaring
van de ontslagen juridische adviseur van het
Witte Huis John Dean, dat hij bereid is to
getuigen, dat de president maar al te goed
op de hoogte was van pogingen om de zaak
in de doofpot te stoppen. Ook andere getutgen spreken in de zelfde zin.

de wereld

kwarl

Israël

(Argos) Vi)fentwintrg jaar na zijn politieke geboorte is Israel een voorspoedige
staat geworden Meteen blijft het zonder twijfel het meest bedreigde en.. het
meest bedreigende land van het Nabije Oosten Gekonfronteerd met de bedreiging
uit de omringende Arabische wereld vertrouwt Israel op het geloof van zijn mogelijkheden en op de hulp van buitenlandse, vooral Amerikaanse Joden. Intussen is
de terugkeer van het Joodse volk naar het land van Israel, door profeten uit oeroude
tijden voorspeld, niet van een leien dakje gelopen Toen Ben Goerion 15 mei 1948
de staat Israel uitriep heeft hij weliswaar de voorspellingen waargemaakt maar
tussen de historische uittocht en de terugkeer lag toch altijd nog een ballingschap
van tweeduizend jaar En de immigratie is nog steeds niet uitgegroeid tot een massale exodus van Joden die vanouds m de diaspora leven De zionisten beweren dat
alleen in de Negev woestijn nog plaats is voor vijf a zes miljoen immigranten — dit
IS meer dan de totale bevolking van Israel.

geestelijke eenheid
De idee van de terugkeer van de
Joden naar het land dat ze nog voor de
kristelijke tijdrekening hadden bewoond IS van Theodor Herzl die in
1895 zijn boek « De Joodse Staat »
publiceerde
De terugkeer naar Zion
werd hieimede voor het eerst in een
haalbare politieke werkelijkheid geplaatst Dit zionisme is een uitvloei
sel van het nationalisme dat in de negentiende eeuw over heel Europa
vaaidig werd De situatie van de Jo
den was hierbij zeer « uitzonderlijk »
Vaak werden ze door de nieuwe na
tionale staten uitgestoten maar gemeenschappelijke trekken zoals taal
(Jiddisch) en godsdienst smeedden
een geestelijke eenheid, waartegen
vervolging en onbegrip niet veel vermochten Ook bekenden lang met alle
Joden zich tot het zionisme Men mag
gerust aannemen dat een meerderheid
nooit emigratie naar Israel heeft over
wogen
Het zionisme is pas aan appeal gaan
winnen toen het heftig en haast traditioneel anti semitisme van Oost Eu
ropa door de krematoria van de nazi s
werd versterkt Na WO II was het al
ternatief voor de Joden eenvoudig genoeg
komplete assimilatie m het
vaderland van hun keuze of emigratie
naar Palestina In die jaren was Palestina zeker met onderbevolkt maar
hier lagen de zionisten in hun ijver
met waker van Daarom moest het
zionisme fataal en tragisch aanbotsen
tegen de Arabische bevolking van Pa
lestina die op haar beurt het jus soli
liet gelden — een omstandigheid
waardoor de huidige konfliktsituatie
ontstond en bestendigd werd

bewogen

voorgeschiedenis

De voorgeschiedenis tot de vijfen
twintigjarige Joodse staat ligt nog
grijpbaar nabij In 1916 gaat Palestina
van het Ottomaanse njk naar Brits
mandaat over (Die Turken hadden ook
maar de zijde van de Duitsers niet
hoeven te kiezen)
Die overdracfrt
wordt m 1922 door een beslissing van
de Volkenbond bekrachtigd Van dit
ogenblik af krijgt het zionisme konkrete gestalte Te Zurich wordt m 1929

een Joods bui o voor emigratie naar
Palestina gesticht De Arabieren komen hiertegen in verzet maar het buro
antwoordt met het oprichten van de
Haganah een keiharde militaire organisatie die algauw een domper zet op
het Arabisch protest
Geweld leidt
echter tot anti terreur en zo groeiden
de jaren dertig uit tot een voorafbeel
ding (in miniatuur) van wat vandaag
in een eskalatie van geweld is uitge
mond Toch is er na WO II een pikant
intermezzo
in 1945 gaan Arabieren
en Joden solidair op de
Britse
troepen schieten
Londen reageert
met een beroep op de UNO die op 29
nov 1947 voor verdeling van Palestina
stemt Gevolg
begin mei 1948 loopt
het Brits mandaat ten einde en een
paar dagen later houdt Ben Goerion
zijn kerverse staat boven de doopvont

Egyptische luchthavens Wij staan aan
de rand van een derde wereldoorlog
maar dank zij een rezolutie van de
UNO assemblee is de Franse en Britse
terugtrekking al op 22 december voltooid terwijl de Israeli's niet vóór 1
maart 1957 evakueren onder gekombineerde druk yan Russen en Amerikanen

blitzkrieg
Met twee oorlogen was Mars nog
met verzadigd Op 5 juni 1967 oordeelt
Israel dat het bedreigd wordt en slaat
toe In een bliksemoorlog van amper
zes dagen verovert de Joodse staat
wat men vandaag als de veroverde gebieden omschrijft De Zweed Gunnar
Jarrmg zal nu vanwege de UNO sekretaris generaal een
bemlddelingsopdracht krijgen
die geen resultaten
oplevert En vandaag zijn we nog altijd aan het voorlopig bestand van
1970 toe Alles bij elkaar een warboel
van irrationaliteit en hoog oplaaiende
passies
tussendoor ook een oorlog
tussen
Palestijnen en Jordaniers
waarbij de feddayin het hard te verduren krijgen vanwege koning Hoessein en zijn hasjemitische woestijnratten Ook Libanon is nu bezorgd om
baas in eigen huis te blijven Zal het
definitief met de op zijn grondgebied
opererende Feddayin afrekenen ' .

rijke politie-agent
niet met de helm g e b o r e n
Die Joodse staat is blijkbaar niet
met de helm geboren want een dag na
de officiële proklamatie van Ben Goerion trekken Arabische legers op voor
wat de eerste Israels Arabische oorlog
zal worden Pas in 1949 zal UNO gezant Ralph Bunch via indirekte onderhandelingen op Rodos een modus Vivendi bereiken Israel tekent akkoorden met de betrokken Arabische landen en krijgt in ruil ook zijn zetel in
de UNO (11 mei 1949) Inmiddels heeft
UNO bemiddelaar
graaf Bernadotte
(Zweed) zijn viedesbemoeiingen met
de dood betaald Hij wordt door een
kommando van de Joodse terroristische organisatie STERN neergeschoten terwijl Joodse en Arabische terroristen mekaar ongenadig blijvefn bestoken Algauw zal blijken dat Israels
opneming in de UNO met de duurzame periode van vrede heeft ingeluid
die de promotors ervan hadden verwacht Er ligt immers een nieuw konflikt op de loer
Aanleiding tot een militaire konfrontatie is ditkeer de nationalisering
van het Suez kanaal door Abdel Nasser van Egypte (21 juni 1956)
Drie
maanden later vallen Israëlische troepen de Sinai woestijn (die hun nooit
heeft toebehoord) binnen en amper
twee dagen later beginnen Britten en
Fransen hun
bombardementen op

In het kwarteeuw dat voor de deur
staat zal Israel wel de politieagent van
het Nabije Oosten blijven Daarom hebben Golda Meir en Mosje Dayan het
onmogelijke gedaan om de Arabische
tegenstander(s) voor te blijven Vandaag IS het Israëlisch leger het meest
geharde, strijdvaardigste en best bewapende leger ter wereld
Ook de
ekonomische opvlucht heeft het aanschijn van het land kompleet gewijzigd Na vijfentwintig jaar moet de industriële produktie met twaalf vermenigvuldigd worden
De uitvoer is
vertienvoudigd terwijl de invoer gestegen is van 43 miljoen tot 3 miljard
dollar Sinds de zesdaagse oorlog 'S
de immigratie kwantitatief verbeterd :
uit Amerika en Rusland zijn gekwalificeerde arbeiders en technici het « autochtoon » potentieel komen versterken Ook 18 Israël een jong land (35
pc van de bevolking is minder dan 14
jaar tegen 65 pc boven 65) Van de
jeugd verwacht men veel voor het
overbruggen van de interne tegenstellingen tussen Joden en Arabieren,
tussen safariden (Oost europese Joden) en uit het Westen afkomstige
Israeli s Die jeugd zit minder verankerd in het verleden Verwacht wordt
dat ze de tegenstellingen zal afronden en werk maken van een realistische benadering van de problemen die
ook haar toekomst dreigen te overschaduwen

dults-tsjechoslovaakse besprekingen
Op 7 mei zijn de Duitse Bondsrepubliek en Tsiechoslovaluie be
sprekingen begonnen met het oog op hel verbeteien en normali
eeren van de onderlinge betrekkingen
De overeenkomst van
Munchen (1938) zal een belangiijk punt van de besprekingen uit
maken maar naar verluidt heeft Tsjechoslovakije de eis laten varen
dat de Duitse Bondsrepubliek verklaart dat deze overeenkomst van
den beginne al ongeldig is gew/eesl
Herinneren wij eraan dat de Tsjechoslovaakse staat in 1918^tot
stand kwam Deze omvatte naast de Tsjechen en Slovaken onder
ERRITORIALE VERLIEZEN VAK
ISJECH0SL0WAKIJEIN1938
• 1 AAN DUITSLAND
AAN H O N G A R I J E '

ROEMENIËflaSi

meer ruim drie miljoen Duitsers (Sudeten Duitsers), een 700 000 Hongaren en een 60 000 Polen
Bil het akkoord van Munchen (30 september 1938) tussen Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannie en Italië werd
Tsjechoslovakije
gedwongen afstand te doen van de dooi Duitsers bewoonde gebieden Deze gebieden werden opgenomen in het Duitse Rijk
Van de verzwakking van Tsjecfios'ovakije maakten Hongarije en
Polen gebruik om hun oude aanspraken op Tsjechoslovaaks grondgebied te doen gelden Hongarije lijfde de strook in het zuiden van
Slovakije in en Polen het gebied van Teschen, ook wel het Olsagebied genaamd
De Slovaken en Roethenen, die in het door Tsjechen beheerste
Tsjechoslovakije de tweede en derde viool hadden gespeeld, wisten
autonomie te verkrijgen (begin oktober 1938)
Dit gekortwiekte Tsjechoslovakije bleef bestaan tot maart 1939
Toen rukten Duitse troepen Praag binnen en maakten van het door
Tsjechen bewoonde westelijke gedeelte van het land het protektoraat Bohemen en Moravie , Slovakije werd een onafhankelijke
staat onder leiding van monseigneur Tiso Roethenie werd bij Hongarije ingelijfd
Na de tweede wereldoorlog werd Tsjechoslovakije in hoofdzaak
binnen zijn oude grenzen hersteld, met uitzondering echter van
Roethenie en een gedeelte van het eerder door de Hongaren ingelijfde gebied, waarvan de Sovjetunie zich in 1945 meester had
gemaakt en dat niet werd teruggegeven Over teruggave van dit
gebied door de Russen schijnen nog geen onderhandelingen op
komst te zijn

• Het Watergate-schandaal doet ook andere
praktijken van de Republikeinse Partij aan het
licht komen, praktijken die links en rechts
tegen Demokratische kandidaten werden begaan op elektoraal vlak, zodat de Indruk ont
staat dat de Republikeinen op grote schaal
aan partij-elektorale spionage en intimidatie
deden.
• Na de botsingen tussen feddayin en eenheden van het Libanese leger en de herhaal
delijk geschonden bestandsovereenkomsten
scheen de rust zondag geleidelijk terug te ke«
ren. De nieuwe Libanese regering schijnt
echter vast van plan, de invloed van de Palestijnse verzetsorganisaties te beperken, hel
begin van een situatie die veel gelijkenis
vertoont met de ontwikkeling in Jordanië. Intussen ontvoerden de Feddayin 12 Libanese
ambtenaren.
• Via een tussenpersoon stuurde premier
Golda Meir de Egyptische president Sadat
een boodschap, « waarvan het antwoord al
weken op zich laat wachten ».
• Israel vierde de 25e verjaring van het uitroepen van Israel als onafhankelijke staat,
met o.m. een indrukwekkend militair defilee,
waaraan alle wapens zijn vertegenwoordigd.
Vooraf had een pechtige dodenherdenking
plaats gevonden. De Israëlische politie trof
uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen.
• Volgens een Brits blad zou Adolf Hitler in
1911 meer dan een jaar bij zijn halfbroer
Alois en diens Ierse vrouw te Liverpool gewoond hebben, om zich te onttrekken aan het
vervullen van zijn — Oostenrijkse — militaire
dienstplicht. Het manuskript waarin dit feit
voorkomt, telt 250 biz. en beruste jarenlang
vergeten in de Newyorkse stadsbiblioteek.
Indien dit relaas klopt dan zou daarmee een
leemte van twee jaar in alle Hitler-biografieen gevuld zijn.

deze week
in de wereld
• Ee 64 leden tellende Italiaanse expedrtie
wil de 8.884 m hoge Mount Everest, hoogste
berg ter wereld, beklimmen.
• Beweging Frelimo zet de strijd tegen
de Portugezen in Mozambique voort, ondanks
de onlangs gehouden parlementsverkiezingen
waarbij dit nieuw gekozen parlement verregaande bevoegdheden zou hebben.
• Te Saigon wordt de vrijlating van krijgsgevangenen hervat. De toestand rondom
Pnom Penh (Kambodga) blijft zeer kritiek
onder druk van het rode Khmer-leger.
• De Mexikaanse regering laat 30 politieke
gevangenen vnj in ruil voor de door de « Revolutionaire gewapende volksstrijdkrachten »
ontvoerde Amerikaanse konsui-generaal T.G.
Leonhardy.
• De reeks bomaanslagen duurt onverminderd voort in Ulster en blijken speciaal gericht
tegen het Britse bezettingsleger, waarvan de
leden ook het mikpunt zijn van IRA's beste
scherp- en sluipschutters.
• Terwijl Peking zijn betrekkingen met Amerika en Japan gestadig verbetert, blijken nieuwe spanningen te zijn ontstaan aan de Russisch-Chinese grens, die door waarnemers
als « gevaarlijk » bestempeld worden. De
Sovjet-Unie zou langs deze grens haar troepenmacht verdrievoudigd hebben .terwijl China zijn industrie druk aan het decentraliseren
is. Ook staat de eerste proef van een Chinees interkontinentale raket voor de deur,
waardoor binnen afzienbare tijd Moskou, Leningrad en Kiew binnen het bereik van het
Chinese rakettenarsenaal zou komen te liggen. De Chinese vloot werd eveneens sterk
uitgebreid.
• Tegenslag voor de Russen : nadat een
week geleden de SU een ruimtestation verloor stortte een onbemand Russisch ruimtetuig in de Stille Oceaan neer. Beide projekten
kostten de SU-schatkist ruim 700 miljoen dollar of 2,5 miljard frank.
• Steeds groeiende spanning tussen Kerk en
Staat in Zaïre. President Moboetoe, op doorreis te Rome, vermeed audiëntie bij de paus.
• Spaanse bisschoppen vragen sociale hervormingen ten bate van de arbeiders.
• In Zuid-Vietnam woeden weer zware gevechten, terwijl opnieuw een helikopter van
de internationale kontrolekommissie wordt
beschoten.
• Staat van beleg in de Chileense provincie
Santiago na een week van sociale onrust.
Kardinaal Silva roept de Chileens katolieken
op tot gebed ter verkrijging van de ernstig
bedreigde sociale vrede .
• Topadviseur Kissinger te Moskou voor besprekingen ter voorbereiding van Breznjevs
bezoek aan Amerika.
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heinz kühn
(ARGOS) Sinds begin april is Heinz KUHN de nieuwe vice-voorzltter
Van de Westduitse SPD, een gebeurtenis die op het eerste gezicht niet
Ko'n erge schokken veroorzaakt. Maar met een voorzitter zoals Willy
Brandt die tegelijk bondskanselier is krijgt de betekenis van het vicevoorzitterschap een buitengewone dimensie. Die vice-voorzitter draagt
ahw de verantwoordelijkheid voor de hele handel en wandel van de partij.
Tot dusver heeft de nieuwe titularis niet veel stof doen opwaaien. Als
niet een verstond hij de kunst om zich met zwier aan de evaluatie van
partijgenoten en tegenstanders te onttrekken. Nooit werden de talrijke
voorspellingen over Heinz Kühn achteraf door de gebeurtenissen bevestigd. Hij werd zelfs genoemd als opvolger van bondspresident Gustav
Heinemann ! Ook bij zijn benoeming tot vice-voorzitter van de SPD heeft
het niet aan prognoses ontbroken... Toch weet niemand te zeggen waarom
de 62-jarige Kühn zich vandaag eens te meer op glad politiek ijs gaat
wagen, in een funktie, die barst van verantwoordelijkheid... en in de plaats
van een man als Herbert Wehner die onverwacht is afgetreden.

exit wehner
Over de motieven van Wheners
beslissingen is destijds veel inkt
gevloeid. De vragen waren legio
en erg gevarieerd. Waarom liet
Wehner zijn voorzitter in de steek
op het ogenblik dat deze laatste
een mikpunt voor gauchistische
aanvallen werd ? Waarom trad hij
af als vice-voorzitter, terwijl hij toch
aanblijft als voorzitter van de socialistische parlementsfraktle? Hoe
dan ook met Wehner verdween
(uit de partijtop) een geprofileerd
politikus, een vechter recht uit het
engagement van het vooroorlogse
kommunisme, toen het geen sinekuur was marxist te zijn !
De ontwikkeling die uitliep op de
benoeming van Kühn begon in de
eerste dagen van maart toen
Wehner aan zijn onmiddelijke medewerkers liet doorschemeren dat
hij zijn funktie zou opgeven. Hierbij had de oud-kommunist voorzeker niet aan Heinz Kühn als opvolger gedacht. Karakteriële onverenigbaarheid en de onverbiddelijke race
naar hoge partijfunkties heeft beiden al jarenlang van elkaar verwijderd. Voor Brandt echter kwam alleen Kühn als plaatsvervanger en
opvolger in aanmerking. Brandt besefte dat een ander kandidaat van
meetaf aan heftige bewogenheid
zou loswoelen. Meteen wist Kühn
dat de partijleiding op zijn ' yale
paraatheid rekende : hij moest het
ambt aanvaarden, ook al zou hij
met amper een stem meerderheid
verkozen worden. Maar zo nipt is
de overwinning op het laatste partijkongres van de SPD te Hannover niet uitgevallen. Toch moest
Kühn het meemaken dat 127 (op
436) kommilitones tegen zijn kandidatuur stemden. Een voor hem
troostende vaststelling was dat het
zijn konkurrent Helmut Schmidt
nog slechter verging.

geen sinekure
Heiz Kühn neemt de leiding over
in een periode van stormachtige
verschuivingen binnen de SPD,
waarbij hij op de koop toe ook nog
verantwoordelijk zal zijn voor organisatie en voorlichting. Hem

wacht dus op alle fronten een felle strijd. De deining rond zijn benoeming is al begonnen. Binnen de
SPD stond Kühn links van het centrum opgesteld en naar verluidt
loopt de nieuwe vice niet warm
voor het « nieuw centrum », dat
Brandt zo gauw mogelijk wil verwezenlijkt zien in een idyllische kombinatie van liberale en socialistische idealen .. Toch hebben de Jusos hem vandaag al •• rechts van
het centrum >• gerangschikt • een
ongezellige opstelling voor een
man die ahw geroepen is om het
forse opdringen van de onstuimige
gauchisten op te vangen. Voortaan
zal Kühn ook rekening moeten houden met de wedijver en de aanspraken van de socialistische parlementsfraktie die onder Wehner
staat. In de driehoek van kracht
verhoudingen
(regering,
narlementsfraktie, partij) moet hij ook
nog plaats inruimen voor de « basis » wat hem al vroeg onverkwikkelijke narigheid kan bezorgen. De
•• jongere » generatie, vertegenwoordigd door de ministers Vogel,
Eppler en Ehmke steigert immers
van ongeduld om haar positie 'n de
partij te verstevigen. Aan de rand
van die brede waaier van taken
moet Kühn ook de regeringszaken
van Noordrijn-Westfalen blijven .eiden en gunstige
voorwaarden
scheppen voor de verkiezingskampanje van 1975...

briljant redenaarstalent, zijn scherpe analytische intelligentie. Neen,
de partij heeft het haar nieuwe
vice-voorzitter niet altijd gemakkelijk gemaakt.

keiharde reaktie
Tegen zoveel moedwil
heeft
Kühn in ogenblikken van moedeloosheid gereageerd met de keiharde ambitie van de man uit de
kleine burgerij-die-hoger-op-wil, en
waaruit hij in 1912 te Keulen geboren werd. Zoals bij zovelen l!'ken ook bij Kühn de tegenstellingen in zijn bestaan door afkomst
en opvoeding bepaald. Zijn vader,
een timmerman, was een trouw sociaal-demokraat en anti-klerikaal ;
zijn moeder was streng katoliek
Amper tien jaar oud werd Hemz
lid van de katolieke
jeugdbond
« Neudeutschland » waar Jezuïeten
de lakens uitdeelden, zes jaar later stapt hij over naar de <• socialistische arbeidersjeugd » en
treedt officieel uit de Kerk, ofschoon de religieuse problematiek,
zeer typisch voor dit soort « afval-

ligen », hem nooit kompleet loslaat. Ook niet als hij door reiswoede overmand zijn koffers pakt en
voor weken naar Madagascar verdwijnt om zich in Afrikaanse en
Aziatische « sakrale » kunst te
verdiepen..
Maar ook het kosmopolitisme
van Kühn heeft in de partij niet
altijd waardering gevonden. .\\s
politikus van een « Land » is Kühn
eigenlijk een soort exotisch uifzonderingsverschijnsel : bij alle belangstelling voor filosofie en kunstgeschiedenis wijdde hij zijn beste
krachten aan een nieuwe infrastruktuur voor de Roer Hij is een
vat vol tegenstrijdigheden, een religieus georiënteerd romantikus die
de konkrete werkelijkheid niet versmaadt. Daarom allicht is zijn promotie van het lokale naar het nationale vlak als een haast internationale gebeurtenis overgekomen.

oprukken naar bonn
Die promotie is trouwens simbolisch gekruid : ir Noordrijn-Westfalen was Kühn erin geslaagd de

koalitie met de liberale FDP mef
een stem meerderheid overeind ta
houedn. Op het nationale vlak waar
hij al die jaren gold als een interessant maar ongevaarlijk "utsider
(bij de verkiezingen van 1966 •Naa
twee derde van de bevolking niet
eens van zijn politiek bestaan op
de hoogte) zal hij dezelfde stunt
moeten herhalen Blijkbaar heeft
Kühn de roes van het waagspel,
van het politiek knaleffekt /veer
duchtig te pakken : in januari j l .
had hij voor 1975 zijn oolitieke aftocht aangekondigd
Nu hij vice
van de SPD werd heeft hij zijn afscheid al tot 1980 verschoven Mensen die hem van nabij kennen zeggen dat Noordrijn-Westfalen nooit
Kühn's eindstreefdoel is geweest,
dat hij zijn « provincialistische bezigheid » steeds heeft beschouwd
als een veiligheidseskorte naar
Bonn. Daar zit hij dan, als ilaa'-svervanger van Willy Brandt en aati
de top van een sociaal-demoKr.^tische partij die noq altijd de grootste en voortreffelijkst georganiseerde V in West-Europa is Schertsend zegt Kühn ; the proef of the
pudding is in the ^ating < (He
smaak van de pudding zit in iet
eten !).

flair
Het uitzicht op die zware eksames heeft Kühn niet van de
kook gebracht. Het is nl. zijn bedoeling zowel te Bonn als te Düsseldorf (hfdst Noordrijn-Westfalen)
een hand op de deurklink te houden. Hiervoor vertrouwt Kühn o a
op zijn legendarische flair voor
politieke ontwikkelingen en verhoudingen. Dit talent heeft hem overigens al meer nadeel dan /oordelen bijgebracht. Niet altijd kreeg
hij de verdiende bloemen in =en
partij als de SPD, die zich al vanouds met intellektuelen en fraaie
geesten tooit. Door de militanten
wordt hij als intellektueel cewantrouwd, zijn kollegas' vrezen zMn
sarkasme, benijden hem om zijn

Libanese studenten te Brussel betoogden voor de amb assade van hun land tegen « de agressie van het Libanese leger tegen het Palestijnse volk ».

het midden - oosten
(Argos) Zou het dan toch waar zijn
dat President Sadat van Egypte zich
niet langer kan bedwingen ? Premier
Golda Meir van Israël lijkt alvast die
rampspoedge mogelijkheid in haar berekeningen te betrekken, daar ze eind
vorige week nog verklaarde dat haar
land zich nodig op een nieuwe oorlog
moet voorbereiden. Toch is het zo dat
niet een ernstig waarnemer echt gelooft in de gebeurlijkheid van een
nieuw konflikt — beslist niet op initiatief van Egypte — wat dan bij andere
waarnemers de veronderstelling uitlokt dat Israël vandaag al bezig is met
het psychologisch voorbereidingswerk
om later zelf toe te slaan.
Hoe dan ook men kan een heruitgave van het Egyplisch-lsraëlisch konflikt nooit kompleet uitsluiten : Egypte
kan zodanig verstrikt geraken in zijn
eigen martiale voorspellingen dat het
uiteindelijk toch een « zelfmoordpoging » waagt. Blijkbaar vertrekt Kairo
hierbij van de overweging dat een politieke regeling van de konfliktsituatie
niet mogelijk is zonder voorafgaandelijk wapengeweld. Voortvarende Sadat
schijnt er vanuit te gaan dat alleen
een gewapende konfrontatie de mo-

gendheden kan bewegen tot het zoeken naar een politieke oplossing die
ook Egypte zou bevredigen. Of Egypte
die militaire schok zou winnen of verliezen is dan ook een secondaire beschouwing waar Anwar Sadat en zijn
extremistische adviseurs (er zijn ook
gematigde !) met wakker van liggen.
Bij zijn jongste bezoek aan Washington heeft koning FeisaI van SaoediArabië gewaarschuwd dat Sadat dit
keer niet opschept. De Egyptische president gelooft immers dat een nieuw
konflikt een kettingreaktie zou loswoelen die ook voor het Westen erg nadelige gevolgen impliceert. In die samenhang bevestigde FeisaI dat SaoediArabié bij een gebeurlijke militaire
konfrontatie achter Egypte zou staan
— uit Arabische solidariteit. Tegelijk
zouden Kaddafi van Libië, Saoedi-Arabiè en de sjeiks uit de buurt van de
Perzische Golf hun petroleumkranen
voor het Westen dichtdraaien. Als de
sjeiks dit niet vrijwillig zouden doen,
zo precizeerde FeisaI, dan zouden de
tienduizenden Palestijnen die op de
olievelden zijn tewerkgesteld die obstruktie-karwei wel zelf opknappen.
Er is trouwens nog een andere, erg

ongezellige mogelijkheid die het Westen tot dusver en ietwat lichtzinnig
naast zich heeft neergelegd De fedayin zouden nl. in de Straat van Hormuz, vlak bij de ingang tot de Perzische Golf, een supertanker kunnen
tot zinken brengen... Naar verluidt
hebben Sadat en Kaddafi die mogelijkheid al overwogen. Bedenkt men hierbij dat om de tien minuten zo'n tanker
door de zeeëngte passeert, dan begrijpt men meteen het soort implikaties dat Sadat in zijn oorlogszuchtige
verbeelding ziet werkelijkheid worden:
90 pet van de Japanse petroleumtoevoer en 60 pet van de VVesteuropese,
moet inderdaad door de zeeëngte van
Hormuz vooraleer het •• zwarte goud •>
zijn bestemming kan bereiken.
Bij zijn hol gezwets spekuleert Sadat blijkbaar op een soort Egyptische
Götterdammerung : in een paar dagen
(of uren !) zou Israël zijn Egyptische
tegenstander kompleet K,0. slaan, terwijl het Westen nog eens de bewonderende getuige zou zijn van Israels
slagvaardigheid. Maar inmiddels zou
het Westen materieel en moreel het
gelag betalen. Tot hun schade zouden
Richard Nixon en Brezjnev (die me-

kaar over twee maand ontmoeten, om
over het Nabije Oosten te praten) zich
dan het akkoord herinneren dat in 1972
tijdens de historische top te Moskou
tot stand kwam : Wij zullen niet dulden dat de Egyptisch-lsraëlische konfliktsituatie een vierde keer de kostbare wereldvrede op de helling zet...
Zaak is dat geen kruid gewassen is
tegen de schok-terapie van Sadat.
Vietnam is nog niet volledig van de
baan en daar wil men Kissinger al
konfronteren met de gekompliceerde
narigheden van het Nabije Oosten.
Maar Kissinger is er de man niet naar
om bemiddelend op te treden in een
situatie die vooralsnog kompleet uitzichtloos is. Later misschien is — niemand weet hoe dit zonder « handtastelijkheden » kan gebeuren — kan
Washington opnieuw een beroep doen
op zijn diplomatieke duivelskunstenaar. Intussen is de dag van 7 mei
geruisloos voorbijgegaan. Die dag,
waarop Israël zijn vijfentwintigjarig
(politiek) bestaan herdacht. Er deden
zich geen incidenten voor maar
in
Libanon vochten troepen en Palestijnen Zelfs zo erg dat Syrië en Libië
met interventies dreigden.
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uilenspiegel
Bij Soetkin en Klaas
geboren uit minne
een wijsgeer van binnen

T-^

r

van buiten een dv^/aas
Ze doopten hem Tijl
en zoogden hem Klauwaert
zo Vi/erd hij een rauwaard
in Viaanderse stiji.
Hij toonde als knaap
zijn achterste kaken
van Eisen tot Laken
aan Alva en Paap.

Hij sprong uit de band
van Knokke tot Damme
met Nele en Lamme
in Vlaanderenland

/ 36 VLAAMS
NATIONAAL
f ZANGFEEST

Hij minde het bier
hij minde de vrouwen
in beemd en ianddouwen'
schonk hij ze plezier
Hij zat als een geus
vol fritsen en fratsen
vol potsen en patsen
die Viaanderse reus

27 mei '73

Hij zocht de taveernen
van hespen en worsten

sportpaleis

hij sliep aan de borsten
van kooien en deernen
Door toeval bemind
en vol avonturen
een schelm van nature
gezwind als de wind
Zo blijft hij de geest
van Viaanderse helden
in Viaanderse velden
nooit geeft hij de geest

Refrein
Uilen, Uilen, Uilenspiegel
Trek op je ezel door Vlaanderen om
Uilen, Uilen, Uilenspiegel
Warmhartig onder je grijnzende mom
Neuzel de doedel en roffel de trom
Klep op de klokken van belfort en dorr
Trek op je ezel, trek op je ezel
Ti-ek op je ezel door VL?*pderen om.

\VLAANDEREN
lONS VADERUVND

ontwerpen
14.30 uor
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Miei Cools zal het
^ É ^ ^ zangfeest met « Lied
• ^ ^ van mijn land » oponen # De Elegasten, die o m.
het « Reynaertlied » en « De
liefde kent geen seizoen » zullen vertolken # Peggy en Donald, jong en dinamisch Nederlands stel dat furore maakte op
NEKKA en vokaal heel hoge toppen scheert # Daarenboven zullen de dirigenten Ftaf Belmans,
Jan Brauns, Willem De Meyer,
Hendrik Diels, Lode Dieltiens, Jo
Haazen, Theo Mertens, Armand
Preud'homme, Fernand Van Durme en Juliaan Wilmots samen
met het uitgebreid koperensemble Theo Mertens de aanwezigen tot entoesiaste samenzang
van meer dan 20 gekende volksliederen bewegen, terwijl de
combo « The Clouds » o.l.v.
Freddy Sunder in modern ritme
een potpourri van Vlaamse studentenliederen zal brengen #
Het geheel zal tevens worden
omlijst met de choreografische
groepen « Dansa Ritmica » o.l.v.
Monice Steens, « Pro Arte Gymnastica » o.l.v. Jac Delsing en
de vendeliersgroep « De Kornet » o.l.v. Piet De Zegher •
De Ekerse koren « Con Amore »
en « Carmina » zullen samen
met organist Jos Peeters instaan
voor de uitvoering van het lied
« Vlaanderen dach en nacht »
# Verder de muziekkapellen
van de Chiro (o.l.v. F. Geens) en
van de Blauwvoetvendels (o.l.v.
De Stoppeleir) # Louis Verbeeck, zal opnieuw instaan voor
de humoristische en bij wijlen
scherp - satirische bindteksten
die met veel vakmanschap zullen worden voorgebracht door
Lea Cousin # De prijzen der
plaatsen, 150 fr., 100 fr., 75 fr.
(gereserveerde zitplaatsen) en
40 fr. (niet-gereserveerde plaatsen) # Deze kaarten zijn te verkrijgen bij : muziekhandel De
Monte, Vrijheidstraat 30-32, Antwerpen (zelfde adres als ANZsekretariaat) : ieder dag (ook
zaterdag) gans de dag toegankelijk van 9 tot 18 u. Maandagvoormiddag tot 14 u. gesloten
# Sportpaleis : Schijnpoortweg
113, 2060 Merksem. ledere weekdag van 9 tot 12 u. en van 14
tot 18 u. ('s zaterdags gesloten) aan bureel Sportpaleis (2e
hall links Ie verdiep). Reservatiekosten : 5 fr. per kaart # Telefonisch : alleen via het ANZsekretariaat, tel. 37.93.92 # In
de verschillende VTB-VAB-kantoren % Kaarten kan men ook
bekomen door storting of overschrijving van het overeenkomstige bedrag op PRK 963.36 t.n.v.
ANZ-Antwerpen of via Kredietbank, rek. nr. 410-0116611-40,
Kredietbank Antwerpen, telkenmale t.n.v. ANZ-Antwerpen •
Ingeval van storting of overschrijving gelieve u steeds uw
naam, adres, soort en aantal der
gewenste toegangskaarten te
vermelden. Bestellingen worden
enkel uitgevoerd na betaling.
Voor een vlotte en veilige verzending stort men 5 of 10 fr
(meer dan 10 kaarten) meer : de
kaarten worden u dan per brief
toegestuurd # De tekst van Uilenspiegel is van Ernst van Altena, de muziek van Willy Albimoor # De illustraties : de kartoens zijn van ons aller Brasser
# Rechtsboven Miei Cools, Peggy & Donald en hun bassist #
Onderaan : Louis Verbeek, Lea
Cousin, ANZ-voorzitter Valeer
Portier die in een rede het motto zal toelichten en de stand
van Vlaamse zaken sinds het
Zangfeest '72 zal opmaken #
Zoals altijd staat het zwart-gelekruis borg voor een degelijke
EHBO-dienst # En met dit lief
verpleegstertje wensen wij u
van harte welkom op
het 36e Vlaams-nationaal feest van het lied.

yy

** Vlaanderen,
ons vaderland '^
De inrichters van het ANZ (Algemeen Nederlands Zangverbond) hebben beslist dat het 36e Vlaams Nationaal Zangfeest, dat op 27 mei 1973 in
het Sportpaleis te Antwerpen zal
plaatsvinden, zal worden ingericht onder het motto : « Vlaanderen, ons vaderland ».
Met dit motto, dat logisch aansluit
op het thema van het vorige zangfeest
« Federalisme Nu », wil de raad van
Beheer opnieuw zeer uitdrukkelijk en
duidelijk stellen dat slechts door een
integrale en konsekwente doorvoermg
van het twee-ledig federalisme de
staatsstruktuur België aanvaardbaar
kan worden voor de Vlamingen. De
deelstaat Vlaanderen dient in het Belgisch Staatsverband volledige autonomie (eigen wetgevende- en financiële
organen) te verwerven, terwijl voor
Brussel een rechtvaardige en eerlijke
oplossing dient verwezenlijkt.
Het federalisme moet de werkelijkheid van vandaag institutionaliseren
en deze werkelijkheid geldt voor alle
Vlamingen : Vlaanderen, ons vaderland !
Daarom ook moet het 36e Zangfeest opnieuw uitgroeien tot het trefpunt van alle geëngageerde Vlamingen.
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ons feuilleton (15)

IIERGUT

door JOZEF SiMONS

Het is alsof Florimond niet naar het front « mag ». Met een breuk van beide benen
zit hij « gevangen » in Le Havre. In de infirmerie kan hij weliswaar zijn hart ophalen met lezen en studie maar van zijn droom komt voorlopig niets in huis. In Le
Havre komen echter Jan Broeckx en Fons IVlose hun vakantie doorbrengen. Lange
wandelingen langs de zee bieden genoeg tijd om samen te praten over het front en
de Vlaamse Beweging,

derde hoofdstuk

trage seizoenen
Het kwam hun wel vreemd voor, hier
zover van huis samen te zijn. Ze haalden alle kaarten en brieven die ze over
Holland heen ontvangen hadden, voor
de dag, en legden met liefde alles te
gaar. Joost verslond de regels door
rine aan haar broer geschreven, en
met Fons was hij blij om wat zij in
haar eerste brief meedeelde : dat hun
vaders zich eindelijk, omwille van de
kinderen, voorgoed met elkaar hadden
verzoend. Terwijl de ondergaande zon
nog een tijd als een rode bal op de
golvende kimmelijn danste, spraken zij
in dit vreemde land over Laardonk, en
vergaten er de ganse oorlog bij.
Een eigenaardig groepje, die vier jonge kerels, liggend, bij lage tij ,in het
zeezand : drie in Belgisch uniform en
één in burgerplunje. Florimond, met
een beginnende lichte knevel, slank
en bleek en blond, hoewel met steviger vormen, meer uitgegroeid dan
vóór twee jaar. Jan Broeckx, met volle
zwarte baard, even levendige ogen,
rad pratend, klein en rond als een gezette handwerkersgezel. Fons Moze,
de struise beenhouwer, met een huid
als melk en bloed, — 20 gelijkend op
Tine ! op de witte stekelharen na —
naast de magere Joost met zijn lange
blonde sluikharen, met zijn grijze pet
en grijs burgerspak.
Joost en Florimond betuigden, soms
in woorden, maar altijd in houding en
optreden, in gans hun manier van doen
en laten, een stille bewondering voor
hun twee kameraden, die ruige mannen van 't front — zonder dat Jan en
Fons maar in 't minst begrijpen konden
waardoor ze die bewondering verdienden.

,, 'k Geef tien jaar van mijn leven voor
uw mank been ", zei Fons tot zijn aanstaande schoonbroer.
En als Florimond zijn groot verlangen
om ook naar de vuurlinie te gaan niet
langer kon onderdrukken, stoof Jan
Broeckx op : ,, Ik wil twee keren per
jaar mijn benen breken... Was ik in
uw plaats, ik zou mijn plan wel weten
te trekken zolang de oorlog duurt".
,, En dat voor een oorlogsvrijwilliger !
Jan, wai,r is uw idealisme ? Waar uw
Vlaamse offervaardigheid ? Ik heb altijd gedacht dat gjj opgetrokken waart
niet zozeer om België te dienen, dan
wel om erbij te zijn als het gunstige
ogenblik zich zou voordoen om voor
Vlaanderen een aktie op touw te zetten. België heeft nu bondgenoten genoeg : Frankrijk, en meer nog Engeland, zullen er wel voor zorgen dat
Antwerpen, de Noordzeekust en de
Waalse nijverheid niet in Pruisische
handen of onder Duits protektoraat
blijven. Maar Vlaanderen, Vlaanderen
zal zelf zijn levensrecht, en alleen,
moeten opeisen. Flandria farè da sé ".
,, Ja ", zei Jan, een verse pijp stoppend, ,, daar zou ik een heleboel dingen op kunnen antwoorden. Ik ben vertrokken in een roes... Zoudt gijzelf ook
niet het geweer hebben opgenomen,
met de toestemming van uw vader,
zonder daarom onderscheid te maken
tussen Vlaanderen en België ?... Die
ideologie is heel goed thuis bij de kachel, op uw studeerkamer, of, wat ik
mij best kan voorstellen, achter de
redaktietafel van een dagblad. Maar
na vierentintig uur voorpost, zakjes
vullen, loopgraafleven, kogels, granaten en bommen, reglement en tucht...
voelt ge u een nummer worden, een
klein, klein deeltje van een heel klein
wieltje in een heel groot raderwerk,
zonder hersens...
Vaderland ? Mijn vader bezit geen
land. zeggen de piotten... Vlaanderen?

Wat kunnen wij armzalige piotjes, voor
Vlaanderen bekomen ?... Zelfs ai zou
de grote hoop dan bewust-Vlaamsgezind zijn... ".
Florimond dacht een ogenblik na.
Achter hen, boven op de dijk, werden
de wandelaars minder talrijk. Uit de
zee stak een frisser bries op. Een
weerkerende patrouillerende kanonneerboot liep, met slechts één klein
rood lichtje, de havengeul binnen. De
havenlichtjes vlamden aan, zwartgesluierd : de stad verdoezelde zwart
en zwarter. De koude begon uit de
wakwordende grond in hun rug te
trekken, en toen ze voor het opkomende tij moesten opschuiven en Jan met
Florimond sprak van nog een wandeling langs de zee, gingen Joost en
Fons liever een partijtje biljart spelen
dan deel te nemen aan een gesprek
over de Vlaamse Beweging. Joost
moest ook nog zoveel van Tine weten •
,, Begrijp mij wel ", hernam Florimond,
,, ik wil geen ophitser spelen, ik, die
zelf als een nietsnutter hier straatslijp
met mijn stram been, ik die spreek tot
iemand die in de branding staat •— ik
zou haast gaan lijken op de grote
mondhelden van de pers die, vanuit
hun redaktiezetel, de frontmannen toeschreeuwen : 'Jusqu'au bout ! ' —
maar... zie de loop der geschiedenis...
Is niet bijna elke beweging tot bevrijding van een nationaliteit, is niet elk
oproer, elke opstand en opstanding
uitgegaan van het leger, en wel voornamelijk in troebele tijden, in oorlogstijd ? Denkt gij dat de uiterlijke omstandigheden voor Vlaanderen ooit
gunstiger zullen komen te staan ? Het
leger bestaat voor meer dan drievierde uit Vlamingen ; laten de meer ontwikkelden de volksjongens leiden, ze
bewust maken van hun recht en van
hun macht, en zij beheersen de toestand... ".
,,Ja, daar begint wel iets te roeren...
De Viaamsgezinden zoeken elkaar,
houden besprekingen... maar er is
geen eensgezindheid... ".
,, Die komt wel, als er maar één, die
klaar ziet en durft, die weet wat hij
wil, zich aan het hoofd stelt... ".
,, 't Is moeilijk omdat alles in 't geheim moet gebeuren ".
,, Moeilijk is niet onmogelijk ".
,, Maar is het wel het ogenblik ? Wij
bestrijden met de Walen een gemeenschappelijke vijand ; bijna heel het
land is door die vijand bezet. Duitsland maakt geen verschil tussen Vlamingen ^.n Walen... 't Is godsvrede..."
„ Godsvrede ! Laten de verdrukkers
zich daar iets aan gelegen liggen ?
Heeft de verdrukking opgehouden ?

Is er iets veranderd In de houding van
de legerleiding of burgerlijk bestuur
tegenover de Vlamingen ? De atmosfeer zelfs blijft dezelfde. Voorspellen
ze niet onze totale ondergang ? Aprèa
la guerre on ne parlera plus du flamand... Het recht dat ge zelf niet
neemt, zult ge nooit krijgen ".
„ Goed I Maar wijs mij de weg, dos
mij de middelen aan de hand. Denkt
gij dat wij maar te fluiten hebben opdat al de Vlaamse soldaten ons zouden
volgen ? Zeker, ze voelen het nu aan
den lijve wat het is Vlaming en verdrukt te zijn in een leger met een verfranst officierenkorps... Ze voelen het
onrecht en morren... in 't geniep...
Maar om ze te doen besluiten dat ze
zich tot het verzet moeten voorbereiden... De sprong is groot... voor Vlamingen ! Kijk eens over de lijn ! Daar
willen de zogenaamde aktivisten het
Vlaams programma uitwerken met de
hulp van de bezetter... De vervlaamsing der Gentse Hogeschool wordt in
uitzicht gesteld tegen oktober aanstaande... De massa begrijpt het niet,
gaat niet mee' met Borms... De aktivisten maken zich gehaat bij het volk".
,, Maar eerlang zal het volk de ogen
openen... Daarbij, weten wij juist wat
er ginder omgaat ? Ik denk aan het
woord van Borms : ' Onze jongens
strijden aan het front op een wijze
die de bewondering afdwingt van de
wereld ; onze plicht is het hun een
echt vaderland, een vaderland met
volledige rechten voor te bereiden'.
Het streven van de aktivisten schijnt
erop gericht om op de vredeskonferentie, die toch eens komen moet, te
kunnen optreden, als vertegenwoordigers van Vlaanderen, van een der vele
nieuwe nationaliteiten die uit het oude
Europa zullen oprijzen. Dat is het, me
dunkt, wat ginder gedaan moet worden. En het ideaal ware, dat wij hier
een macht konden organiseren om hen
te steunen... ".
De zondag zouden Jan en Florimond
doorbrengen over de Seine, te Deauville en Trouville, waar Mgr. Bolo een
kanselrede hield. Fons had Joost naar
Barneville meegetroond : de tweis studenten spraken toch enkel over de
Vlaamse Beweging, en Fons wou absoluut het oordeel van Joost inwinnen
over het mooie Barnevillese meisje.
De dinsdagmorgen was het afscheid
treurig. Florimond, die blijven moest,
kon zijn optimisme, zijn arbeidsdrang
niet doen delen door Jan, die zwartkijkend bleef denken dat het al niet
baten kon.

De bladeren vielen, de winter kwam,
de strenge winter 1916-17. De oorlog
woedde voort met wisselende kansen,
doch zonder straal van hoop op vrede.
Bij een hernieuwd doktersonderzoek
werd Florimond nog altijd ongeschikt
voor de frontdienst bevonden, tegen
zijn verwachting, want hij kon nu lange wandelingen doen zonder stok en,
daargelaten een jichtige stramheid,
die bij regenweer soms door zijn been
vlijmde, gevoelde hij zich zo flink als
vroeger.
Gelukkig vond zijn drang naar daden,
zijn jacht om op het front te staan nu
afleiding in een studie die zijn geest
geheel in beslag nam en verveling,
heimwee en ontevredenheid over zichzelf op de achtergrond drong. Florimond had toevallig kennis aangeknoopt
met een ambtenaar van 't Belgisch
Dokumentatiebureei, met wie hij aldra op vertrouwde voet stond, en die
hem ter lezing leende alle bladen, tijdschriften en boekdelen, die in bezet
België het licht zagen.

(vervolgt)
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brussel opnieuw leefbaar maken
Dat er in dit land, en vooral in Brussel, veel verkeerd loopt met de
bouwpolitiek is algemeen bekend en werd reeds meermaals in dit blad
aangeklaagd. Dat sommige organisaties net als wij denken dat er iets
moet veranderen is verheugend. Interessant scheen ons dan ook het initiatief van de Brussels i afdeling van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) die
op een perskonferentie vorige week donderdag een plan uiteenzette om
van Brussel opnieuw een leefbare stad te maken. Zoals men misschien
weet is de BBL een vereniging die een aantal organisaties groepeert die
sich, over in het land verspreid, met de leefmilieuproblematiek bezig
houden. De BBL is opgespllst in drie afdelingen, een Vlaamse, een Waalse
en een Brusselse.
Het werkstuk dat de Brusselse afdeling voorstelde was het resultaat
van vrijwilligers-specialisten, het werk dat ze in hun vrije uren hebben
gedaan. Een dergelijk initiatief verdient alleszins het respekt van elkeen
die met de stedelijke leefbaarheid begaan is. De standpunten en voorstellen van de BBL werden samengebracht in een brochure, waaruit wij
enkele punten hebben samengevat.

planten. Het Zoniënwoud en Ter
Kamerenbos moeten eindelijk j e eerbiedigd worden.
• Oude monumenten moeten in
hun omgeving bewaard blijven onriwille van hun archltektonische eigenschappen en hun rol in het
stedelijk evenwicht.
• De wetten, besluiten en reglementeringen, uitgevaardigd in net
kader van de strijd tegen lucht- en
watervervuiling moeten toegepast
en eventueel verscherpt worden.
Maatregelen worden geëist i.v.m.
het reinigen van voorgevels (men
stelt overheidssubsidies voor !).
• Brussel moet vooral in de tertiare sektor tewerk stellen en industriezones horen er niet thuis.
• Van de overheid verwacht n'en
maatregelen tegen de grondspeKulatie.
• De metro moet vlugger afgewerkt worden en aansluiten op parkeerterreinen aan de rand van de
stad. Voor de voetgangers moeten
brede voetpaden aangelegd worden.
• De auto mag niet langer voorrang krijgen In de stad en het wegenplan moet herzien worden. Verder vraagt BBL een afwerking van
de grote ring rond de agglomeratie en de verbinding van de autosnelwegen naar Namen en Antwerpen.

De ongebreidelde inplanting >/an
kantoren, de stijgende toename
van het aantal parkeerplaatsen, net
aanleggen van brede autowegen,
het vernielen van bomen en de
aanleg van de metro in een slakkengangetje
zorgt
ervoor dat
steeds meer mensen Brussel verlaten. Vandaag leven in Brus.selstad minder inwoners dan 100 jaar
geleden,
Brussel heeft nood aan een gewestplan doch de politieke wil om
dit plan goed te keuren ontbreekt
zowel in de Agglomeratleraad als
bij de minister van Brusselse Aangelegenheden, Cudell.

In verband met de gewestpl-^nnen doet BBL-Brussel volgende
voorstellen :
• De uitbreiding van het aantal
kantoorgebouwen moet zodanig gebeuren dat de bestaande woningen
niet in de « verdrukking • geraken.
Hoogbouw moet dus gereglementeerd worden en in de centrale
vijfhoek zelfs verboden worden.
• Om bewoonbaar te zijn noet
een stad <• groen » zijn. Teveel
groen Is de laatste jaren verdwenen. Het wordt dus hoog tijd het
bestaande groen te beschermen ^n
nieuwe bomen en struiken aan te

• Er mogen geen parkeerplaatsen
meer gebouwd worden in de siad
zelf, die moeten naar buiten en
aansluiten .op de metro. De oestaande parkeerplaatsen moeten
ter beschikking gesteld worden aan
de inwoners van de stad en ce resultaten van dit overleg achteraf
bekend maken. Dat klinkt mooi
maar op de perskonferentie stelden we vast dat slechts onkele
tientallen woorden in afschuwelijk
Nederlands werden gepraat. Gaan
deze mensen de plannen voorleggen ? De Vlamingen zullen maar
moeten hun plan trekken en Frans
spreken of op 'n andere manier hun
eisen laten aan bod komen. Cat is
een verwerpelijke onaanvaardbare
toestand waar men niet genoag
kan tegen tekeer gaan. Wat denkt
de Vlaamse vleugel van de BBL
van de houding van haar Brusselse
afdeling ? Gaan de Vlaamse vertegenwoordigers zwijgen en doen
alsof hun neus bloedt of eisen dat
deze onbegrijpelijke situatie verandert ? De Vlamingen zullen
nauwlettend toekijken wat t r gebeurt en niet nalaten de nodige
konklusies te trekken. Voor ingewijden is het overigens al lang
duidelijk dat de BBL een steeds
mee bureaukratisch orgaan aan het
worden is.
BBL-Brussel spreekt ook niet van
een gezonde vorm van decentralisatie, integendeel er wordt zelfs
gesproken van een stad van 1,5
miljoen inwoners. Brussel moet
dus nog groter worden I Zou de
urbanisatie van de hoofdstad niet
gemakkelijker op te lossen iijn Indien minder diensten zich in de
stad zouden vestigen ? Natuurlijk
wel, maar de BBL kijkt zover niet
en droomt openlijk van een nog
groter Brussel. Daarom ook kan de
organisatie niet slagen in haar opzet ^dé hoofdstad méér leefbaar
maken. We ontkennen niet .'at er
in de voorstellen zeer pgsitie.'e
punten zitten. Ze zullen echter een
plaaster op een houten been blijven indien het leefbaar maken van
de stad niet gepaard gaat met decentralisatie van diensten en bedrijven naar de gewesten.

Deze paar foto's om konkreet te
laten zien wat grondspekulanten
van Brussel aan het maken zijn.
Flatgebouwen worden zomaar ingeplant in straten waar ze niet thuis
horen. IMooie plekjes worden verknoeit door onverantwoorde hocg

bouw, van voetpaden kan men nog
nauwelijks spreken en groen is er
nergens te bespeuren. Wie wil eigenlijk in deze stad wonen die zi-;h
boven'^en nog hatelijk gedraagt
tegenover 'de Nederlandssprekenden ?
L; 5

VERBRUIK
motie
Honderdvijfentwintig verantwoordelijken van de verbruikersklubs van de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen, in Brussel
vergaderd om met deskundigen van universiteit en overheid de
verontreiniging te bespreken van vis met kwik en andere stoffen, vragen aan de heer minister van Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de ministervan Landbouvv :
# de voorgenomen'maatregelen tot reorganisatie en uitbreiding
van de kontrolediensten voor voedingswaren krachtig ter hand
te nemen ;
•
# de aangekondigde initiatieven voor de zuivering van kust- en
binnenwateren-spoedig tot uitvoering te brengen ;
# de onderzoekstations voor de visserjj ruimer te betrekken bij
de informatie van het publiek :
0 de nodige'koördinatie tussen de onderscheiden kontrolediensten voor voedingswaren tot stand te brengen.
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DINSDAG 15 MEI

^

1
1

1

O 18U.05 ; Follyfoot.
O 18U.00 : Fabeltjeskrant.
9 18U.30 : Tienerklanken. Jonge mensen bespreken aktuele gegevens.
O 19U.05 : Kijk en kook.
O 19U.45 : TV-nieuws.
O 20U.10 : De familie Strauss. Serie over
de komponistenfamilie van de Weense
wals.
9 21U.00 : Verover de aarde. Ruimtevaartqeneeskunde.
# 21U.50 : De nieuwe lidstaten van de EEG.
Kandidaat Noorwegen.
O 22U.40 : TV-nieuws.
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WOENSDAG 16 MEI
O
O
O
O
O

.

ZATERDAG 12 MEI
O
O
O
O
9

O
O
O
•
O
O

17U.00 : Wie weet, wint. Scholenl<wis.
18U.00 : Fabeltjesl<rant.
18U.05 : Tekenfilmtrein.
18U.15 : Avonturen onder zee. Jeugdfilmreeks.
19U.05 : Vehikel op de luchtspiegelingstoer. Dokumentaire over een Sahara-expedttie onlangs ondernomen door enkele
Gentse dokters.
19U.45 : TV-nieuws.
20U.10 : Melotrio. Muzikale kwts.
21U.10 : De vrolijke dokters van St. Swithin s.
21U.35 : Echo.
22U.05 : Sheriff Cade.
22U.55 : TV-nieuws.

O
O
0
O
O
O

17U.O0 : Jevanjong.
18U.40 : Fabeltioskrant.
18U.45 : Korte 'film.
18U.55 : Politieke tribune. BSP.
19U.10 : Voetbal. Rechtstreekse.reportage
van de eindwedstrijd om de Europese beker voor bekerwinnaars (Saloniki).
20U.00 : TV-nieuws.
21U.O0 : De gouden Roos van Montreux.
Zwitserse bijdrage.
21U.40 : Konfrontatie.
22U.25 : Zoeklicht.
22U.30 : Horen en zien.
22U.50 : TV-nieuws.

DONDERDAG 17 MEI
O
O
O
C
#

ZONDAG 13 MEI
O 10U.30 : Eucharistieviering uit Gavere.
O 14U.30 : Voor boer en tuinder.
O 15U.00 : De heren van Bibelebom.
O 15U.15 : Binnen en buiten.
# 17U.15 : Abdij van Averbode.
O 17U.30 : Luister naar de film. Tienerklanken.
O 18U.15 : Fabeltjeskrant.
O 18U.20 : Sportreportage.
9 18U.46 : Survival. Dokumentaire.
O 19U.13 : Arnie.
O 19U.38 : Openbaar Kunstbezit. Kunst als
kritiek.
O 19U.45 : TV-nieuws.
O 20U.00 : Sportweekend.
O 20U.25 : Kijk niet achterom. Dektievefilm
O 21U.55 : Wat in de kinderjaren het harte
boeit en tooit. Verzen van de gezusters
Rozalie en Virginie Leveling
O 22U.35 : TV-nieuws.

O
O
#
O
O
O

14U.00 : Schooltelevisie.
18U.00 ; Fabeltjeskrant.
18U.05 : Koning Arthur.
18U.30 : Jonger dan je denkt.
19U.10 ; Rubens in vrijheid. Dokumentaire
over de ouder wordende Rubens.
19U.45 : TV-nieuws.
20U.10 : Hej Cornelius. Optreden van Cornelius Vreeswijk in NTG Gent.
20U.40 : Pieter Daens. Driedelige gedramatiseerde dokumentaire van L.-P. Boon
over Pieter Daens en het Daensisme.
21U.30 : Première.
22U.00 : De Socialistische gedachte.
22U.40 : TV-nieuws.

VRIJDAG 18 MEI
O 14U.00 : Schooltelevisie.
O 16U.30 : Ronde van Italië.Tijdrit in Verviers.
O 18U.00 : Fabeltjeskrant.
O 18U.05 : De toverbal. Tekenfilm.
9 18U.20 : Waagstuk op zee. Dokumentaire
over oliewinning op zee.
O 18U.45 : Verkeersveiligheid.
O 18U.50 : Ziet u er wat in ?
O 19U.03 : Luceat.
O 19U.45 ; TV-nieuws.
O 20U.10 : Oorlog e i Vrede.
9 20U.55 : Panorama.
9 21U.40 : Het land van Aalst. Wat beswat
er aan literatuur over de stad Aalst en
omgeving ?
O 22U.30 : TV-nieuws.
O 22U.35 : Festival van Vlaanderen. Vioolsonate van César Franck.

MAANDAG 14 MEI
O 18U.00 : Fabeltjeskrant.
O 18U.05 : De woudlopers.
O 18U.30 : Schooltelevisie. Herhaling de ge
boorte.
# 18U.55 : Herscholing en bijscholing. De
kredieturen.
O 19U.10 : Sporttribune.
Q 19U.45 : TV-nieuws.
% ^'u.10 : Een land zoekt zijn evenwicht
C ^OuAO : Mister Moser. Avonturenfilm.
C 22U.35 : Vergeet niet te lezen.
O 23U.10 : TV-nieuws.
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VERTIKAAL

HORIZONTAAL
1) H a l s s t a r r i g .
2) .Anagram van LEO - Gedachte.
3) Telwoord - Dubbele medeklinker.
4) Toestel o m de w a r m t e t e meten.
5) M o t o r s c h i p - T e l w o o r d .
6) A u t e u r van het rode boekje Rijks-instituut - Soort hert.
7) Spaans goud - Thans.
8) Grog van r u m , w a t e r en suiker
- Westvlaamse gemeente.
9) V o e g w o o r d - H e t « toemaatje »
van de BSP.
10) Vaandel m e t t w e e punten aan '
een lans.

1) Z e v e n v o e t i g v e r s .
2) B i j w o o r d - Franse
afkortlnd
voor U N O .
3) Plaats in Nederlands L i m b u r g .
4) Badplaats in het Taunusgebergte
- Aanwijzend
voornaamwoord.
5) Italiaanse j o n g e n s n a a m - Engelse j o n g e n s n a a m .
6) En d e r g e l i j k e - G r o t e laan in
Antwerpen - Gram.
7) K e t t i n g - Russische j o n g e n s naam.
8) A f v a l l i g e van de g o d s d i e n s t •
Uitroep.
9) V o e g w o o r d - M u z i e k n o o t .
10) Volks en goedkoop r e s t a u r a n t .
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4

5

6
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zoekertjes
KOO - AALST
Importfirma te Brussel LaKen-Mutsaara zoekt t w e e t . mann, bediende voor alle bureauvverl<, fakturatie. <70orraadadminis- (Kardex) en
orüs.-oehand., met kennis van daKt i i , noties Engels en Duits strekt
tot aanbev. Leeftijd : 25 tot 45 j . ,
tel voor afspr 674114
R i2
Dame zoekt werk als gerante in
gereed om dragen, t e x t i e l , geschenkartikelen of iets dergelijks,
in Brussel. Vaste wed&e plus kommissieloon Eventueel ook met personeel. Bureel blad.
R 38
Te koop of te huur : Wetstr., Antw e r p e n . Groot huis met tuin en
w e r k h u i s . Schrijv. naar A. Van Ouytsel, Schuttershofstr. 16, 2000 Antwerpen of bevragen Schuttershofstr. 29, tussen 10 en 18 u. 30
— R 57
OVERUSE : Bouwgrond te koop ;
690.000 fr. (VU — 10%). Tel. 0 2 /
53.91.62 (na 17 u.).
— R 56

De Kommissie van Openbare Onderstand der Stad Aalst s t e l t i n
haar verplegings- en verzorgingsinstellingen volgende betrekkingen open :
— één betrekking van d i ë t i s t e A 1 . De p r o e f t i j d voor deze bet r e k k i n g is zes maand.
— vier betrekkingen van verpleeghelpster. De p r o e f t i j d voor deze betrekkingen is drie maand.
De kandidaturen dienen gericht aan de heer v o o r z i t t e r van de
K o m m i s s i e , Gasthuisstr. 40, 9300 A a l s t en dit b i j aangetekend
s c h r i j v e n . Zij dienen u i t e r l i j k op 21 m e i 1973 op het sekretariaat
aanwezig t e zijn en dit samen m e t de nodige b e w i j s s t u k k e n .
De voorwaarden en bijkomende i n l i c h t i n g e n kunnen steeds bekomen w o r d e n op het sekretariaat, Gasthuisstr. 40, Aalst, van
maandag t o t vrijdag, t u s s e n 9 en 11 u. 30 of t e l e f o n i s c h 0 5 3 /
22393 (binnenpost 104).

NATIONALE

DIRK MARTENS

10 de TRANCHE

AALST

NINOVE

P.V.B.A.
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38
Tel. ( 0 5 3 ) 240.60

1. Jonge universitair, licentiaat n
de pedagogische
wetenschapp^in
specialisatie : sociale pedagog.ek,
zoekt betrekking in het onderwijs
of in het bedrijfsleven,
2. Jong gehuwd man met één Kind,
diploma
A-3 e l e c t r i c i t e i t ,
thans
w e r k l o o s , zoekt betrekking in l e t
bedrijfsleven.
Kontakt via senator R. Vandezande,
Naamsestraat 167 — 300 Leuven
( t e l . 016-284.20).
R 55

Beverstraat 24-26

Bar-restaurant De Taveerne, Kaasmarkt 157 te W e m m e i vraagt kelner
of
dienster,
vijfdagenweek
(zondag en maandag vrijaf) werkuren van 16 u. t o t sluiting Zeer
hoge verdiensten.
R 48
Poetsvrouw drie uren per dag voor
inlichtingen : t e l . 788318 na 18 u.
R 49

SPEELGOED : uitgebreide keus In merkartikelen : autobanen elekr. treinen der beste m e r k e n - auto's - go-carts - t r a k t o r o n » p o p p e n - poppenwagens en -wiegjes - b u r e l e n - lessenaars borden • fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - b o r d e n - t u i n m e u b e l e n - t u l n s c h o m m e l t .

Tel. (054)

LOTERIJ

331.05

^
KINDERARTIKELEN : p l o o i - en wandelwagens - bedjes en w i e g e n
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - v/astafels en waskussens - k i n d e r k l e d i n g
SPORTARTIKELEN : allerlei - t u r n k l e d i j - r u l t e r u i t r u s t i n g e n - p l n g pongtafels - b a d k l e d i n g en alle toebehoorten - r o l - en Ijsschaatsen - k a m p i n g a r t i k e l e n - t u r n g e r e l .

—

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

Tfridmq ep 21 iMi
HET BHJET : 230 tl,
HET IIENDE : 38 fr.
EEN KORREL ZAAIEN . . .
OM MaJOENEN TE MAAIEN

|

WM - 1 2 - 9 M

^]@<^)000
de straffen
Als wij het goed voorhebben bestaat er bij de Belgische voetbalbond een
soort reglement dat zegt dat spelers die een zware veroordeling (zes
maanden gevangenis) hebben opgelopen, door de bond uitgesloten worflen. De bedoeling zou zijn de andere spelers te beschermen tegen mogelijke slechte beïnvloeding door ongure individuen. Hierover zou al veel
te zeggen zijn, maar daar willen wij het hier niet over hebben. Uitgesloten
werden — en zijn dus nog — ook de leden die voor incivieke (of wat officieel daarvoor moet doorgaan] daden ontzet zijn uit hun burgerrechten.
Wij hoorden nu dat uit Oost-Vlaanderen een voorstel was gekomen om
de normen te verzachten, en dat dit voorstel met klank verworpen werd.
Heerlijk zo'n bond die de pretentie heeft tussen pot en pint te kunnen
uitmaken dat wie « maar » drie maand bak kreeg voor zedenfeiten bij
voorbeeld geen gevaar is voor de jonge spelers, en iemand die misschien
uit rem idealisme dertig jaar geleden een politieke overtuiging was toegedaan die hem na de oorlog de beroving van zijn burgerrechten kostte, wèl.
Onze « bewondering » voor de « officiëlen » groeit met de dag.

prijzen

mars

WJJ weten met hoeveel prijzen
voor sportjoernalistiek Martini ieder jaar uitreikt Wij krijgen wel
eens de indruk dat het een veertiendaagse pnjs IS, want alle vijf
voet lezen wij dat de ene of de
andere die pnjs m de wacht heeft
gesleept Deze keer zou het Marcel de Leaner van « Les Sports »
zijn Als het zo is, proficiat, en doe
zo verder Ons zegt zo'n prijs niet
veel Wij vinden de Leener met
slecht Wat hi] schrijft is gewoonlijk verstaanbaar, vooral omdat iedereen het al lang weet Maar wij
vinden het allemaal zo in de lijn
van het doodversleten sportproza
in dienst van het spektakeisportje,
druipend van eerbied voor de uitverkoren vedetjes, zo gedienstig
voor het sportestablishment en de
profiteurkens ervan Kan Martini
nu eens geen prijs geven aan iemand die een beetje een nieuw geluid brengt in ons oubollige sportproza ' Of gaan wij nu werkelijk
tot het einde onzer dagen die bladzijden en bladzijden doorzichtige
dikdoenenj moeten blijven lezen '

Jaak Lecoq doet in zijn krant een
warme oproep om het initiatief van
ADEPS « Marche 73 » te steunen.
Het betreft de organisate van wandeltochten variërend van 5 tot 15
kilometer op verschillende plaatsen
in het land Wie een aantal van
deze tochten heeft meegemaakt,
krijgt dan het klassieke brevet
Brevet dat misschien de nodige
prikkel kan zijn, maar dat voor ons
part volkomen overbodig is Er zijn
in ons land trouwens overal wandelklubs, en wandelen is een sport
die men prima kan beoefenen zon-

hoeveel btw ?
Geen enkel voetballer zal natuurlijk deze bladzijde moeten
naslaan om te weten hoe het nu
eigenlijk allemaal in elkaar zit
met het nieuw statuut van de
speler, dat vanaf 1 mei in voege

goed

IS.

Verleden zaterdag kregen wij weer onze portie TV-voetbal. Deze keer
de bekerfinale uit Engeland. Gewoonlijk hangen die topmatchen ons na
een kwartier de keel uit, maar deze keer hebben wij met plezier gekeken
tot het einde toe. Wij vonden de match te ruw, en het spel niet direkt om
over naar huis te schrijven. Maar — mede door de goede kommentaar
van onze Rik en het goede TV-werk van de BBC — het was boeiend om
zien hoe tweedekasser Sunderland in een ongenadige strijd de bovenhand
haalde op het aan vedetten zo rijke Leeds. Waar ze de adem en de kracht
bleven halen mag Joost weten, maar ze deden het. Bovendien was de
overwinning volkomen gerechtvaardigd, al had, volgens ons, Leeds een
strafschop moeten krijgen, en al had Leeds helemaal op het einde ook
wel wat pech toen de bal werkelijk niet in het Sunderland-doel belanden
wilde. Alles samen dus een goed partijtje voetbal op zijn Brits.

Misschien zijn er toch een
paar lezers die er belang in stellen, en daarom even de belangrijkste bepalingen van dat nieuw
statuut.

out
De laatste voetbaldag had nog veel wijzigingen kunnen brengen. Hij
heeft er geen enkele gebracht. Het verdikt is gevallen. In eerste afdeling
is Klub Brugge kampioen, en dalen Union en Crossing naar tweede afdeling. Standard, Racing White en Beerschot spelen volgend seizoen de
Europese kompetitie voor de UEFA-beker, tenzij Standard of Racing White
de beker van België winnen. In dat geval worden het Standard of Racing
White en Beerschot of Klub Mechelen. Uit tweede afdeling klimmen naar
eerste Beveren en Waregem, en uit tweede verdwijnen Daring, Tilleur en
La Louvière, te vervangen door drie Vlaamse klubs. Alles samen dus een
ramp voor het Waalse en Brusselse voetbal : alle dalers en geen enkele
stijger. En voor het Vlaamse voetbal alle sukses : de kampioenen en de
stijgers, en geen enkele daler. Het zijn heus niet de Vlaamse klubs die
bang moeten zijn voor federalisatie van de voetbalbond. Hoewel sommige
onder hen dat obstinaat blijven denken.

indoktrinatie
Zoals u waarschijnlijk hebben wij
met bewondering zitten kijken naar
de prestaties van de Chinese pingpongspelers, of tafeltennissers zo
men verkiest Niet direkt te vergelijken met wat de « vrolijke » dokters er zaterdagavond van terecht
brachten, en evenmin met wat onze
liefhebbers in die sporttak al bereikt hebben. Hoeft ook helemaal
niet voor ons part. Wat wij minder
graag hoorden was de uitleg die
een van die Chinezen ten beste
gaf, namelijk dat hij tijdens het
spel — als men dat dan nog spel
mag noemen — altijd bezield is
door de idee dat hij zijn vaderland
(lees : Mao en het regime) diende.
Dat is zo van die indoktrinatie die
in het verleden, onder andere omstandigheden, al tot ontzettende
rampen heeft geleld, en die het in
de toekomst nóg wel zou kunnen
doen. Meteen een bewijsje dat de
topsport, in het oosten even goed
als in het westen, een middeltje is
geworden dat veel verder reikt dan
de gezondheid en de ontspanning
van de mensen. Met het sportspektakeltje begint men meer en meer
ideologische — en met ongevaarlijke — principes en vooroordelen
in te lepelen En het zijn wij niet
die dat voor het eerst vaststellen

nog spannend
De kompetitie is voorbij, maar morgen worden nog twee belangrijke
matchen gespeeld : de halve finales van de beker van België. Enerzijds
Lierse-Anderlecht, anderzijds Racing White-Standard. Lierse en Anderlecht
moeten ervoor spelen. Wie verliest heeft geen enkele kans meer op een
Europese kompetitie. Racing-White en Standard zitten al zeker in de
UEFA-bker, maar de kompetitie voor bekerhouders is interessanter. Zij
zullen er dus ook voor spelen. De belanghebbende partij is Klub Mechelen. Winnen Standard of Racing-White de beker, dan speelt Klub Mechelen
de UEFA-beker. Winnen Lierse of Anderlecht de beker — maar er is dit
jaar geen kans dat ze hem kadoo krijgen — dan speelt de « Malinwa »
volgend jaar ook Europees. Hoe dan ook, de finale moet gespeeld zijn eer
men het weet.

Om te beginnen wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen
liefhebbers en zg. kontraktspelers.
De liefhebbers
blijven
hun klub gebonden.

RICO-KLEDING V E R M E E S C H
gteenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35 83,

aan

De liefhebbers die kontraktspeler willen worden kunnen
met een klub een kontrakt ondertekenen, zonder dat de oorspronkelijke klub dit kan verhinderen. De nieuwe klub moet dan
echter een vastgesteld bedrag
als transfertsom betalen, waarvan de omvang afhankelijk is
van de afdeling waarin de oorspronkelijke klub speelt.
Zo'n kontrakt loopt over minimum vijf jaar. Het loon voor
de kontraktspeler bedraagt minstens 25.000 frank plus 1000
frank per punt dat de eerste
ploeg in de loop van het voetbalseizoen zal verzamelen.
Tot zover de bepalingen voor
wie liefhebber was.
Voor wie al kontraktspeler
was, liggen de zaken enigszins
anders.
Er doen
den voor.
trakt met
verlengd,
broken.

ofwel MAATCONFECTIE {36 pasmodellen) ofwel
AFWERKING Ivlter KLEERIVIAKER ENGELSE &
INLANDSE STOFFEN Op verzoek kom ik overal
aan huis de maat nemen, passen en afleveren
Vraag zonder de minste verplictiting
stalen en prijzen.

der klub Een sport waarvoor wIJ
al eens meer een lans braken. Wie
een hele week achter een bureaa
zit en 's avonds voor een TV ligt,
moet o.i. niet zo direkt met
spektakulaire
halsbrekerijen beginnen Een tocht door bos en hel
en velden — ze zijn overal nog wel
te vinden, hoor i — van enkele
kilometers kan al wel volstaan.
Daarenboven
kunnen
dergelijke
trektochten gepaard gaan met een
flink stuk ontwikkeling op geestelijk gebied (milieukennis, natuurkennis, aardrijkskunde en noem
maar op). Met Jaak Lecoq en
ADEPS dus : op mars .

zich twee mogelijkheOfwel wordt het konof zonder wijzigingen
ofwet wordt het ver-

Wordt het Iwntrakt door beide
partijen, speler en klub, ondertekend, dan zijn er natuurlijk
geen problemen.
Wordt het kontrakt niet vernieuwd ,dan komt de speler op
de transfertlijst
,om het even
of het niet hernieuwen van het
kontrakt nu het gevolg is van
een weigering van de klub of
van de speler.
Voor dergelijke speler mag de
klub een transfertsom vragen,
waarvan zij de omvang zelf mag
bepalen. En hier ligt wel een
probleem.
Vraagt de klub een te lage
prijs, dan is zij haar speler dadelijk kwijt, en als de spelers, dat

VLAAMSE

na enkele jaren herkennen als
traditie, kunnen zij zeer hoge
eisen stellen bij het bedingen
van het kontrakt, in de wetenschap dat zij dan goedkoop te
koop worden aangeboden en dus
goedkoop gekocht, op basis
waarvan zij dan bij hun nieuwe
klub bij wijze van kompensatie
betere werkvoorwaarden
kunnen bedingen.
Wil de klub beletten dat een
speler weggaat, dan maakt zij
een zeer hoge prijs, zodanig dat
niemand hem wil betalen, en de
speler dus moet blijven. In dat
geval voorziet de nieuwe reglementering echter dat de klub
aan een speler die niet verkocht
werd wegens te hoge prijs, 7
percent — jaarlijks — van de
gevraagde som moet betalen. Bij
voorbeeld speler X wil niet
meer spelen voor klub Y. Klub Y
biedt hem te koop aan aan zo'n
zotte prijs dat niemand hem wil
kopen, bij voorbeeld 10 miljoen.
Niemand koopt speler X. Klub Y
kan speler X 700.000 frank betalen. Misschien om geen enkele
keer tege" een bal te trappen.
Het is duidelijk : voor de kontraktspelers is het een bescherming, en dat is maar goed ook.
Of dit al dè oplossing is, dat
zouden wij toch nog durven betwijfelen. Zonder terzake gespecializeerd te zijn hebben wij
toch nog durven
betwijfelen.
Zonder terzake gespecialiseerd
te zijn hebben wij toch de indruk dat er nog te veel mogelijkheden zijn om te gaan knoeien.
Vooral dan, dunkt ons, om liefhebbers aan een zacht prijsje af
te luizen van kleine klubs.
Anderzijds moet ook toegegeven worden dat de voetbalklubs
wellicht de enige werknemers
zijn die verplicht zijn hun werknemers weer aan te nemen nadat die ontslag namen of aan
de deur gezet werden. De zeven
percent van de gevraagde transfertsom komt daar Immers op
neer
Wat ons persoonlijk de keel
uithangt is het feit dat de voetbalmarkt stilaan op een slavenmarkt gaat gelijken, met nauwkeurg berekende prijzen, met
percenten, met wikken en wegen van riziko's met keuring en
met stamboom. En a propos,
moet op voetballers op voet ook
BTW betaald worden ? En zo
ja, hoeveel ? 6 percent voor gebruiksvoorwerpen of 25 percent
voor lukse-artikelen ?

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON
Ziektevergoeding voor

Dagvergoeding

ARBEIDERS
BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN
ZELFSTANDIGEN
LOONTREKKENDEN

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde.
Geen moeilijicheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds.

Bestendige sekretariaten :
Kipdorp, 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e l . 0 3 / 3 2 . 7 3 . 0 5 (2 I.)
Brabant : E. lacqmainlaan 1 2 4 - 1 0 0 0 Brussel
Tel. 02/19.08.64
Limburg : Zuivetstraat 9 - Hasselt - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7
V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN -F ZEKERHEID -F DIENSTBETOON
Onze snelste toerwagenrenner Chris Tuerllnx, de vriendelijke Kempenaar, overleed In een verkeersongeval, du»
niet In het volle omloopgevecht. Zijn kollega Yvo Grouls kwam In 1972 aan zijn einde. Zondag (zie foto) reaaden de wagens terug door de bochten van Francorchamps. Duizend km lang I

W I J - 12-5-73

18
V l a m i n g e n , voor u w feestan
vergeet niet

AANBEVOLEN
HUIZEN

DE WIJNCAERD

VAKANTIE !
ONTSPANNING !
Hotel-Pension « Haus Waldeck »
5411 Stromberg ( u n t e r w e s t e r w a l d )
Telf.
9149/26249415
(12 km van Koblenz)
W.-Duitsland
A a n de rand van heerlijke bossen
in een heerlijk v e r k w i k k i n g s g e b i e d .
Kamers k. en w . water - bad - c v .
Pension : vanaf 22,5 DM
Prospektus
op
aanvraag
Inlichtingen : Engelen 0 3 / 5 7 11.51
Kwekerijen

-

Vlamingen,

I ^ 1 ^'^"^ GRATIS ADVIES

Tuinaanleg

I.V.H.
Dendermondse steenweg 120
9208 Schellebelle • Tel. 09/79.31.70
Geselekteerde planten voor
partikuliere verkoop.
— OPEN 's ZATERDAGS —
Kleurenkataloog op aanvraag

te bezoeken. Invoerder van alle
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

KESTELEYN
VOETBALSTRAAT 13
9001 GENTBRUGGE
Tel (09)52.04.55
Inbinden van tijdschriften, b i b l i o theekbanden, encyclopedieën, enz.

AL - AL A A N B O U W KEUKENS U I T GLASAL
FABRIEKEN TE RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13
TOONZALEN
BRUSSEL 02/17.71.99
ANTWERPEN 03/35.60.69
LEUVEN 016/347.94
HASSELT 011/216.23
HERENTALS 041/239.10
ZWEVEZELE 051/612.84
TIELT (W.VL.) 051/420.15
GENT 09/25.50.85

LINDENHOVE
Uitbaters :
Walter De Bisschop - Rita Lauwereyt
Koud en w a r m buffet
Gezellige Vlaamse sfeer
wekelijkse rustdag
woensdag
Bellestraat 49
HEKEIGEM
Tel. (053)687.40

"Biijfï^j doofr
Vlaming !
Waarom
u w grote vijanden steunen ?
V\\ ons radikaal Vlaams brandvers
i r o o t voordeel.
164 f r .
1 Kg t o p k o f f i e
295 fr.
op 3 Kg — 1 0 %
656 f r .
op 5 Kg — 2 0 %
- terub.
Th bezt. . spoorweg
Ook 140 f r . m i n 1 0 % of 2 0 %
KOFFIE H A W A Ï
1720 Groot-Bijgaarden
Tc!. (02)65.81.41

DRANKHUIS BEIAARD
VLAAMSE GEZELLIGHEID
Trefpunt van alle Vlamingen
— Stemmige muziek
—
M e v r o u w LAURENT - DELEU
Kortrijksestraat 3 - MENEN

voor

^ ^
en u w

bouwgrondkredieten

aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPU

Kortrijkse

Steenweg

van 9 tot 18 o. ('s zat. geslot.)
Agenten

en

makelaars

neem kontakt met ons I

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

Brouwerij
MOORTGAT

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

•

BOUWBEDRIJF

LUC ILECEMS pvba

Bijhuizen : Cogels Osylel 73
2600 B e r c h e m - A n t w e r p e n
Tel. (03)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel.
(09)22.45.62

Wouter Haecklaan 4 DEURNE
Tel. 21.27.59 - 21.27.75

M I L A D Y Couture
Lippenslaan 191
8300 KNOKKE-HEIST

1

IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN

DEBERLANGER Groothandel
Steenweg op Brussel 108,
1790 Hekelgem
ALLE BESLAG VOOR
HOUT - A L U M . - PUC. - RAMEN
Exclusieve invoerder WINKHAUS
MACHINES en TUINARTIKELEN
TEL. (053)670.08 - 693.57

Vlaamse
Leeuwen voor
masten,
vensters of a f d e l i n g s v l a g g e n In a l le grootte en m o d e l l e n .
Allerlei w i m p e l s . g e b o r d u u r d e kentekens - zelfklevers - t a f e l v l a g g e n ,
sjaals of lintjes ( V I . Leeuw, Tijl,
Goedendag) voor feesten - g e e l zwarte w i m p e l s aan koorden van
10 m. voor versiering - alle b i j b e h o righeden.
PAUL SUYS

V A N HOOF

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

CORTHALS
« U W KOFFIEHUIS »
Kattestraat 20 - 9300 AALST
Tel. 0 5 3 / 2 4 4 . 8 0

Molenvest

50

Tel.

M i d d a g - en avondmaal In g r o e p : g e z e l l i g , f i j n , g o e d en g o e d k o o p .
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse g o e lasj - Eisbein mit Sauerkraut - K i p aan het spit - Krachtvleesschotel
beter dan In D u i t s l a n d .
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 8 7 . 7 2 - 1500 zitplaatsen.
ANTWERPEN : G r o e n p l . 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal v a n da stad
LEUVEN ( B i e r k e l d e r ) : O u d e M a r k t 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 6 8 . 6 9 - mooiste
kelder v a n Europa.
BRUSSEL : N i e u w b r u g s t r . 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste v a n Brussel
AALST ( K l a r o e n ) : A u t o w e g . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen.
HULSTE ( K o r t r i j k ) : Brugsestwg. 1 . Tel. 0 5 6 / 7 5 1 . 3 6 - 2.400 plaatsen
KONTICH : K o n . Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 p i . - f e l . 0 5 1 / 7 2 8 . 2 2
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 0 9 / 2 6 . 7 4 . 3 2
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 0 1 1 / 7 3 6 . 3 0
KESSENICH : V e n i o Steenweg - Tel. 011/619.71
KNOKKE : Steenw. K n o k k e - M a l d e g e m - M o e r b e k e - Tel. 050/502.96
BERINGEN : Grote M a r k t 17 . Tel. 0 1 1 / 3 2 0 . 5 1
OOSTENDE : O u d e luchthaven M i d d e l k e r k e • Tel. 0 5 9 / 3 2 0 . 8 6
Wij zoeken d r i n g e n d : als medewerkers : Ernstige families w a a r v a n
de man of de v r o u w de k e u k e n kan en leiden — Vast loon - Kost en
i n w o o n gratis - In regel met de sociale w e t - Liefst mensen v a n 't vak
Schriftelijk aanbieden b i j : ABTS : TIensesteenewg 128, Korbeek-Lo.

Herentals
(014)21.207

matthieu's beddenbedrijf
biedt voor elk probleem een wooninrichting

STANDING

onze studiedienst

2 X kopen 1 x betaten
(5.000 in stock)
Voorbeeld : kostuum kopen,
EEN GRATIS
Dendermondse steenweg 276
AALST

lost uw woonprobleem
3 op

^^^^^

F I T O
Kollegestraat 79-81
2440 GEEL

Leder- en kunstlederwaren
Klein- en Groothandel

XAVANNA
Tel 02/51.21.82 - 51.49.60
Toekomststr. 21 . 1800 VILVOORDE
Eksklusieve modellen
VU 1 0 %

MACONFECT

304

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33

CARROSSERIE

Dorpstraat 47 - TEL. 52.89.38
BURCHT
Kruibeekse s t w g 32 - TEL. 52.74.72
V l o e r b e k l e d i n g e n , tapijten, papier,
f o l d e r d e u r e n , louverdrape,
luxaflex, schilderwerken
VU-leden en . W i j »-lezers 1 0 %
vermindering.

hypotheek-

BREENDONK
tel. (03)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades

TV PELMAR 61 scherm
12.500 f r . I.p.v. 18.950 f r .
Andere merken grootste korting
T.V. V A N A F 9.000 F

LOOS

HUIS MEYNT)ENS OKTAAF

uw

leningen (1o en 2e r.)

UNITAS n.v.

Boekbinderij

Bezoek CAFE - RESTAURANT

I*T*i

KLEDING

Opperstraat 37
—
LIEDEKERKE
Tel . ( 0 5 3 ) 6 6 2 1 9
MAATWERK en zeer grote keus
k l e d i n g « KLAAR O M DRAGEN .
VLAAMSE TOERIST bezoek ook eens

DE VOERSTREEK

014/59369

Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaakt.
Niet duurder dan seriefabricatie,
en zelfs beter I
Prijsbestek en studie zijn gratis.
Keukenbedrijf

R.

ROSSEY

Kokstraat 53 - 8450 N i e u w p o o r t
Tel. (058) 235.81

« PERZEN »
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN
25A, Leopoldstraat, A n t w e r p e n
Tel ( 0 3 ) 3 3 . 9 2 65

Rust in uniek landschdp
Inlicht
V V V DE vOERSTREEK
Kerkstraat 53 - Moelingen
VOOR HET BETERE WERK

Tel.

DEPREZ P.V.B.A.
•—

Vismijn 104 - Oostende
ZEEVISGROOTHANDEL
Prijslijst op aanvraag

—

Houtwerken |. VERHULST
Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W
Tel. (03)75.97.00
ZAKENKAN^'OOR

DE REUSE E.F.
Bredeweg 55 - 1780 Teralfene
Tel. (053)66.235

HOUTWORM 7
Behandeling van dakwerken tegen alle houtinsekten. TWINTIG JAAR WAARBORQ.
Dok. op aanvraag Gratis bestek In gans het
land P.V3A. IMDUSTRADE. Vanderzijponstr.
12, Wemmel (Bt.) - TeL 02/79.2aoa

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS

EEN JUWEEL MET STANDING
KIES )E BEST Bl|

VERELST
Meir 2 (Hoek Wiegstraat)
2000 Antwerpen
Tel. : 33.46.31

^ORLOCES- LONGiNES
VERDAL - MONDIA
AANSTEKERS DUPONT

— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje in prijs begrepe.
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen
— Èij aankoop van 1 vest In leder of daim stesds 1 broek In pnjs
begrepen
— Trouwkleed kopen + kado van de flrma -f feestkleed «Is
trouwgeschenk.
Al onze artikelen kunnen STEEDS AFZONDERLIJK BÉKO
MEN worden
Magazijnen open ledere dag van 9 tot 20 u.
Will Tura gekleed bij
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u.
het huis STANDING

STAMPING

DENDERMONDSESTEENWEG^ 2 7 6
AAisT

Tel.OS}/m.H

19

^ U - t2-5-7t

bewegingsti^Jzer
antwerpen
ANTWERPEN CArr.)
VVM
Op 3 mei beiegde Piet VVM in de
zaal Vleminckhof te Wijnegem een
ontmoetingsavond met enkele onzer mandatarissen die van een be«tuurskoalitie deel uitmaakt : leder
van de sprekers, burgemeester Juul
De Cuyper en de schepenen Lieven
Kalingart, Oktaaf Meyntjens en Bert
Verbeelen, belichtten hun mandaat
en de te verwezenlijken mogelijkheden als VU-mandataris. Een bevredigende opkomst en een geanimeerde vraag-instuif bewijzen het nut
van deze avonden.
AKTIVITEITEN VVM
De twee volgende VVM-avonden
gaan door op dinsdag 29 mei en
donderdag 14 juni. De afdelingen
letten er op dat zij deze avond geen
enkele vergadering of werkzaamheid beleggen.
SCHELDE-DIJLEPLAN
Een interessante samenvatting
over de voordracht van de h. Zwaenepoel werd opgesteld. Exemplaren
hiervan zijn nog te bekomen en
worden u op het eerste verzoek
toegestuurd. Aan te vragen bij de
VVM-voorzitter Hugo Andries, Turnhoutsebaan 116 te 2200 Borgerhout,
tel. 36.59.67.
OVERLIJDEN
Het VU-arr. bestuur en het VVMbestuur bieden hun deelneming aan
bij het plotse overlijden van de
zoon van ons prov. raadslid Louis
Verhaert. We wensen onze kollega
en familie de nodige steun en sterkte toe bij dit onherstelbaar verlies.

ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekretariaat,
Wetstr. 12. Voor speciale gevallen
liefst op maandag van 16 tot 20 u.,
dan is er steeds een volksvert. aanwezig.
KOO-gevallen : op tel. afspraak
met dr. De Boel, 33.97.90 of Fr. De
Laet, tel. 38.66.92.
Gemeenteraadslid Bergers : bij
hem thuis, St. Jansvliet 19, elke
maandag van 14 tot 18 u.
Bij alle andere gemeenteraadsleden op afspraak. Tel. hiervoor naar
het sekretariaat nr. 36.84.65 .
LEDENVERGADERING
Alle leden krijgen persoonlijke
uitnodiging voor voorlichtingsvergadering op dinsdag 15 mei. Spreker H. Schiltz. Hou deze datum
vrij. Enkel voor leden van Antwerpen Stad.
PAASEITOMBOLA
De reuze eieren werden gewonnen door de volgende nummers :
1182, 1109 en 1805.
LEDENWERVING
Een extra inspanning voor bijleden. De leden waarvan de echtgenote nog geen lid was, kregen deze week een kleine verrassing
thuis. We hopen dat het hen bevallen heeft. We verwachten natuurlijk
hun reakties. De aktie droeg de
naam « Lief zij.i voor elkaar ».
VUJO
Fietstocht doorheen de stad : heden zaterdag 12 mei. Meer inlichtingen, tel. Jochems, 37.85.22.
KONTAKTBLAD
Nieuwe kleedje. Zal in de toekomst op ruimere schaal in vele
bussen gestoken worden. U kan ook
meehelpen door de kosten er van
te drukken : K.B. Carnotstr. Antw.
Postgiro 132.35 voor rekening nr
404.3036801.74 van VU-Antw. Stad.
LEEUWEVLAGGEN
300 fr. Kleefvignetten allerlei op
het sekretariaat te bekomen.
AKTI E-PLAN
Brochure, pas van de pers. 5 fr.
Handig en nuttig.
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Ook kaarten op het sekretariaat.
BALEN-OLIVIEN
LEDENWERVING
De 125 leden zijn bereikt : onze
eerste werkelijke ledenwerving is
een onverhoopt sukses geworden.
Proficiat voor alle medewerkers.
VOETBALPLOEG
Onze voetbalploeg werd op 16
april bij Fien boven de doopvont
gehouden en kreeg de naam « De
Leeuwen ». Bedoeling is uitsluitend
vriendenmatchen te organiseren
met andere klubs van Balen of omgeving. Iedereen is welkom.

VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Voor de reis op 27 mei Inschrijven bij onze bestuursleden. Onkosten : 50 fr.
VROUWENKLUB NELE
De jaarvergadering is geslaagd.
Het was er gezellig.
BERCHEM
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
Volgende week publiceren wij
het resultaat van onze aktie voor
het solidariteitsfonds. Inmiddels :
van harte dank. Uw bijdrage uit
Boechout-Vremde wordt een van de
grootste op de lijst !
KONTAKTADRESSEN
Voor inlichtingen, lidmaatschap,
• Wij-abonnement, financiële steun :
Fred Entbrouxk, Kapelleveldstr. 3
of Flor van Praet, Provinciestwg
363, Boechout.
BOOM
INHULDIGING SEKRETARIAAT
Nietegenstaande Jos Van Eynde
verkondigde dat in de rode Rupelstreek de VU nooit vaste voet zou
krijgen, wordt in Boom op grootse
wijze het gloednieuwe sekretariaat
en ontvangstcentrum ingehuldigd.
Bij deze gelegenheid rekenen wij
ten stelligste op alle afdelingen en
simpatisanten van de grote VU-familie, om op zaterdag 2 juni te 15
u. mee op te stappen en Boom te
overspoelen met leeuwevlaggen.
Uw aanwezigheid zal ons helpen de
definitieve doorbraak in de rode
Rupel te bevestigen.
BORGERHOUT
LEDENVERGADERING
Vrijdag 18 mei te 20 u. 30 in de
« Nieuwe Carnot ». Men lette wel
op de datum vrijdag 18 mei : inderdaad voortaan houdt onze afdeling haar ledenvergadering telkens
de derde vrijdag der maand. Deze
avond ontvangen wij als spreker
sen. Van Haegendoren.
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Kaarten nog steeds te bekomen
bij onze sekr. mevr. Van Geert
Lt. Lippenslaan 22, tel. 36.68.29
BORSBEEK
SOC. DIENSTBETOON
KOO-voorzitter Staf Kiebooms :
elke maandag van 20 tot 21 u. in
het Oud Gemeentehuis.
BROECHEM
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Het wordt de hoogste tijd om
kaarten voor een genummerde zitplaats te bestellen. Vrienden van
Ranst en Wommelgem kunnen
steeds mee met de speciale bus.
Inschrijven : tel. 855.398. Wim Duys
te Broechem.
IJZERBEDEVAART
Inschrijvingen worden van nu af
aangenomen. Na de bedevaart bezoek aan het vogel- en natuurreservaat De Blankaart
DEURNE
FINANCIËLE MOBILISATIE
De proganda tegen de « Leburton-regering » heeft ons reeds diep
in de afdelingskas doen grijpen.
Onze jaarlijkse financiële mobilisatie komt dus zeker op zijn tijd.
Eerstdaags zal één van onze propagandisten bij u aanbellen en wij rekenen op uw gul onthaal. De strijd
moet kunnen verder gaan.
KOLPORTAGE
Wij kolporteren opnieuw in Deurne-Noord op 26 mei. Bijeenkomst
om 10 u., hoek Confortalei-Lakborslei. Doe ook eens mee I
DIENSTBETOON
Gemeenteraadsleden : De Graef
Fr., Lundenstr. 56, tel. 24.57.98 ;
Martens Michel, Fr. Van Dijckstr.
12, tel. 24.50.10 ; De Ridder C , 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

DUFFEL
VU-BAL
Zaterdag 19 mei vanaf 20 u. 30
In zaal Alcazar, Handelstr. 25. Orkest : William and his Jets.
EDEGEM
FINANCIËLE MOBILISATIE
Dat onze kastoestand niet erg
rooskleurig is, moeten wij wel niet
meer vertellen. Om daaraan te verhelpen werd u een stortingsformulier toegestuurd. U hoeft niet anders te doen dan het bedrag van
uw steun in te vullen en te ondertekenen. U bezorgt het aan onze
penningmeester Jef Geukens, De
Burletlaan 173 of uw bankinstelling.
Nog veel beter ware het indien u
een bestendige maandelijkse opdracht gaf aan de bank waar u een
bankgiro hebt.
VOLKSVERGADERING
In het kader Edegem 800 organiseert onze afdeling een grootse
volksvergadering op vrijdag 18 mei
om 20 u. 30 in gemeenschapscentrum « Drie Eiken , waarop onze algemene voorzitter Frans Van der
Eist zal spreken over « Van oppositie naar alternatief ». Ons centrum moet uitpuilen van het volk !
GEVRAAGD !
Ons gemeenschapscentrum «Drie
Eiken» zoekt dringend iemand (man,
vrouw of echtpaar) die ons lokaal
wil uitbaten. Kontakt opnemen met
R. Dekeyser, Graaf de Fienneslaan
47, tel. 49.64.89.
MEEGEDEELD
Morgen 13 mei om 13 u. 30 start
« Drie Eiken ». Inschrijven is nog
mogelijk aan 200 fr. per wagen of
familie.
Zaterdag 19 mei om 20 u. organiseert « Drie Eiken » een reuze gezellige avond met muziek uit de
oude doos (oude toppers en andere
krakers uit lang vervlogen tijden).
Renaat Dekeyser is die avond plaatjesprater of DJ. Wij verwachten
iedereen die zijn jeugd nog eens
wil beleven.
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.
DIENSTBETOON
Alfons Bollen, schepen van Financiën, Htndel en Nijverheid, Koekoeklaan 7 (De Sterre), tel. 64.49.43.
Maurits Van Tongerio, gemeenteraadslid, Leliënlaan 62 (Mariaburg),
tel. 64.55.14.
Lede Van Vlimmeren, COO-lld,
Hoogboomstwg 22 (Hoogboom). tel.
64.41.48.
Veerie Thyssens, COO-lid, Geestenspoor 72 (Centrum), tel. 41.04.41.
IJZERBEDEVAART
Zondag 1 juli. Aanplakbrieven te
bekomen op het VU-sekretariaat te
Ekörsn
NEGEN' VAN LAKEN
Leden en simpatisanten, die ook
een bijdrage willen storten voor
de « Negen van Laken », kunnen
thans gebruik maken van steunlijsten, die op het VU-sekretariaat, Ekeren ter beschikking zijn. Dank bij
voorbaat.
GEEL
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Op 27 mei, met de Vlaamse Vrienden. Reiskosten -t- voorbehouden
zitplaatsen : 130 fr. Inschrijven bij;
Frans Van Camp, Lebonstr 16 ;
Frans Teuwkens, Stelenseweg 56 ;
Jan Daems, Groenenheuvel 66 en
Remi Everaerts, Distelakker 13
SOC. DIENSTBETOON
Hebt u moeilijkheden met 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. Possendries 7.
— Elke 1st3 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-Pun
van 20 tot 20 u.
45 in zaal Victorie (Verboven) Larem-centrun, r 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 fn
de KOO : Jan de Graaf, Nieuwstr.
21, Geel, tel. 59011.
HEMIKSEM
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
27 mei. Kaarten te verkrijgen bij
R. De Bosschaertlei 48 ofwel bij
Van Looken Machteld, Hoofdboslaan 62. Gereserveerde plaatsen (2e
rang) : 100 fr. ; niet gereserveerde
plaatsen (2e rang) : 75 fr. ; 3e rang
40 fr. Bestel ze tijdig (1e rang is
reeds uitverkocht).
NEGEN VAN LAKEN
Alle giften worden in dank aanvaard, en voor de mensen die reeds
het hunne bijgedragen hebben van
harte dank. De gelden kunnen desnoods onder een gesloten omslag
in de brievenbussen van een van
de bestuursleden gestoken worden.
HOBOKEN
VIERING
Op 16 juni in zaal « Makadammeke » vieren wij Jan Peeters en Chretien Pichal. In de namiddag receptie, 's avonds feestmaal. U ontvangt hierover verdere informatie.
STEUN
Wij hebben grote plannen om de
VU in Hoboken een forse sprong
te laten maken. Stort uw bijdrage
op bankrek. 410-0480271-47 van VUHoboken.
AUTOZOEKTOCHT
Vlaamse Kulturele Kring ^an Peeters richt op zondag 20 mei een
autozoektocht In. Inschrijving vóór
15 mei 1973 op bankrekening nr
413-5048391-83 van Vlaams Kulturele Kring J. Peeters. 150 fr. per
deelnemer (leden VAB-VTB : 135
fr.). Vertrek Oudestr. 119 tussen
11 u. 30 en 14 u. Laatste aankomst
rond 18 u. 30. Prijsuitreiking ten
laatste rond 21 u. Eerste prijs is
een vliegtuigreis naar Londen voor
2 personen, verder twee vliegrei
zen Antwerpen-Amsterdam, enz. Inlichtingen bij Werner Van Reusel,
Kempenlandstr. 35, tel. 27.19.10.

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 da Viaamse Kring :
dhr Marcel Kubis, tel. 57.26.89 ; dhr
Paul Embrechts, tel. 57.08.79 ; dhr.
Luk Sermeus, tel. 57.23.63.
MERKSEM
ZO IS HET !
Toen voor een tweetal jaren de
CVP-VU-meerderheid het bestuur
van onze gemeente In handen nam,
schreeuwden de teleurgestelde bonzen van het Volkshuis, over een
monsterverbond, waarvan de nefaste gevolgen voor onze gemeente niet te overzien waren. Men
schreef en sprak zelfs en maakte
stemming voor een uittocht van
Merksemse Inwoners naar naburige
gemeenten, waar het bestuur en de
lucht meer rood waren... en met het
verdwijnen van de twee rode schepenen scheen alles tot verdorren
en ten dode opgeschreven, aldus
« Vrij Merksem » en de spreekbuizen van het Volkshuis. Maar nu
zien wij de tastbare en niet te lochenen gevolgen van dit monsterverbond juist andersom als de roden en de blauwen het gewild en
gedroomd hadden. Er laat zich een
merkelijke voorkeur voelen van de
inwoners van Schoten en Deurne
om naar Merksem te komen wonen. Er zijn cijfers die niet te lochenen vallen. En alles moet dan
maar een beetje meewillen, dat
geven wij grif toe, evenals wij bekennen supporter te zijn van Olse :
en dan is onze vriend Lieven Kalingart een paar jaar schepen voor de
Sport in Merksem, en daar speelt
Olse kampioen en speelt volgend
jaar tot onze grote vreugde in 2e
afdeling. Wij zijn daar blij om, wij
wensen de jongens van Olse proficiat, wetende hoe daar jaren voor
gewerkt en gewroet is, en wensen
hun daarbij veel geluk en al wat
nodig is om volgend jaar in de hogere regionen de faam van ons
goede Merksem hoog te houden.
Wij durven de hoop uitspreken dat
ons gemeentebestuur zich niet zal
laten pramen en niet ten achter zal
blijven om Olse met alle middelen
te steunen, en wij zullen supporteren !
ZWEMMEN
Reeds verschillende malen werd
ons de vraag gesteld om in ons
zwemdok gezamenlijk met de Volksunie te gaan zwemmen. Het initiatief daarvoor is in de banden van
onze jongeren VUJO-Merksem. Wie
met de groep wil gaan zwemmen,
iedere dinsdagavond bijeenkomst
in Tijl te 19 u.

BELASTINGSBRIEVEN
Indien u geen raad weet met het
invullen van uw belastingsbrief I
Te'. 45.57.77 en wij bezorgen u een
afspraak met een deskundige. Zo
ook voor alle financiële verrichtirvgen. Vraag om raad voor dat het
te laat is.
MOL
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Wie graag meegaat naar Antwerpen op 27 mei kan van nu af Inschrijven op het VU-afdelingssekretariaat, Beekstr. 22, tel. 014/32320.
MORTSEL
WANDELTOCHT
Morgen, zondag 13 mei, bewandelen wij het Mercatorpad, van Kruh
beke naar Temse, onder de deskundige leiding van de h. A. Wachtelaer. Samenkomst te 9 u. 30 op de
parkeerplaats achter het nieuw gemeentehuis. Van hieruit vertrekken
wij met onze eigen wagens. Niet
wagenbezitters vinden voorzeker
wel een plaatsje. Knapzak meebrengen... en vooraf reeds veel
wandelgenot.
HUWELIJK
VU-afdeling en bestuur Mortsel
wensen een prima start en goede
vaart aan dhr. Guy Berckmoes en
mejuffer Reinhilde Kempeneers, die
heden in hun huwelijksbootje de
grote tocht aanvangen. Daarbij van
harte proficiat aan beider ouders,
dhr. en mevr. Fr. Berckmoes-Derboven en dhr en mevr. R. Kempeneers-Meltens.
NIEL
De VU-Niel richt op maandag 11
juni (tweede Pinksterdag) een autorally in over een afstand van 50 km,
We beschikken over een prijzentafel van meer dan 80.000 fr. Inschrijving door storting van 225 fr.
op PCR 543.526 van de Graef Jos,
K. Marcxstr. 9 tot uiterlijk 6 juni.
Meerdere inschrijvingen per wagen mogelijk, mits 175 fr., eveneens vooraf te storten. Nadien verhogen beide
inschrijvingsgelden
met 25 fr. Meer inlichtingen volgen.
DIENSTBETOON
Moeilijkheden met administratie
of belastingen ? Wendt u gerust tot
ons sekretariaat, Antwerpsestr. 186
te Niel, waar elke vrijdagavond van
19 u. 30 af onze vrienden Jos De
Koek, Guido Michiels en Frans Da
Veulemeester ter beschikking zijn.
VUJO-PARTY
Heden 12 mei organiseren onze jongeren hun « Tweede ReuzeVujo-Party ». Van 19 u. af verwachten ze alle jongeren en degenen,
die zich Jong voelen met hun vrienden in de Blauwe Kuip, E. Claessenslaan. Toegangsprijs : 20 fr.
RANST
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
27 mei. Kaarten te bestellen bij
G. De Nys, Sint Antoniusstr. 33,
tel. 85.60.12. Voorbehouden plaatsen. Indien gewenst kunt u inschrijven voor de autobus, ingelegd vanuit Broechem ( + 30 fr.).
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.
TURNHOUT (Arr.)
KOLPORTAGE
Alle kaderleden noteren de data
van de kolportages met het bijzonder « Wij «-nummer : kantonaal in
4 groepen (Herentals, Mol, Westerlo, Turnhout-Hoogstraten-Arendank)
op 20 mei en 3 juni ; arrondissementeel op 17 en 24 juni te Herentals en Turnhout.
BAL
Het arr. bal op 30 mei te Geel
moet een sukses worden. We rekenen op de medewerking van 9lle
afdelingen voor de voorverlcooi)
van kaarten en het ophalen van
prijzen en publiciteit. Een sp'sciale
aankondigingskrant wordt bij die
gelegenheid op 10.000 ex. verspreid
bij het Vlaamsvoelende pub.iek ./an
het ganse arr. De namen van alle
adverterende firma's en h.andelaars
iworden erin opgenomen.
VORST-KEMPEN
DIENSTBETOON
Sen. Van Eisen houdt voortaan
ook zitdag te Eindhout de 3e dinsdag om 20 u. in caft Binnemans,
Dorp.
GERARD SLEGERS
Vandaag zaterdag 12 mei om 20 n.
spreekt sen. Gerard Siegers in lok.
Kempenaers te Vorst over « Vlaamse beweging en sociale beweging ».

WU
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WIJNEGEM
VflIENDENBAL
W i j v e r w a c h t e n a) onze leden en
abonnees op ons 7e jaarliiks vriendenbal in het Vleminokhof op zater(iag 17 mei te 20 u 30
GEMEENTERAAD
Zal plaats hebben op vrijdag 25
m e i omstreeks half-negen Het vooistel van de VU om de geheime zitt i n g na het publiek vragenuurtje te
plaatsen, zodat de zitting s t i p t om
20 u. 30 kan beginnen en het pu
bliek niet hoeft t e w a c h t e n , w e r d
door de CVP-meerderheid afgewezen De burgemeester laat politiek
geïnteresseerden liever in de kou
staan.
WILLEBROEK
V L A A M S HUIS
W i | zoeken kontakt met sociaalvoelende. Vlaamsgezind'- mensen
welke geïnteresseerd zijn in het
uitbaten van een herberg (ook ver
gaderingen. feestjes, enz) in onze
gemeente
Voor verdere
inlicht:
schrijven naar : "Vilfried Leemans,
Kerkstr 10. 2660 Willebroek

WUJUJK
TERUGGEVONDEN
't Heeft lang geduur, maar nu
zijn w i j hem t o c h t e r u g op het
spoor ' Deze week ontvingen w i j
een kaartje van S M . KROO Eddy
G a r ' ' ^ m e 'f^"^ Gie M u n - Stockh e i m . Post 12 - 4090 BSD. Eddy s t e l t
het — hoG '-"n het anders! — goed.
Hij belooft on"? noq meer n i e u w s ,
mpar voeat eraan toe dat nieuws
uit Wii-ijk en o m s t r p k e n steeds
w e l k o m is i n het verre S t o c k h e i m .
Land's de'.c vven w i l b i l fm-s^'^hien
w a t laat) de mensen danken die
hem bij de Vujo-verkiezinqen gesteund hebben. Zo, dnt is dan w e e r
qebei'rd. W i j wachten dus op een
briefje met wat meer nieuws en
schrijven er alvast zelf eentje Hou
je. Eddy
WOMMELGEM
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Wie mee w i l per autoc^r s' hri;ft
in op hetzelfde adres als hoven
Genummerde plaatsen &-in i .lü fr
en 40 fr Verplaatsing .30 f Vlug
inschrijven want aantal plaatsen i.s
beperkt

brabant'
Brussel-Halle-Vilvoorde
ARR SEKRETARIAAT
Ons arr sekretariaat.
Kongresstraat 53. Brussel (02/17 92 18) is
open
maandag, woensdag en don
derdag van 18 u tot 21 u
Teksten voor de bewegingswiizer moet op het arr. sekretariant
binnenzijn ten laatste zaterdag
ALSEMBERG
DIENSTBETOON
Het dienstbetoon van onze afde
ling aaat in het vervolg door in de
herberg » De Hoorn •>, Pastoor Bolsstr. 16 en dit elke eerste dinsdag
van 20 t o t 21 u. in mei uitzonderlijk
op dinsdag 8 m e i .
BERG-KAMPENHOUTNEDEROKKERZEEL-BUKEN
BEVLAGGINGSAKTIE
Vlaggen zijn te b e k o m e n , inklu
sief vlaggestok, bij M L Thiebaut,
Fazantendal 20, te Berg.
V L A A M S NATIONAAL ZANGFEEST
Wil leggen een bus m Mogen w i |
de deelnemers vraoen tijdig in te
schrijven Kaarten zijn te bekomen
bij M.L Thiebaut en W Christiaans
UZFRBEOEVAART
Tijdig inschrijven bij W Ghnsti
aans. Dorpsstr 86 t e Berg
BERG
SOCIAAL DIENSTBETOON
EN ZIEKENKAS BRABANTIA
Elke dag ten huize van
Marie
Louiss Thiebaut. gemeenteraadslid.
Fazantendal 20, tel 016/654 74 en
KOO Auqust Van Ingelghem, gemeenteraadslid
Nederokkerzeeistraat
BORCHT-LOMBEEK
ZIEKENFONDS BRABANTIA
ledere zaterdag van 17 tot 18 u
in lokaal •• °iepa » Populierenstr 1
BRUSSEL
VLAAMSE HARMONIE
. PETER BENOIT »
De 17e jaarlijkse feestavond van
de Vlaamse muziekvereniging uit
de hoofdstad heeft plaats op zaterdag 19 mei te 19 u. 30 in de Jozef
Clottenszaal ( I e verdieping) van
het lokaal • Graaf van Egmont ».
J Van Praetstr 23 te Brussel (aan
de Beurs) Het eerste gedeelte be
staat uit een optreden van het muziekkorps van deze harmonie, o I v
de h Gregoire Duhamel. het tweede deel uit een bal gespeeld door
het dansorkest « Les Andreas •
Toegangskaarten • 50 fr , bij al de
bestuursleden evenals de feestavond zelf aan de ingang van de

zaal Alle Vlamingen uit Brussel
en omgeving zijn hierop van ganser
harte uitgenodigd.
GEZELLIG EETMAAL
VU-Brussel nodigt u uit op een
gezellig eetmaal
in ons
lokaal
Uilenspiegel. Pletinckstr 38. 1000
Brussel, t e l . 12.13 74 op zaterdag
12 mei vanaf 19 u., zondag 13 mei
vanaf 12 u. en maandag 14 mei
vanaf 19 u Op het menu
konijn
OD Vlaamse wijze Prijs - 100 fr.
BUiZiNGEN
GEZELLIG SAMENZIJN
Op een mooie avond in de zoete
maand mei van het jaar 1968 w e r d
te Buizingen een VU-afdeling opgericht Dit is nu vijf jaar geleden
Vorige maand organiseerden w e
een lustrumbal en het w e r d een
ware overrompeling met meer dan
500 aanwezigen
Het afdelingsbestuur heeft nu
eenparig beslist al de leden uit te
nodigen op een gezellig samenzijn
met een Bruegheliaans koud buffet.
Dii: gezellig samenzijn (met etentje, drank en dans) w o r d t u allen
graag -en gratis aangeboden op vrijdagavond 25 m e i in de Don Boscokeider te 19 u 30.
DILBEEK
SOCIAAL DIENSTBETOON
Op afspraak voor gemeentelijke
problemen : Grauls O s w a l d , tel
22 72 89. Andere sociaal dienstbetoon
Panis M a u r i t s . tel 65 49 97
DWORP
BAL
Heden zaterdag 12 mei om 20 u
30 in de Vredezaal • 6e Meinachtbal
met The Crainies Parking : Kerkplein
HALLE (Fed.)
KALENDER
12 mei
Bal te D w o r p
19 mei
Bal. St Pieters-Leeuw
De Jonge Deken

in

HOEILAART
VLAAMSE ZIEKENKAS
De laatste weken is het aantal
aangeslotenen dusdanig gestegen
zodat ook hier een maandelijkse
zitdaq onontbeerlijk
w e r d . Deze
gaat door elke derde donderdag
der maand van 19 u 30 t o t 20 u 30
in de zaal St.-Clemens, H. Caronstr.
M e t e e n kunnen de inwoners van
Hoeilaart ook ter plaatse genieten
van alle voordelen van dit Vlaams
sociaal organisme.
Neem kontakt met de plaatselijke
afgevaardigde
(53.91 62)
die
u
graag alle inlichtingen v e r s t r e k t .

JETTE
GELUKWENSEN
Het bestuur en ieden van V U en
VUJO w e n s e n van harte p r o f i c i a t
aan Frans en Magda Hauwaerts b i j
de g e b o o r e van hun eerste kindje
Diederik.
LEUVEN (ARR.)
KALENDER
14 mei : A r r . bestuur.
15 m e i : Informatieavond rivierenbezoedeling. Huis van de Vlaamse Leergangen, Leuven.
17 mei : K o n t a k t v e r g a d e n n g Vlia
denstand.
18 mei : C e n t r u m voor Gemeent e b e l e i d : Rechten en plichten van
de gemeenteraadsleden, door J.
Verniers.
20 mei : A r r . kolportage. Landen.
25 mei : arr. raad. zaal « Beikentiof », M o i e n s t e d e . M e t H Schiltz
27 mei : Vlaams Nationaal Zang
feest. Kontakt via P. l<-j»)pers, J
uipsiusstr. 2 1 . Leuven
28 mei : A r r . bestuur.
29 mei : Kanton Leuven-Noord :
voorbereiding s t i c h t i n g a f d . Pellenberg-Linden.
1 juni : C e n t r u m voor Gemeentebeleid. Les over verhaalbelasting.
2 juni : Kant. Tienen, qe^ielng samenzijn, zaal o Berg en Dal », Grote s t w g , Roosbeek
5 juni : Leuven-Noord
kantonnale w e r k g r o e p , bij R. Geeraerts, W i l sele.
15 juni : C e n t r u m voor Gemeent e b e l e i d . Les over plannen van aanleg.
17 juni : Tienen, arr. kolportage
20 mei : Landen, arr. kolportage
22 juni : Statutaire arr. raad, zaa!
Trefpunt 8 1 , Leuven
23 en 24 juni : W e e k e n d voor Ka
dervorming, B r e m b e r g . Inger. door
l e t Dosfelinstituut.
1 juli : IJzerbedevaart.
DEMER-DIJLE-GETE-VELPE-AKTIE
Fantastich, g e w e l d i g I Dat is het
m i n s t e , w a t w e kunnen zeggen van
de autokaravaan, w e l k e als p r o t e s t
tegen de steeds t o e n e m e n d e bezoedeling van onze rivieren op zaterdag 28 april van Haacht naar Tienen is gereden. Verschillende tientallen wagens, die een s t o e t v o r m den van bijna 1 km lang, v e r t i o k k e n
vanop
de
gemeenteparking
in
Haacht om alzo via Aarschot, Diest
en Halen in Tienen aan te k o m e n ,
waar onder oorverdovend getoeter
van de wagens halt gehouden w e r d
aan de suikerfabriek en voor de
« C i t r i q u e Beige ». Daar ook hadden kinderen postgevat met g r o t e
slogans « Weg met de stank ».
Een speciale v e r m e l d i n g voor de
Volksunie uit het kanton Haacht,
die gezorgd hadden voor een originele v e r s i e r i n g van t w e e wagens,
op de ene was een zeilboot aangebracht, t e r w i j l de andere voorzien
was van een grote slogan, behangen m e t dode vissen Aan allen
die deelnamen, onze oprechte dank.
Onze aktie tegen de bezoedeling
gaat nog verder Dinsdag 15 m e i ,
w o r d t in s a m e n w e r k i n g met 't Dosf e l i n s t i t u u t een informatieavond ing e r i c h t t e Leuven in het « huis der
Vlaamse Leergangen » ( I e verdiep
filmzaal). Aan de hand van f i l m m a teriaal zal dhr J. Maes uit Mechelen aantonen hoe ernstig het verv u i l i n g s p r o b l e e m zich stelt, t e r w i j l
v o l k s v e r t . Willy Kuijpers het programma van de yolksunie en de
konkrete v o o r s t e l l e n van deze part i j om t o t een positieve oplossing
t e k o m e n , zal t o e l i c h t e n Op deze
zeer leerrijke avond mogen het kader en ook de gemeente- en prov.
raadsleden niet o n t b r e k e n .
KOLPORTAGE
De prachtige verzorgde en inhoudrijke brochure van de Volksunie w o r d t verkocht aan 10 f r . De
kolporteurs hebben t w e e belangrijke t r o e v e n in handen : een handig
en prachtig boekje en een schandalige lage v e r k o o p p r i j s . Ook w i j zullen k o l p o r t e r e n . Er w o r d e n t w e e
g r o t e a r r o n d i s s e m e n t e l e voorzien.
Twee zeer belangrijke gebieden komen hiervoor in aanmerking : 20
mei in Tienen en 17 juni In Landen.
In Tienen komen w i j samen op de
Grote M a r k t (aan de kerk) o m 10 u

AALST (Arr.)
AUTO-KARAVAAN
A l s v o o r l o p i g o r g e l p u n t achter de anti-Leburton-aktie van t i e t
arr. A a l s t d o o r k r u i s t e n 84 auto's vorige zaterdagnamiddag 5 m e i
het arr. Uit v e r s c h i l l e n d e l u i d s p r e k e r s galmden de anti-Leburtonslogans door de lucht van de Denderstreek en v e r k o n d i g d e n aan
de belangstellende inwoners van een g r o o t aantal g e m e e n t e n het
« goede w o o r d >. Om het heilig antl-Leburton-vuur brandend t e
houden, w e r d e n t r o u w e n s 5.000 lucifersboekjes u i t g e d e e l d m e t
de boodschap « W e l v a a r t door f e d e r a l i s m e ».
De rondrit was goed v o o r b e r e i d en v e r l i e p dus ook zonder noem e n s w a a r d i g e m o e i l i j k h e d e n . Staf en Jos. de w e r k g r o e p en allen
die een taak op zich g e n o m e n hadden v e r d i e n e n alle lof. De
deelnemers danken w i j zeer voor hun aanwezigheid

In Landen is het verzamelen geblazen eveneens om 10 u aan het stat i o n Wees op post !
INFORMATIEAVOND
RIVIERENBEZOEDELING
Dinsdag 15 m e i t e 20 u.. Huis
van de Vlaamse Leergangen Leuven. Film : J. Maes. Spreker : kam e r l i d W. Kuijpers. Een organisatie
in s a m e n w e r k i n g met het Dosfelinstituut.

AALST (Arr.)

Nog een foto uit de Demer-Dijle-Gete-Velpe-autokaravaan van de VU van
Haacht naar Tienen.

DRONGEN
SOC.

DIENSTBETOON

Prov. raadslid Kris V e r s y c k ' e n
gemeenteraadslid Mare Smets in
ons lokaal Barloria, Thier Brau Hof
( o p r i t autostrade t e Drongen Baarle) : iedere 2de donderdag van 19
t o t 20 u Belastingsaangiften, pensioenaanvragen, b o u w v e r g u n n i n g e r u

ZOEKERTJES

PALINGFESTIJN

Firma te W e m m e i zoekt aktieve bediende, ong 25 j . Kontakt via sen.
Van Haegendoren, G. Gezelielaan
S3, Heverlee M e t opgave referenties.
— R 58

Voor leden en s i m p a t i s a n t e n op
donderdag 17 mei t e 19 u. 30 in
zaal Barloria, Thier Brau Hof. Deelname in de kosten : 120 f r . per persoon. Inschrijving bij S. G e e t s , Beukendreef 2, tel 09/26.11.86.

LOT-ST PIETERS-LEEUW
SOC
DIENSTBETOON
Ben. Bob Maes en f e d . schepen
Frans Adang houden zitdag, elke
vierde dinsdag van de maand.
Lot • Fr Walravensstr. 85, van 19
tot 20 u , t e l . 76 33 04.
St Pieters-Leeuw : De Jonge Deken, Rink, van 20 u. 30 t o t 21 u. 30.
Lot : elke zaterdag van 11 t o t
12 u.. F Goetgebeur, Fr. Walraevensstr 85. t e l . 76.3.04.
MERCKTEM
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 S m e t , bestuurslid
NEDEROKKERZEEL
SOCIAAL DIENSTBETOON
Elke dag ten huize van Pieter
Van
der V o r s t ,
schepene,
O.L.
V r o u w s t r a a t 33.

PEUTIE
SOCIAAL DIENSTBETOON
Het sociaal dienstbetoon zal verzorgd w o r d e n door dokter Anciaux
of P Deneve. de 2de maandag
v/an iedere maand bij A Lesaqe,
51a V i j f h o e k s t r a a t
t e Peutie van
19 u 30 tot 20 u 30
SCHEPDAAL
SOC DIENSTBETOON
Elke maandag van 20 t o t 21 u.
door Omer Huybens, Plankenstr. 17,
tel 02/52 34 40 of op afspraak
SCHAARBEEK
SOCIAAL DIENSTBETOON
Agg raadslid Roger De Brabanter houdt zitdag elke maandag van
16 u t o t 18 u 30 op zijn adres :
Georges
Bekhoudlaan.
28
te
Schaarbeek, of
op afspraak t e l .
15 53.96.
ST.-KWINTENS-LENNIK
DEBATAVOND
" Vlaams-Brabant bedreigd ». Op
vrijdag 1 juni o m 20 u. 30 organiseert de plaatselijke afdeling een
tegensprekelijk
debat met
lichtbeelden in het lokaal « Verzekering t e g e n de d o r s t » t e Eizeringen
Dhr
W i l l y Kuijpers, volks/ert-, zal er handelen over « Europa-taalgrens, Brussel hart van Eu•opa. geschiedenis en humor
•,
/vaarop het debat volgt. Iedereen
/vordt vriendelijk uitgenodigd.

oost-vlaanderen
ARR. RAAD
H e e f t plaats op vrijdag 18 mei te
20 u. 30 in het lokaal « Het Gulden
Vlies », Esplanade t e A a l s t . Belangrijk punt op de dagorde : Een voordracht over r u i m t e l i j k e ordening,
de rol van f e d e r a t i e s en f u s i e s en
de opdrachten van de urbanisatie.
De laatste vergadering v ó ó r de vakantieperiode is gepland op 15 j u n i .
VOORZITTERS
De v o o r z i t t e r s van de afdelingen
s i m e n m e t de kanton-verantwoor'del i j k e , w o r d e n samengeroepen
in
het lokaal « Het Gulden V l i e s » t e

d e n , gezinsraden, k u l t u u r r a d e n , enz.
Inleider : lic. Herrebaut, s t a f m e d e w e r k e r I n s t i t u u t voor A n d r o g o g i s c h
Onderzoek.

A a l s t op zondag 20 mei t e 10 u. 30
Er zijn belangrijke punten t e bespreken en w e rekenen op alle
voorzitters en kantonnale verantwoordelijken.
LESSEN DOSFELINSTITUUT
Telkens in het lokaal « Het Gulden Vlies », Esplanadeplein t e Aalst
organiseert het D o s f e l i n s t i t u u t 2
les-avonden : 1. Dinsdagavond 29
m e i t e 20 u. : Rechten en plichten
van de gemeenteraadsleden. Inleider : mr. V e r n i e r s , advokaat, gemeenteraadslid t e St. Niklaas ; 2.
Dinsdagavond 5 juni t e 20 u. :
G e m e e n t e l i j k e jeugdraden, sportra-

ZITDAGEN ZIEKENFONDS
FLANDRIA
G e n t : s e k r e t a r i a a t , Keizer Karelstr. 101, alle w e e k d a g e n van 9 t o t
12 u. en de w o e n s d a g n a m i d d a g .
Merelbeke :
Hundelgemsestwg
359, dinsdag van 14 t o t 17 u.
Nevele : C y r i e l Buyssestr. 2, d o n derdag van 14 t o t 15 u.
W e t t e r e n : De Klokke, Koningin
A s t r i d . 27 (brug), w o e n s d a g v a n
14 t o t 15 u.
Dendermonde : "Oen O m m e g a n c k ,
Grote M a r k t 18, woensdag van 18
t o t 17 u.
GENT
DIENSTBETOON
Pensioenaanvragen,
belastingsaangiften en andere sociale problem e n , ledere
dinsdag en i e d e r e
vrijdag van 19 t o t 20 uur in Vlaams
Huis
Roeland.
Provincieraadslid
Kris Versyck. (ook thuis na t e l . afspraak : 09 254804).

HEUSDEN-DESTELBERGEN
V L A A M S N A T I O N A A L ZANGFEEST
Uit Heusden zelf v e r t r e k t geen
bus. M e n kan w e l meereizen n i e t
de bus die uit W e t t e r e n v e r t r e k t
op zondag 27 mei te 13 u. Op aandraag w o r d t u t o t W e t t e r e n ge/ o e r d Inschrijving : Vlaams Huis
De Klokke, Kon. A s t r i d l a a n 27, Wett e r e n ( t e l . 79.28.81) of bij mevr. Lataer-Delnoy, Hooistr. 1 t e H e u s d e n .
Prijs : 135 f r . (ingangskaart van
75 f r . inbegrepen).
IJZERBEDEVAART
De Goossenaertkring richt een
bus in naar Diksmuide op zondag
1 juli De bus v e r t r e k t t e D e s t e l bergen en s t o p t ook t e H e u s d e n .
Plaats en uurregeling w o r d e n later meegeeeld In de namiddag i s
er een uitstap voorzien. U kunt nu
reeds inschrijven bij de b e s t u u r s leden.
KONTAKT MET U
Maandag en dinsdag zal
het
maandelijks ledenblad « K o n t a k t
met U » op 600 e x e m p l a r e n verschijnen voor onze leden en simpatisanten, uit Heusden en Destelbergen.
BESTUURSVERGADERING
Op de laatste b e s t u u r s v e r g a d e ring w a r e n enkele kernleden u i t
D e s t e l b e r g e n u i t g e n o d i g d . De opk o m s t was buiten alle v e r w a c h t i n g e n , w a t b e w i j s t dat men t e D e s t e l bergen zin heeft voor een s t e r k e
aktiviteit.
Tijdens de maanden mei en juni
zullen in beide g e m e e n t e n t w e e
kolportages v e r r i c h t w o r d e n . Een
met het speciale « W i j «-nummer
in kleurendruk en een m e t de arr.
e d i t i e , die ditmaal aan het kanton
Ledeberg g e w i j d is.
W e noteerden ook enkele nieuw e leden.
VU-leden uit Heusden en vooral
uit Destelbergen die w e n s e n a k t i e f
deel t e nemen aan onze a k t i v i t e i t e n
en als kernlid de v e r g a d e r i n g e n
w e n s e n bij t e w o n e n .stellen zich
in verbinding m e t Koen Van M e e nen, N e d e r b r o e k s t r . 1 t e H e u s d e n ,
t e l . 52.73 88.
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GENT-EEKLO (Arr.)
WIJ-VROUWEN
Na de laatste geslaagde zaterdagnamiddagbijeenkomst, dachten wij
dat onze mei-ontmoeting — gezien
de vele vrije weekends — best op
een donderdagavond kon doorgaan.
Bijgevolg ontmoeten wij elkaar op
donderdagavond-17 mei in Vlaams
Huis Roeland, in de bovenzaal. We
starten om 20 u. Volksvert. Frans
Baert zal spreken over adoptie en
zijn v\/etsvoorstellen in dit verband.
Ook krijgen we de kans zijn visie
te vragen over de onderwerpen die
we vorige keer behandelden. Allen
hartelijk welkom en we nodigen
heel speciaal de heren uit.
NAAR DIKSMUIDE
De Vujo arr. Gent-Eekio legt een
bus in naar de IJzerbedevaart. Inschrijvingen op een uithangende
lijst in het Vlaams Huis Roeland
of schrijf een briefje naar Vujo arr.
öent-EekIo, Korte Krulsstr 3 te 9000
Gent
HERZELE-EREMBOOEGEM
IJZERBEDEVAART
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Het kantonnaal bestuur heeft besloten autocars In te leggen naar
het zangfeest en de IJzerbedevaart.
Het vraagt aan alle afdelingen zoveel mogelijk samen te werken met
het kantonnaal bestuur.
Voor het zangfeest op 27 mei bedraagt de kostprijs 200 fr. Alles inbegrepen. Het uur van vertrek
wordt langs de afdelingen later medegedeeld.
tMPE
OVERLIJDEN
Te Impe overleed op 23 apnl jl.
Maria Godefroit, na een leven van
Vlaams-nationale trouw en dienstbaarheid aan de Vlaamse strijd.
Wij bieden aan de families Godefroit en Boterberg onze kristelijke
deelneming aan.
LANDEGEM
DIENSTBETOON
Voksvert. Fr. Baert, morgen zondag 13 mei te 11 u. (ten huize van
E T'Hooft, Stationsstr.).
LEDENVERGADERING
Op woensdag 16 mei voor de afdelingen Nevele en Landegem Prov
raadsid P. Van Grambergen komt.
Uitnodigmgen worden nog verstuurd. We starten eveneens met
een ledenblad.
LEDEBERG
VLAAMS HUIS
De VU-mensen van Ledeberg verwezenlijkten op vrijdagavond 5 mei
één van hun aktie-objektieven : de
Inhuldiging van het «Vlaams Huis»,
Louis De Smedtstr. 44 Heel wat afdelingen uit het arr Gent-EekIo
hadden een afvaardiging gestuurd
om de heuglijke gebeurtenis mee
te vieren ; leden van het arr. bestuur, prov. raadsleden Paul Van
Grembergen en Oswald Van Ooteghem, de parlementsmandatarissen
Frans Baert en Eugeen De Facq begeleidden mevr. De Gaster en het
bestuur van VU-Ledeberg naar het
spiksplinternieuwe lokaal. Voorafgegaan door de muziekkapel van
het VNJ, stapten prominenten, partijleden en simpatisanten sloetsgewijze door de gemeente, en lokten
heel wat volk naar buiten
Aan het feestelijk-bevlagde huis
hield Frans Baert een toespraak
waarin hij de rol van het « Vlaams
Huis » in ons partijleven schetste,
en de afdeling Ledeberg alle heil
toewenste.
Een
geestdriftige
• Vlaamse Leeuw » besloot de manifestatie. Zoals het hoort bij een
inauguratie werd het « Vlaams
Huis B tijdens een meer dan gemoedelijke receptie « gedoopt •
en konden de genodigden kennismaken met het praktisch-ingerichte
nieuwe kader waarin zich in de
toekomst 't Ledebergse Volksunieleven zal afspelen. Laten we Volksunie-Ledeberg — met Jacqueline
De Gaster als promotor — gelukwensen met het geslaagde initiatief.
OOSTAKKER
SOC. DIENSTBETOON
Met al uw problemen o.a. voor
bouwiustigen (rooilijnen, bouwvergunningen) ; voor het personeel
van overheids- en parastatale diensten (regularisatie van wedden) ;
voor iedereen (pensioenen, bezwaarschriften) 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 sekretariaat. Voorraad beperkt
Tijdig bestellen
SINT-NIKLAAS
VNJ
6e MeiWokjesbal. Orkest ; Ray
Chadwick. Zaterdag 5 mei om 20 u.
30. Zaal « Terminus », Stationsplein
(ingang Kleine Laan). Toegang 75 fr.
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SOCIAAL DIENSTBETOON
arr. anfwerpen
ANTWERPEN :
Maandag 14 mei : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens.
Maandag 21 mei : volksvert. A. De Beul en sen. De Bruyne.
Maandag 28 mei : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens.
Lokaal Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.28, van 20 tot 21 u
WIJNEGEM !
Maandag 21 me! :-sen. H. De Bruyne.
Lokaal Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u
KONTICH :
Woensdag 23 me! : volksvert. R. Mattheyssens.
Lokaal Alcazar. Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u,
MERKSEM :
Donderdag 17 mei : volksvert. dr. H. Goemans.
Lok. TrjI. Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30.

arr. gent
Sen. Leo Wouters, Krijgslaan 244, tel. 22.39.42 : ledere vrijdagavond vanaf
20U.30 in Vlams Huis Roeland en iedere maandagnamiddag thuis.
Sen. Leo Elaut. St.-Pietersnieuwsstr. 202, tel. 25.44.66 : 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 tol 20 u. en iedere dag
ten huize na telefonische afspraak.
Prov. raadslid Raf Bayens, Goudstr. 4, tel. i!3.87.73 : iedere eerste maandag
van 20 tot 21 u. thuis, ledere dag, na telefonische afspraak.
Gemeenteraadslid Guido Deroo, Rijsenbergstr. 264, tel. 22.68.83 (tijdens
bureeluren : tel. 25.50.53) : iedere dag, na telefonische afspraak.
Gemeenteraadslid Erik Vandaele, Oude Houtlei 108, tel. 23.92.55 : iedere
dag, na telefonische afspraak.
KOO-lid Elisabeth Van Campenhout, Apostelhuizenlaan 24, tel. 52.56.77 ;
iedere dag, na telefonische afspraak.
Sociaal hulpbetoon Denise Goethtjn, Groot Brittaniëlaan 76, tel. 25.38.54 :
leder 2de en 4de donderdag in Vlaams Huis Roeland, van 19 lol 20 u.

arr. brussef
VIC ANCIAUX. volksvertegenwoordiger
t^f^^ dinsdag 15 mei, 21 u., sekretariaat, Prieelstr. 1, met J. Van Dooren.
^HS?^'- '• woensdag 16 mei, 19 u., café Uilenspiegel, Pletincksstr,
EPPEGEM : maandag 21 mei, 20 u., café Bachus.
GRIMBERGEN : dinsdag 22 mei, 20 u.. café Sport.
HEKELGEM : dinsdag 15 mei, 20 u., café Centrum, met P. Peeters.
MACHELEN : maandag 14 mei, 21 u., zaal Egmont.
OVERUSE : maandag 14 mei, 20 u., café De Dragonder, met Lieve De Wit.
VILVOORDE : maandag 21 mei, 21 u., café De Gouden Voorn.
Op afspraak : De Klepperbaan 5, 1881 Brussegem, tel. 59.54.55.
BOB MAES, senator
BERG : dinsdag 15 mei, 20 u. 30 tot 21 u. 30, café Fauna Flora.
DIEGEM : dinsdag 15 mei, 19 tot 20 u., zaal Bachus.
LOT : dinsdag 22 mei, 19 tot 20 u., bij F. Goetgebuer, F. Walravensstr. 83.
met Fr. Adang.
EUGENE DEFACQ, volksvertegenwoordiger
ST. KATHARINALOMBEEK : 16 mei, 19 tot 20 u., VU-lok. Uilensoieqel.
BUIZINGEN : 29 mei, 19 tot 20 u., lok. In de Welkom.
Afspraken kunnen gemaakt worden per tel. 09/22.64.23 of 09/25.64.91, of
schriftelijk op adres : Domentstr. 3, te 1705 Essene.
STAN PHILIPS, aggiomeratieraadslid
BRUSSEL : maandag 14 mei, 20 tot 22 u., café Uilenspiegel, Pletinckxstr.
NEDER-OVER-HEEMBBEK : maandag ^1 mei, zaal Familia.
FRANS ADANG, federatieschepen
Elke zaterdag, 11 tot 12 u., Ruisbroekse stwg 109, St. Pieters-Leeuw, tel.
77.31.83.
JAN DE BERLANGEER, aggiomeratieraadslid
MOLENBEEK : alle zaterdagen, 10 tot 11 u., bij Emiel De Smedt, J. Debrucqlaan 101.
JETTE : alle zaterdagen, 11 u .30 tot 12 u. 30, ten huize. De Smet de Nayerlaan 150, tel. 28.34.80.
AVVS, Vooruitgangstr. 191. tel. 18.51.75, alle donderdagen van 20 tot 21 u.
DE BRABANTER, aggiomeratieraadslid
HAREN : dinsdag 22 mei. Ons Huis, Verdunstr.

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, lel. 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.
SCH00NAARDE-WICHELEN-SCHELLE8ELLE : 16 lot 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-WICHELEN-SCHELLEBELLE : 14 tot 16 u., café Mikeno,
Dorp, Schoonaarde.
GREMBERGEN : 16 tot 18 u., in Uilenspiegel, Dorp 1.

arr. leuven
Kanton Diest : Volksvert. Willy Kuïjpers, ledere 3e maandag :
DIEST : bij Nelly Nuyts, Robeynsl. 70, tel. 013/311.17, van 19u30 tot 20u30.
MOLENSTEDE : bfj Lieve Didden, Molenweg 5, tel. 013/334.14, van 20u45
tot 21u30.
ZICHEM : bij Willy Joris, Markt 38, tel. 013/719.18, van 21u45 tol 22u30.
Kanton Tienen : Volksvert. Willy KuIJpers :
HOEGAARDEN : bij Lode Cresens, Tlensestr. 12. In princlepe 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,
BOÜTERSEM : btj Th. De Vos, Oude baan 110, alle maandagen v. 20 tol 21 u.
OUD-HEVERLEE : café « De Luchtbede », Statiestr. 1, vanaf 20 u.
woensdag, donderdag en vrijdag van 20 tol 21 u.
Kanton Zoutleeuw-Landen : Volksvert. Willy Kuijpers, iedere 4s maandag s
DRIESLINTER : café Camee, Grote stwg, van 19u30 tot 20u30.
LINTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein (Neerlinter), van 20u30 lol 21u.
Leuvense Agglomeratie : sen. M. Van Haegendoren, G. Gezellelaan 63,
Heverlee, tel. 016/245.45, na afspraak.
Sen. R. Vandezande, Naamsestr. 167, Leuven, lel. 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. Lorenl,
lid COO. Egenhovenweg 47/32, tel. 321.34.
Kanton Leuven-Zuid : sen. R. Vandezande, ledere 3e maandag t
TERVUREN-MOORSEL : prov. raadslid J. Oepré of gemeenteraadslid G.
Vandendrlessche, iedere I e donderdag, café In de Oude Smidée, Kerkstr. 5. Moorsel, van 20 tot 21u.
DUISBURG : prov. raadslid J. Depré, 3e donderdag, bij J. Robeet, Nede^
Duisburg, van 20 tot 21 u.
NEERIJSE : bij J. Oe Baetselier.
HULDENBERG : bij J. D'Haene.
Kanton Haacht ;
BOORTMEERBEEK : Remy Verreth, café Perfect, I e en 3e maandag, van
19u30 tol 20030.
HAACHT en TREMELO : prov. raadslid E. Van Besten, Kruisstr. 29, Tremelo,
tel. 016/618.04, na afspraak.
ROTSELAAR : prov. raadslid E. Besien, bij M. Mispeller, Aarschotsestwg
14, Ie en 3e woensdag, van 19 u. 30 tot 21 u.
WESPELAAR-TILDONK-WAKKERZEEL-KELF^ : J. De Meersman, zitdagen In
café « Valvekens », Grote baan 16, Wespelaar, I e en 3e donderdag
van de maand van 19 u. 30 lol 21 u. Dringende gevallen bij hem thuis,
Neysetterstr. 31, Wespelaar, lel. 61556.
Kanton Glabbeek : Gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halenstr. 37, Hoeleden.
tel. 016/776.61, aan huis elke I e en 3e maandag en op afspraak.
VELTEM-BEISEM : schepen R. Overloop, St. Michielsstr. 12, Veltem, tel.
016/482.75, na afspraak.
TESTELT : bij Fr. Clerckx, Voorstr. 35.
/eItem-Belsem : Schepen R. Overloop, St.-Michielsstr. 12, Veltem, tel.
016/482.75, na afspraak.
Oud-Heverlee : café « De Luchtbede », Slatiestraal 1, vanaf 20 u.
Vossem-Leefdaal : Federatieraadslid J. Depré of gemeenteraadslid G. Vandendrlessche, iedre I e donderdag, café In de Oude Smidse, Kerkstr. 5,
Moorsel. van 20 tot 21 u.

arr. brugge-torhout
BRUGGE : iedere zaterdag, 11 tot 12 u., in het Breydelhof.
ZUIEKNERKE : zondag 13 mei, 11 tot 12 u., J. Fryns, café De Smidse.
ST. KRUIS : maandag 14 mei, 19 tot 20 u., G. Van In, bij O. Dombrechl,
Engelendalelaan 89.
ASSEBROEK : maandag 14 mei, 20 tot 21 u., P. Leys, bl] R. Reynaert, Nieuw*
str. 23.
RUDDERVOORDE : dinsdag 15 mei, 19 tot 20 u., P. Leys, café Van Daele.
TORHOUT : zaterdag 19 mei, 10 tol 11 u., P. Leys, bij P. Vieghe, Hofstr. 9.
LISSEWEGE : zaterdag 19 mei, 10 tot 11 u., P. Leys, bij G. Bauwens, Stationsstr. 15.
NIEUWMUNSTER : zondag 20 mei, 11 tot 12 u., J. Fryns, café Gemeentehuis.
MOERKERKE : zondag 20 mei, 10 tot 11 u., J. De Roose, bij J. Debbaut,
Hoornstr. 41 A.
DUDZELE : woensdag 23 mei, 20 tot 21 u., G. Van In, café De 3 Zwanen.
OOSTKAMP : zaterdag 26 mei, 10 tot 11 u., P. Leys, bij mevr. Mollet, Lege
Weg 169.

arr. kortrijk
KORTRIJK : in « 1302 », iedere maandag van 17u.30 tot 19u. door Luc Van
Steenkiste, volksvert en van 18 tot 20u. door Blancquaert, sen. — Elke
latste zaterdag van 10 tot 11u. door Walter Vandevyvere (fiskaliteit) —
ten huize van L. Van Landuyt-Comeyne, prov. raadsPd, elke 1ste maandag van 17 tot 19u. — ten huize van Roger Vandewattyne, prov. raadslid, elke woensdag vanaf 20u.
DEERLIJK : lok. De Keizer, 2e maandag van 19 tot 19u.30, R. Vandewattyne.
TIEGEM : lok. Park, 2e zondag, 10u.30 tot 11u., R. Vandewattyne.
KERKHOVE : lok. Century, 2e zondag, 11 tot 11u.30, R. Vandewattyne.
ANZEGEM : lok. De IJzer,, 2e zondag, 10 tol 10u.30, R. Vandewattyne.
MENEN : lok. De Beiaard, elke vrijdag, 21 tol 22 u., door dr W. Vanholme,
prov. raadslid en J. Tahon, gemeenteraadslid — ten huize van J. Tahon, elke woensdag, 19 tot 20u.
WEVELGEM : ten huize van L. Vansteenkiste, elke maandag, 20 tot 22u.
LENDELEDE : 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 tol 17u., L. Vansteenkiste.
GULLEGEM :, lok. Stadion, 2e zaterdag, 18 tot 19u., L. Vansteenkiste.
KUURNE : café De Cirkel, elke maandag, 20 tot 22u., Fr. Blancquaret.
ZWEVEGEM : lok. Sportwereld, Ie donderdag, 19 tot 20u., Fr. Blancquaert.
HEULE : ten huize van Frans Van Steenkiste, schepene, Kortrijksestr. 34,
elke zaterdag, 10 tot 11u.
LAUWE : lok. Brittania, 3e vrijdag, 19 tot 20u., H. Vandenbuicke, gemeenteraadslid.
HARELBEKE : lok. De Zwaan, 3e zaterdag, 17u.30 lol 18u.30, L. Vansteenkiste.
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west-ylaanderen
BLANKENBERGE
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
?7 mei 1973. Wij gaan In groep
per bus. Nu kan Je inschrijven bij
onze bestuursleden.
DE HAAN-KLEMSKERKE-VLISSEGEM
UITGESTELD !
De voor 12 mei, dus voor heden,
voorziene VUJO-bijeenkomst moet
worden uitgesteld tot eén latere
datum, wegens het orkest. Verder
bericht volgt.
BESTUUR
Nu dat ons bestuurslid Ferd. DeBaecke, zoals Emiel, ontslag genomen heeft daar hij verhuisd is.
werd tijdens de jongste bestuursvergadering overgegaan tot de kooptatie van nieuwe bestuursleden.
Zij zijn : Wilfried Saelens (org.prop.), mevr. Pauwels (VU-vrouwen)
en Cyriel Vermote (derde leeftijd).
Wij wensen onze vrienden veel
werklust in hun funkties.

DE PANNE
NEGEN VAN LAKEN
De leden en lezers worden verzocht een bijdrage over te schrijven
op de PR 1094.83 van D. Gesquiere,
Zeelaan 122/12, De Panne, met
vermelding « de Negen van Laken »,
ofwel ze hem persoonlijk te overhandigen. Hij gelast zich in eik geval met de verdere overschrijving.
De VU-afdeling zal ook een bijdrage
storten, waarvan het bedrag door
het bestuur zal bepaald worden.
Alle hens aan dek I
GISTEL
GEBOORTE
Bij Michel Bulynck en Magda
Neels deed een dochtertje Joke
haar blijde intrede : wij wensen de
ouders en ook de grootouders van
harte geluk.
HEULE
IJZERBEDEVAART
Dit jaar gaat de IJzerbedevaart
door op zondag 1 juli om 11 u. Wie
vensteraffiches verlangt kan deze
(gratis) bekomen bij de h. Pieter
Van Oosthuyze, Vredelaan 53 of bij
André Goudsmedt-Vanhuyse, Emiel
Hullebroecklaan 24 (Tinnekeswijk).
Indien er genoeg inschrijvingen zijn
wordt er weer een bus ingericht.
Belangstellenden of geïnteresseerden gfilieven nu reeds hun naam
op te geven bij de h. Andre Goudsmedt (liefst zo rap mogelijk).
GEMEENTELIJKE 11 JULI-VIERING
De Heulse gemeentelijke 11 juliviering gaat dit jaar door op 11 juli
zelf. In 1971 was de gelegenheidsspreker een BSP-er, in 1972 een
CVP-er. Deze sprekers werden door
het lot aangeduid. Dit jaar wordt
het een VU-spreker. Dit betekent
dat aMe Heulse VU-simpatisanten
deze datum 11 juli beslist moeten
vrij houden.
SOC. DIENSTBETOON
ledere zaterdag ten huize van
Frana Vansteenkiste, Kortrijksestr.
34, van 10 u. 30 tot 11 u. 45.

een van onze bestuursleden op te
geven, zij die wensen een plakbrief
van het Zangfeest voor hun venster
te hangen, kunnen deze verkrijgen
bij de gewestel. verantw. (enkele
nog in voorraad) Julien Bultynck,
Staatsbaan 90, Zerkegem. Voor verdere inlichtingen na 20 mei zich in
verbinding stellen met het telefoonnummer 050/815.52.
KLEMSKERKE
VUJO-AVOND
Zaterdag 12 mei organiseert de
Vujo met de VOK een danspartij
in de Misoelburg. Vosseslag. Het
feest begint om 20 u. 30 en de leden hebben kosteloze toegang.
KORTRUK-STAD
INFO.RTIEAVOND OVER JEUGDBESCHERMING
Dinsdag 15 mei te 20 u. wordt in
de bovenzaal van café 1302, Burg.
Reynaertstr. 9, een buitengewone
interessante voordrachtavond georganiseerd over jeugdproblematiek.
Jeugdrechter
G. Vandenbussche
spreekt, over « Hebben we iets aan
jeugdbescherming ? ». De rijke ervaring van de spreker staat er borg
voor dat het niet bij enkele algemeenheden zal blijven. Gelegenheid
tot debat. Alle belangstellenden zijn
hartelijk welkom. Deelname in de
onkosten : 25 fr.
LEFFINGE
VERSTEELE & LOOTENS
Begin juni verschijnt de «PasterVersteele-brochure», van de hand
van onze sekr. GUbert Devriendt.
Prijs : 60 fr. Van nu af aan te besteilen voor overschrijving op PR
401409 van ASLK Nieuwpoort, voor
i3k. 0062587-01. Het gedenkboek
Etienne Lootens dat voorzien was
voor nu, zal evenwel pas verschijnen in de loop van 1974. We doen
nogmaals een oproep tot alle vrienden dat zij brieven, artikels, enz.
van Etienne Lootens ter beschikking zouden stellen van G. Devriendt, Oostendsebaan 28, Leffinge.
MENEN
SOC. DIENSTBETOON
Elke vrijdag om 20 u. 30 door dr
Wilfried Vanholme en Joel Tahon
in lokaal De Beiaard, Kortrijksestr.
3, tel. 528.99.
KOO-lid Stefaan Taccoen : elke
maandagavond op afspraak, Kortrijksestr. 338, tel. 53606.

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE
(Arr.)
LEDENSLAG
Na de glansrijke abonnementenslag, die ons meer dan 100 lezers
« teveel » opleverde, ziet het ernaar uit dat thans ook de ledenslag binnenkort zijn einde gaat vinden. Vorige week kwamen 45 nieuwe leden binnen, zodat we thans
nog een kleine zestig van de eindstreep verwijderd zijn, hetzij ongeveer twee per afdeling. Einde : 1
juni !
DE WEST
Zeer intensief wordt thans op
menige plaats gewerkt aan het opzoeken van personen, leden of geen
leden, die zouden willen aansluiten
bij De West. We doen een oproep
dat het mondeling voorlichten, en
lEPER
dit vooraf, van zéér groot belang is.
VUOOi
Wanneer men aldus kandidaten
Op 19 mei te 15 u. richten de
heeft, wordt gaarne een bezoek geVolksuniejongeren (arr. leper) een
bracht door de betrokkene persoarr. vormingsdag in. Deze vindt
nen. Wend u hiervoor tot Toon Van
plaats in « 't Belfort », D'Hondstr.
Sijnghel, Witte Nonnenstr. 5 of
9 ta leper. Sprekers : Michel CapWilly Devriendt, Rekollettenstr. 66,
poen over •• Milieuproblematiek » ;
Nieuwpoort, of tot een van de boRaf Grillet over <• Federalisme nu »
den. De lezers van « Wij » vragen
en Kris Casier over « Rol van de
we langs deze weg om ook dat zij
jongeren in de vergadering ».
niet zouden dralen om zich aan te
SOC DIENSTBETOON
sluiten bij het neutrale ziekenfonds
Sen. Fr. Blanquaert houdt zitdag
De West ! Het moet uit zijn, om
in ons lokaal, café « Het Belfort ».
ons eigen geld besteed te zien aan
iedere Ie en 3e zaterdag,.vanaf 11u.
propaganda tégen ons !
Men kan zich ook wenden tot geARR. RAAD
meenteraadslid Jan Carpentier, GilOnze arr. raad vergadert op zondenstr. 6 (tel. 209.161 en to. KOOdag 20 mei te Diksmuide om 9 u.
lid Pieter Lerooij, Haiglaan 95 (tel
30. Einde om 12 u. 30. De raadsle21938).
den die belet zouden zijn, dienen
zich te laten vervangen door kolleIZEGEM
ga's uit het bestuur.
SPRINGTIJ - JAARLIJKS VU-BAL
Op- zaterdag 12 mei in de zaal
OOSTENDEMARIAKERKE
Marideldaele,
Emelgemsplein
5.
BESTUURSLEDEN
Open deuren vanaf 20 u., en vanaf
Na het huwelijk van Hedwig, werd
20 u. 30 springtijd. DJ. Jan Joris
haar plaats ingenomen door mevr.
met de eerste Vlaamse piratenstuElsie Van Peteghem (mevr. Vandendio zorgt voor de nodige « springers ». Inkom : 50 fr. Hartelijk welbrouche), welke als bestuurslid gekom.
koöpteerd werd op 30 april. Als
FIETSTOCHTEN
vertegenwoordiger voor de Vujo
« Die winter is vergangen... we
komt Eddie Vandenabeele en als
zien de fietsen weer •>. Maandag 30 vertegenwoordiger voor Raversijde
april startte de fietsklub opnieuw.
komt Gaston Vandenabeele. WelNa deze ,« starttocht » worden de
kom allen en taaie werklust.
ritten weer op zaterdag gereden.
OVERLIJDEN
Belanghebbenden kunnen meer inOp 5 mei werd alhier ten grave
lichtingen verkrijgen in het Vlaams
gedragen ons lid Luc Neirynck, plotHuis> Het olympisch minimum... de
seling overleden. Luc is ons vele
fiets op I
jaren behulpzaam geweest, vooral
tijdens verkiezingsperioden, en dit
trots zijn zware invaliditeit, die hij
JABBEKE
overgehouden had van het OostDRINGEND
front. Vele zonnige uren heeft Luc
Na 20 mei a.s. worden de Inin zijn leven niet gekend en daarschrijvingen voor de autobus afgeom respekteren wij des te meer
sloten, diegenen die nog wensen
zijn Vlaams-nationale trouw, die
in t«- schrijven, dienert zich vlug bij

vooral in tegenspoed werd bewezen.
Aan mevr. Neirynck en de kinderen
bieden wij onze innige deelneming
aan.
OOSTENDE-STENE
HUWELIJK
Op 11 mei trad onze trouwe propagandist en vurig nationalist Guido Deleu in het huwelijk met Elisabeth Simoen. Wij feliciteren het
bruidspaar van harte en wensen
het vele gelukkige jaren toe.
OVERLIJDEN
ging van ons heen, ons lid Armand
ging van ons heen, ons lid Amand
Desaever, uitbater van de herberg
aan de groenteveiling. Onder grote
belangstelling werd hij op 7 mei
ten grave gedragen. Het was aan
hem te danken dat wij in 1968 een
vergaderzaal vonden zowel voor de
stichting van onze afdeling als voor
de feesten en vergaderingen. Wij
bieden de familie onze innige deelneming aan.
OOSTENDE-CENTRUM
GEBOORTE
Een zoon Wouter verheugde op
14 april zijn ouders André Verschelde en Anne Devos. Onze hartelijke
gelukwensen.
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.
OOSTENDE
ZITDAGEN
EM. VANSTEENKISTE
1ste zaterdag van elke maand :
9 u. : Veurne, Belfort, Markt ; 10
u. : Diksmuide, Vlaams Huis ; 11 u.:
Koekelare, Hertog Van Arenberg ;
12 u. ; Handzame, Casino, Statiestr. ; 13 u. Ichtegem, Den Engel.
3de zaterdag van elke maand :
9 uur : Zeelaan 29 te De Panne ;
10 u. : Middelkerke, Were Dl ; 11 u.
Roksem, bij schepen L. Vierstraete;
12 u. : Eernegem, Riva-Venus, 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.

limburg
BILZEN (Kanton)
KANTONNAAL BAL
In aanwezigheid van volksv. Raskin en van talrijke gemeentelijke
mandatarissen uit de omgeving had
op zaterdag 28 april j l . een groot
bal plaats in Hove Edelweiss te
Hees. Dit bal werd, zo wel wat opkomst als opbrengst betreft, een
groot sukses.
Dank aan allen die meehielpen
en vooral aan Jan Appermans.
BESTUURSVERGADERING
Op 27-4 j l . vergaderde ten huize
van P. Raskin, het plaatselijk bestuur, in aanwezigheid van ons gemeenteraadslid J. Rubens.
De inhoud van het nieuwe nummer.van « De Bilzenaar » werd nader bepaald en er werd aandacht
besteed aan. de kaderverruiming.
BREE
MIDDENSTANDSDAG
Het kanton Bree organiseert een
middenstandsvergadering op dinsdag 22 mei te 20 u. i a café Kapelhof te Opitter met als spreker
voksvert. R. Mattheyssens, lid van
de Kamerkommissie van de Middenstand.
BREE
GROTE AUTOZOEKTOCHT
Zondag 27 mei. Verjonging Bree,
m.m.v. VTB-VAB. Inlichtingen :
Neenstr. (tel. 667.17).
DIEPENBEEK
KANTONNALE VERGADERING
Op maandag 14 mei in café Paenhuis. Dorpstraat, kantonnale vergadering voor alle bestuursleden
van kanton Hasselt te 20 u. 30.
Senator Gerard Siegers geeft een
overzicht van de politieke toestand
en wij bespreken de organisatie
van onze kantonnale werking. Vooraf, vanaf 19 u. 30, vergadert het
afdelingsbestuur van Diepenbeek.
DILSEN
AFDELINGSBAL
Zaterdag 26 mei e.k., zaal - Welkom » - Rotem (kruispunt).

HASSELT
ARR. NIEUWS
Het arr. bestuur vergaderde op
donderdag 3 mei ter voorbereiding
van de vergadering van de arr.
raad, die gehouden wordt op vrij-dag 11 mei n zaal «De Oude Kring»
te Heusden.
HUWELIJK
Afdeling Hasselt wenst hierbij
alle geluk aan Nicole Benoit en Jan
Segier bij gelegenheid van hun huwelijk. Wij danken speciaal onze
vriend Jan om zijn jarenlange trouwe inzet voor de Volksunie, o.m.
als man achter de mikro bij de verkiezingen.
ROESELARE-TIELT
AUTOZOEKTOCHT
VUJO
Met medewerking van onze af- |I
Met Vujo naar het Vlaams-Natiodeling richt de rallyklub Verbroedenaal-Zangfeest op 27 mei a.s. U
ring Midden-Limburg op zondag 3
kunt nu reeds inschrijven voor de
juni een grote autozoektocht in,
bus bij : Rik Hoornaert, Beverenmet start omstreeks 13 u. 30 aan
stwg 50, Roeselare, tel. 263.17 ;
het Kultureel Centrum te Hasselt.
Mare Seynave, Kortrijksestr. 117,
Inschrijvingsprijs bedraagt 200 -fr.
Izegem, tel. 320.78 en Lieve Rubens,
en er zijn talrijke mooie prijzen te
Hulstplein 3, Tielt, tel. 421.12.
Prijs voor de reis : 85 fr. De toe- winnen. Inlichtingen en inschrijvingen o.m. bij Eduard Knaepen, Kanagangskaarten te verkrijgen op de
dastr. 48, tel. 011/28238 en bij
bus aan de prijs van 75 fr.
Rolf Wolters, Genkerstwg 129, tel.
011/23703
TIEGEM-V1CHTE
DIENSTBETOON
ledere woensdag van 20 tot 22 u,
GROOT ARR. MEIBAL
te.i huize van Walter Vanmaercke,
van de Volksunie-Hasselt
gemeentemandataris, Kapellestr. 55
op zaterdag 12 mei in de zaal
Tiegem en bij Eri'; Waelkens, Kaan« Apollo », weg Zwartberg-Houtdries 4 Tiegem
halen.

POPERINGE
SOC. DIENSTBETOON
Frans Soenen, gemeentemandataris : leperseweg 156, tel. 057/332.75
Henri Verbiese, Bruggestr. 8, tel
057/341.43.
Rik Sohier : Werf 104, tel. 057/
341.36.
Steeds toi 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. .

WAREGEM-ST. ELOOISVIJVE
TEE-DANSANT
De Volksunie van Waregem wil
werkelijk tot iedereen doordringen.
Dat de Volksunie wind in de zeilen
heeft bewijst wel de aangroei van
haar aktieve leden.
Zaterdag 19 mei geeft de Volksunie een Tee-Dansant-avond in het
Parkhotel Groenhove, Stormestr. te
Waregem met DJ Studio Martin.
Eerste plaat om 20 u. Inkom 50 fr.
WERVIK
SOC, DIENSTBETOON
Als u ergens problemen hebt
aarzel dan niet beroep te doen op
een der 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).
VUJO
Jongelui die wensen l!o te worden van de plaatselijke VU-jongeren
!;unnen zich wenden tot Hervé Raes
Laagweg 12 of tot een der bestuursleden die dan zat overmaken
aan vriend flarvé.

Orkest : Bert Minten
HOESELT
VIERING Dr DUCHATEAU
Zaterdag 19 mei e.k. wordt onze
voorman dr. L. Duchateau gehuldigd n.a.v. zijn 65ste verjaardag.
Vooreerst heeft een feestzitting
plaats, waarop het woord zal gevoerd worden door de algemene
voorzitter van de Volksunie, mtr F.
Van der Eist. Nadien groot bal.
VLAAMd NATIONAAL ZANGFEEST
De afdeling Hoeselt zal een autobus inleggen naar het 36e Vlaams
Nationaal Zangfeest i n . het Sportpaleis te Antwerpen op 27 mei. Belangstellenden kunnen zich aangeven bij één van onze bestuursleden ofwel in café ABC, Tongeren-

MAASMECHELEN
BESTUURSVERGADERING
Het afdelingsbestuur vergaderde
op zaterdag 28 april 'Ji. in het VUlokaal « Cafe Atlanta • te Eisden.
Jef Vanderhallen werd als nieuws
ondervoorzitter aangesteld in vei^
vanging van Frans Meers die we»
gens te drukke beroepsbezigheden
ontslag nam. Teven-s werd besloten
binnen kort opnieuw met een adviesraad te starten.
TOMBOLA
Opdat wij niet steeds de bodem
van onze afdelingskas zouden z^ien,
besloot het afdelingsbestuur tijdens
de bestuursvergadering van 28
april j l . een tombola in te richten.
Als eerste prijs wordt er een draagbaar TV-toestel uitgeloot.
10-JARIG BESTAAN
Dit jaar bestaat onze afdeling
(officieel) 10 jaar. Dit zal dan ook
op passende wijze worden herdacht. Als inzet van de feestelijkheden is er een volksvergadering
gepland op zaterdag 8 september
a.s. Op deze volksvergadering gaat
tevens de trekking van onze tombola door.
NEEROETEREN
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Personen die wensen mee ta
gaan naar het zangfeest, gelieven
zich dringend aan te melden bij M.
Meuwis, Opoeteren, T. Verlaak.
Neeroeteren en J. Cuppens, Neet^
oeteren.
WERKGROEP MAASEN OETERVALLEi
Bal van het Groen, zaterdag t 9
mei te 20 u., zaal Bambi, Neeroeteren. Alle Maaslandse natuurliefhebbers zijn op hun post I
PEER CKanton)
1-MEI-VlERING
Voor de eerste maal organiseerde de Volksunie van het kanton
Peer een 1-mei-vlering, meer bepaald te Helchteren.
Deze viering, die werd voorgezeten door arr. voorzitter provinci»raadslid Dr. J. Plas, werd bijzorv
der druk bijgewoond (60 è 70 personen), o.m. door talrijke gemeentelijke mandatarissen en door de
arr. bestuursleden J. Cuppens en
J. Indekeu.
Na een inleidend woord door kantonnaal gevolmachtigde Jan Lemmens werd achtereenvolgens het
woord gevoerd door volksv. Raskin,
volksv. Nelly Maes en senator G.
Siegers.
STEVOORT
VUJO-HUWELIJK
Opnieuw hebben twee Vujo-bestuui-sleden elkaar gevonden voor
het leven. Hartelijke gelukwensen
aan Lieve Raskin van Stevoort en
Marcel Janssens van Herk de Stad,
die vandaag zaterdag 12 mei in de
parochiekerk van Stevoort in het
huwelijk treden.
ST.-TRUIDEN
ZANGFEEST
Voor het zangfeest op 27 mei a.s.
wordt een bus ingelegd, prijs :
900 fr.. zitpl. van 75 fr. inbegrepen,
Inschr. R. Rapol, Hamelstr., St.
Truiden.
WELKOM !
Dansavond in zaal Thierbrau,
Spaansebrugstraat, op zaterdag 19
mei.
TONGEREN-MAASEIK
ARR. RAAD
Vrijdag 22 juni zal een arr. raadsvergadering plaatsvinden, waarop
o.m. T. Van Overstraeten zal handelen over « Volksnationalisme
Nu ! ...
DOSFELINSTITUUT
Alle Limburgse gemeenteraadsleden, COO-leden, provincieraadsleden, belangstellenden uit politieke
werk- en aktiegroepen zijn welkom
op een vormingsavond « gemeentebeleid » : rechten en plichten van
een gemeenteraadslid, mogelijkheid tot verhaal, door meester J .
Verniers, St.-Niklaas op dinsdag 15
mei 1973 - 20 uur. Slagmolen ,Genk
(nabij de brug van de weg GenkHasselt). Vooraf aanmelden bij J.
Cuppens, tel. 011/644.02 - Zandbergerstr. 22, Neeroeteren.
LIMBURGS OFFER
VOOR VLAANDEREN
VI. nat. Ontmoetingsdag, zondag
20 mei '73 - 14u45, ontspanningsoord « Apollo .., Houthalen.

GROOTSE INFORMATIE-AVONDEN VOOR
ZELFSTANDIGEN
DINSDAG 22 MEI om 20 u.
Café « Kapelhof », te Opitter. Sprekers : volksvert. R. Matthyessens, E.
Raskin, en sen. J. Hardy.
Voorzitterschap : J. Gabriels, arr. bestuurslid.
ZATERDAG 2 JUNI om 20 u.
Kultureel Centrtmi, DHsen. Sprekers : volksvert. E. Raskin : « Sociala-

ekonomische situatie in Limburg » ; L. Sels : a Wat met de landbouwers?»;
J. Olaerts : « Waarfieen met de middenstanders ? >.
Voontittertchap : J. Cuppens, arr, bestuurslid.
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Beste Kris,

Een advertentietekst in, briefvorm wordt vlugger gelezen
dan een gedrtikte tekst.Daarin lieb je gelijk ...maar
jouw modelbrief,weliswaar een knap stukje copywriting,
is niet zo sprekend als de honderden brieven van
tevreden klanten»
Neem bevoorbeeld die brief van Ixet echtpaar CeulemansVingerhoeds,waarin ze schrijven dat hun beide ouders
met ons bouwden en zeer tevreden waren over het resultaat,zodat het voor de hand lag dat ook zij hun woning
met ons bouwden»
Daar kan de beste copywriter niet tegen opIDe meer dan
tienduizend tevreden klanten,die met ons bouwden,maken
spontaan en beter publiciteit dan jij,want jij hebt nog
niet gebouwd,Zij weten waarover ze praten.
Kris,nodig de mensen uit voor een bezoekje aan één van
onze kantoren,toon hen foto's en dia's, stel hen onze
mensen voor, zeg hen waarom we zo'n goede snaarn hebben,
geef hen de voorlichting die ze vragen,praat over de
finanoieringsmogelijkheden,.*..toon hen heel eenvoudig
ona gezicht 1 Toon hen gewoon de werkelijkheid: tevreden
klanten!
Ho© jo dit alles verwoordt ©n in een vorm giet,dat laat
ik aan jou over.

(nota van de heer Kunnen aan de copywriter vein het A B K )
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BON

|)et alsemeen tioubbetiriif K U N N E N
mensien tuaarop je fean ^0WiW€M
Antwerpen
Meir 18
03/31.78.20

600

Gent
Onderhergen 43
09/25.19.23

Leuven
Brusselsestr.
016/337.35

33

Genk
Winterstagstr. 22
011/544.42

ar tl eibers!... 1001 mo gel ijk ïjeben

Naam
Adres
Tel
[ ] ] beschik over bouwgrond - gemeenten
- breedte
en wens de voordelen te kennen die U mij kan
bieden.
Q bescliik niet over bouwgrond en verzoek U mij
een voorstel te doen voor het bouwen van
een rijwoning, villa of half-open bebouwing in
volgende gemeenten :
• houd mij ter beschikking van uw afgevaardigde
[ ] zal een bezoek brengen aan uw informatiecentrum te
op
te
u.
Handtekening

«u - '^•sm
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ongetwijfeld
Schrijft' Eddy ook de Vuelta.
:.-.op z i j n Girorekening ?

Boter naar de SU
L'eurovache qui r i t

Praag krijgt van Brandt...
[...Bonnbonns

VS-president n u . . .
»..Wounded Knixon

Palestijnen gooien...
i..Beiroet in het Libanese eten

Nixon naait Europa aan VS
Kissinger, singer naaimasjien

V i n d t Grivas dan nooit...
c...de Cyprust ?

Jos wordt n u . . .
r...Ibramcop van Eynde

BSP
Belgische Stookolie Partij

Nixon's imago vertoont...
...Watergaten

Brussel verzorgt z i j n . . .
. . . H a r e n niet

Geen pariteit in hoofdstad
BRUXELL-SEL

Nieuwe belastingen
De Leburtonnemaat is vol

IBRAMCO-motie ..
...een Shaaltje tegen het bloeden

VERGUNNING

: 1185 - KAT. A

Vlamingen thuis in een

COSTA BRA VA (Spanje)

Vlaams

pension. PETRA,

Driftweg
Uitgestrekte zandstranden, woeste rotspartijen, kleine kreekjes,
het ligt er door mekaar als een bont schilderspalet. Met goede
uitstap- en ontspannmgsgelegenheid w o r d e n alle beloften voor
een heerlijke vakantie v e r v u l d .
Vertrekdata : 21 mei - 4 en 18 juni - 2, 16 en 30 j u l i 13 en 27 augustus - 10 september.
Vluchtregeling : Caravelle Sobelair.
8u30
Zaventem
13u35
10u30
Gerona
11u30
Toegelaten bagage : 15 kg
Vereist dokument : identiteitskaart.

d e r w a t e r zwemmers en wandelaars. Boottochtjes naar de Islas
Medas, de Foradada, M o n t g o Sa Turna, A m p u r i a s , Tamariu, La
Escala en Rosas. Autocaruitstappen naar Palagrugell, Ullastret en
La Bisbal, Banolas en Gerona, Barcelona, A m p u r i a s en La Escala.
HOTEL
BELLAIRE (««»). M o d e r n hotel. A l l e tweepersoonskamers met
bad,
toilet en terras. Bar. Lift. Internationale k e u k e n . Het hotel
ligt ongeveer 150 m. van het strand. A a n b e v o l e n !
Reissom volgens vertrekdatum, 15-daagse reis.
ESTARTIT

21-5

4-6
ïn10-9

18-6
en 27-8

2,16,30-7
en 13-8

VERBLIJFPLAATS : ESTARTIT
7.630
BELLAIRE
6.580
6.990
5.950
Estartit, schilderachtig badplaatsje, beschut door een berggroep
HOTEL
in het noorden. Een 7 k m lang, zacht aflopend zandstrand strekt
700 fr.
Toeslag éénpersoonskamer ( i n d i e n beschikbaar)
zich zuidelijk uit tot Bagur. Zeer geschikt voor kinderen. Ten
De afreis v a n 16-7 is volgeboekt
noorden van Estartit, g r i l l i g e rotsformaties, een paradijs voor o n Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03) 31.76.80 en in al onze andere kantoren :
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestr aat 28 - Tel. (050) 364.43 —
1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 Tel. ( 0 2 ) 1 8 . 5 5 . 5 5 . - 1 7 . 8 3 . 6 1 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - T e l . ( 0 1 1 ) 5 6 3 . 1 0 —
9000 Gent, Kalandenberg 7 . Tel. (099)23.60.21
—
3500 Hasselt Demerstraaf 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102,
Tel. (061)267,20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraaf 34 - Tel. ( 0 5 1 ) 4 2 0 . 0 9 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roeselare, St-Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 Tel. (041)428.40 —- 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. ( 0 2 ) 5 1 . 1 7 . 1 5 A l l e inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke vertegenwoordigers.
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Bredene

aan Zee.

WALTER ROLAND
XmxSTKAAT St, ANTWWIWN
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