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TRAP Htr NU MAAR AF, MONSIEUR AN&ttLË! 

De 70-jarige Gentse BSP-bourgeois, Edouard Anseele, 
nu minister van Verkeerswezen maar voorheen vele ja
ren lang minister van PTT, is de meest gekompromiteer-
de figuui in de onverkwikkelijke RTT-schandaalhistorie 
Hij was ai eerder betrokken bij twijfelachtige postzegel
histories, en nu komt een lawine schandalige toestan
den los. allemaal in de sektor waarover hij zo lang de 
politieke verantwoordelijkheid droeg Maar de oude 
geeft (voorlopig ' ) geen krimp Hij weet dat ettelijke 
van zijn ministeriele kollega's. ook uit zijn eigen partij, 
hem ongeveer op de maan wensen maar daaraan 
stoort hij zich niet. Men zegt van hem dat hij over heel 
wat excellenties een dossiertje bijhoudt en laat zich 
al eens ontvallen daarvan eventueel gebruik te zullen 
maken. Bovendien weet hij zich gedekt door zijn vriend 
Jos Van Eynde, die hij al eens een wederdienst be
wijst zoals nog bleek op het jongste BSP-kongres. 
Sommigen beginnen zich zelfs af te vragen of de reden 
van zijn uitzonderlijk lange aanblijven niet te vinden is 
In het feit dat hij zijn partij zo'n eminent goede dien

sten bewijst. Van welke aard die zouden kunnen zijn 
begint men nu zo stilaan te vermoeden,,, 

Velen vrezen dat « men » alles in het werk zal stel
len om ook deze kwalijk-riekende RTT-affaire in de 
doofpot te stoppen Of het zal lukken is een andera 
zaak Als het onderzoek, dat volgens PTT-staatssekre-
taris Daems « ernstig » zal gevoerd worden, onfrisse 
dingen aan het licht brengt dan moet in elk geval '^rt-
seele daarvan de politieke verantwoordelijkheid dra
gen Eigenlijk zou deze gekompromitteerde ministei nu 
reeds ontslag moeten nemen — en de Volksunie eiste 
dit donderdag met klem — al was het maar om zich 
volkomen vrij te kunnen verantwoorden Maar zoveel 
politiek eergevoel heeft dit individu blijkbaar niet. 
Het lijkt trouwens de ondemokratische stelregel te 
zijn in de ESP : wat men ook bewere of bewijze, wij 
zijn er en wij blijven er, tot meerdere eer (') en glo
rie (') en vooral tot profijt (') van de BSP die stilaan 
de reputatie krijgt een . bond van staatsprofiteurs • 
te zijn... 

> 

Abel Dubois, de Waalse staatssekretaris voor Ruimteijke Ordening en 
Huisvesting (voordien Waals minister van Nationale Opvoeding) is het 
tweede regeringslid dat — om redenen van politieke welvoeglijkheid — 
ontslag zou moeten nemen. Deze heer is uit dezelfde stad (Bergen) als 
de veelbesproken RTT-sekretaris-generaal Baudrin. Het zijn goede vrien
den en partijgenoten (BSP). Het was Baudrin die ervoor zorgde dat de op 
22-3-72 opgerichte N.V. Equimo (maatschappelijk kapitaal : 500.000 fr.) 
dadelijk interessante miljoenenbestellingen kreeg van de RTT (kantoor
meubilering, keukenuitrusting, e d.). En dat was de h. Dubois zeker niet 
onwelgevallig aangezien zijn vrouw en zijn zijn zoon-student mede aan
deelhouders zijn van Equimo. 

Toen VU-senator Vandezande donderdag aan PTT-staatssekretaris Daems 
vroeg wat hij van deze politiek-zakelijke binding dacht — en hem tot een 
antwoord verplichtte — maakte die er zich vanaf met de bedenking dat 
dit toch maar een louter privé-aangelegenheid van mevr, Dubois en haar 
icon was,,. De heren zijn wel mild voor elkaar, niet ? 

De publieke opinie is ge
schokt. Terwijl de Ibramco-affai
re nog nadreunt in het parle
ment, levert een nieuw schan
daal reeds stof voor bittere 
kommentaren. Bij de RTT blijken 
sinds enkele jaren miljarden 
over de balk te zijn gegooid ten 
profijte van naamloze vennoot
schappen die in goede relatie 
staan met topambtenaren en le
den van de regering Maar de 
moedige ambtenaar die deze er
gerlijke verspillingspolitiek aan 
het licht brengt, wordt op staan
de voet geschorst en van de 
helft van zijn wedde beroofd ! 
En het volk mag dat alles ver
nemen op een ogenblik dat de 
regering hogere belastingen en 
duurdere tarieven voor de over
heidsdiensten (o m de telefoon) 
aankondigt. 

Enkele bedenkingen dringen 
zich op bij deze onfrisse fei
ten die van aard zijn om niet 
enkel de regering, maar ook het 
parlement en het hele politieke 
bedrijf zwaar in diskrediet te 
brengen bij de bevolking, en 
die haar geloof in onze parle
mentaire demokratie aantast. 

Er is de vaststelling dat het 
steeds weer BSP-ers zijn (wij 
durven hen nauwelijks socialis
ten te noemen) die in opspraak 
komen Vooraanstaande politici 
en ambtenaren die behoren tot 
de partij die beweert te spreken 
en te handelen in naam van de 
arbeidersklasse, en die er prat 
op gaat de hechtse steunpilaar 
van onze demokratie te zijn. In 
de Ibramco-zaak lieten notoire 
BSP-ers zich opmerken door hun 
partijdigheid, hun eigenmachtig 
optreden, hun misprijzen voor 

het parlement en de nonchalan
ce waarmee zij de Staat voor 
vele miljarden verbonden tegen
over een vennootschap die zo
wat eigendom is van een mid
deleeuwse tiran uit Azie Uit de 
RTT-onthullmgen blijkt dat hun 
improvisatorisch beleid en hun 
favoritisme tot nodeloze ver
spillingen leidt en dat sommi
gen van hen er niet voor terug
deinzen zelf — al is het dan 
via veiwanten en vrienden — 
aan de aktiviteiten van kapita
listische firma's deel te nemen, 
en de profijten van dit promoto-
ren-beleid op zak te steken Een 
aantal BSP-prominenten zien de 
de staatskas blijkbaar als een 
soort melkkoe ten gerieve van 
hun partij en haar trouwe aan
hangers Ze hebben zelfs de lef 
om elkeen die daarop enige kri
tiek durft uit te brengen te dood
verven als een anti-socialist, een 
anti-demokraat, ja als een ver
kapte fascist. 

Is het een toeval dat het 
vooral BSP-ers zijn die steeds 
weer •• bij de suikerpot van de 
Staat » betrapt worden ? Ach, 
er zijn ook andere politieke 
vooraanstaanden die hun macht 
en invoed misbruiken om hun 
zakelijke belangen en die van hun 
vrienden biezonder doelmatig 
te behartigen op kosten van de 
gemeenschap. Sommige BSP-ers 
maken van deze wetenschap 
trouwens gebruik, cfr « Le Peu-
ple », om « de anderen » af te 
dreigen en tot gematigdheid in 
hun reakties aan te sporen. 

De brave belastingbetaler kan 
dan maar vermoeden dat er nog 
meer louche zaken verborgen 
blijven, dat er veel politieke 

vooraanstaanden met boter op 
het hoofd open Met andere 
woorden dat politiek en korrup-
tie zowat onafscheidelijk zijn... 

Verbijsterend is het te moe
ten vaststellen dat de andere 
partijen in de regermg-Leburton 
in feite zwichten voor de bruta
le BSP-chantage Dit is zopas 
nog gebleken tijdens het Ibram-
co-debat in de Senaat, waar zo
wel de CVP als de PVV zich me
deplichtig hebben gemaakt aan 
het BSP-komplot en terzelfder-
tijd instemden met een nieuwe 
uitholling van het parlementaire 
kontrolerecht. Dit zal wellicht 
opnieuw blijken bij de verdere 
afhandeling van de onwelrieken
de RTT-story Dulden zowel de 
CVP als de PVV immers niet dat-
de zwaar gekompromitteerde re
geringsleden Anseele en Dubois 
in funktie blijven, terwijl alle 
regels van de politieke welvoeg
lijkheid eisen dat zij ontslag zou
den nemen om zich vrij te kun
nen verantwoorden ? 

Of is het dan toch zo dat de 
traditionele partijen zich door 
dik en dun verbonden voelen, 
in goede en kwade dagen, om
dat zij met z'n allen al zoveel 
jaren de profijten van de macht 
hebben gedeeld en samen zo
veel te verbergen hebben ? Er 
rest het verontwaardigde volk 
maar één doelmatig middel om 
deze profiteursklub, deze « si
nistere bende » een krachtig 
halt toe te roepen en dit is : 
massale steun verlenen aan de 
federalistische oppositie die op 
het ogenblik de enige verdedi
ger is van de authentieke de-
mokratische beginselen. 

Paul Martens 
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1001 ZONNIGE REGENMANTELS AAN 

I ALLE GROTE MERKEN ZOALS: BARTSONS - SWALL -

I CICLONE DE PARIS - ANORE BERCHER - MACOLUX, ENZ. 

ZIKER 8000 REGENMANTELS IN VOORRAAD 

Kwaiiteitskleding aan Fabrieksprijzen 

U w reis komt er dubbel uit ! 

P A R K I N G 

SUCCES KLEDING 
MEYERS 

DE GROTE MODESPECIALIST 

CADEAU 
PRIJZEN 

1. LUXE MANia IN TERGAL, PRACHTAFWERKING IN VEERTIEN 
MODBKIEUREN, AAATEN VAN 38 TOT «4. AANBEVOLEN 
PRIJS, 1694 P, ONZE ESKAM-CADEAUPRIJS : 

1.195 F 
t . DROOM MANTa IN TERGAL, LUXE UITVOERING IN VBER 

' ü T'̂ *̂  MODFKLEUREN EN WEER MATEN VAN 38 TOT 54 
-•s» AANBEVOLEN PRIJS, 1795 F, ONZE ESKAM-CADEAUPRIJS 

1.400 F 
t . PRACHTIGE HERENREOENJAS m TERGAL, KAN OOK ZON

DER CEINTUUR GEDRAGEN WORDEN, BESTAAT IN ZES 
MOOIE KLEUREN, EN ALLE AAATB4. AANBEVOLEN PRIJS . 
1993 F. ONZE ESKAM-G^DEAUPRUS, 

1.500 F 
4. MODERNS RIDING COAT VOOR OE JEUGD. KEUS IN RUIM 

ZESTIG MODELLEN EN EEN MASSA KLEURBM. 
DE GROTE SLAGER VOOR DEZE LENTE. 
AANBEVOLEN PRIJS, 1994 f. ONZB iSKAM-CADBAUPRIJS, 

1.500 F 

A. DE LANGLESTRAAT 4-10 

OPEN AiLB WWKDAOEM VAN 9 TOT 20 UUR. 
TATeWDAO VAN 9 TOT 18 UUIl 

NIEL 

BON AF TE GEVEN AAN D! KASSA 
ZEKER VOOR U UW AANKOOP DOET I 

NAAMi „ 

STRAAT ^ 

PLAATS I 

Wen» mlfn Wwaltte1t»kl»dln8 aan fabrle4(»prl|i«n te koper»! 
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Na de interpellatie van VU-sena-
tor Vandezande vorige donderdag 
in de Senaat kwam PTT-staatsse-
kretaris Daems (PW) op de tribu
ne een « uitleg » van zijn admini
stratie voorlezen (werd de tekst 
opgesteld door de gekompromit-
teerde sekretaris-generaal Bau-
drin ?). Daarin heet het dat van 
het systeem der openbare aanbe
stedingen (een waarborg voor eer
lijker toewijzingen) in de laatste 
jaren werd afgestapt omwille van 
het hoogdringende karakter van 
sommige plannen. Volgens die ad
ministratie leidde het « moderne » 
systeem der promotoren tot «spek-
takulaire resultaten • (!!!) en gaf 
het volledige voldoening. Je moet 
het maar durven beweren ! Het 
steekt immers de ogen uit dat 

juist dit systeem de deur wagen
wijd heeft opengezet voor ergerlij
ke vormen van favoritisme en tot 
ongebreidelde verspillingen aanlei
ding gaf. Het is zeker omwille van 
die « hoogdringendheid • dat minis
ter Anseele met sommige elektro
nische firma's kontrakten afsloot 
voor een duur van vijftien Jaar ? 

Het ziet er naar uit dat het sleu
telwoord « hoogdringendheid » de 
mantel zal worden waarmee de 
RTT-verantwoordeijken zullen trach
ten het gemors met de miljarden 
van de gemeenschap goed te pra
ten. Of de belastingbetalers en de 
telefoonsabonnees (die straks méér 
zullen moeten neertellen) het daar
mee eens zullen zijn is een ande
re zaak ! 

DOEN, MAKKERS! 
Het BSP-dagbiad « Le Peuple » richtte vorige maandag giftige 

pijlen op de kranten die ruchtbaarheid gaven aan de onthullingen 
van Paul Demaeght, en dreigde de andere partijen af er maar 
niet te veel gebruik van te maken. Want, zo liet • Le Peuple » 
verstaan, in dat geval zouden we wel eens een boekje open kun
nen doen over de politiek-zakelijke bindingen in de andere par
tijen... Met ander woorden ; • Le Peuple » geeft de indruk op 
de hoogte te zijn van nog andere schandalen, of beweert dit 
afthans, die ze wel verder wil verzwijgen als de anderen de 
BSP niet al te grof aanvallen met de RTT-onthullingen. Mooi is 
dat I Het geeft een idee van de politieke moraal bij de traditio
nele partijen, dat klubje van drie dat al tientallen jaren lang 
België bestuurt. Als we • Le Peuple » moeten geloven dan zijn 
er in eik geval van die partijen vooraanstaanden die boter op 
hat hoofd hebben. 

Is dit misschien de reden waarom sommige kranten niet erg 
gebrand waren om de onthullingen van Paul Demaeght te publi
ceren ? Naar men ons vertelde is deze, vóór hij met zijn dossier 
o.m. bij • Humo » en « De Standaard » terecht kwam, op de re-
daktles van « La Libre Belgique », « Le Soir » en ook « Het Laat
ste Nieuws » geweest. Maar daar was men niet erg haastig. 
Vreesden sommigen daar misschien dat de zaak te ver uit de 
hand zou lopen en sommige van hun vriendjes van de brokken 
zouden delen ? 

In eik geval lijkt ons maar één antwoord gepast op de onver
holen bedreiging van « Le Peuple » : kom ermee voor de dag, 
makkers ! Wij vrezen uw •> onthullingen » niet. 

ROESTENDE KONPUTERS... 
Onder het langdurige ministeri

ele bewind van de BSP-mandarijn 
Anseele werd er in de verschillen
de diensten onder zijn bevoegd
heid op schromelijke wijze met de 
gelden van de gemeenschap om
gesprongen. 

Za plaatste de administratie van 
de Posterijen enkele jaren geleden 
lukraak peperdure bestellingen van 
komputers, optische rekenmachi
nes en terminals bij enkele firma's 
(vooral Bell en Siemens), maar men 
« vergat » dat dergelijke elektroni
sche machines ook moeten kunnen 
bediend worden. Zo staan o.m. ze
ven kostelijke komputers momenteel 
te roesten in de kelders van het 
Postcheckambt, ze werden nog niet 
eens uit de kisten gehaald waarin 
ze geleverd werden. 

Sommige geleverde machines die 
wèl reeds in gebruik werden geno
men worden dan nog bediend door 
personeel dat de fabrikant ter be
schikking stelt en door mensen 
van een privaat service-bureau 
waaraan de posterijen vorig jaar 
30 miljoen dienden te betalen. Voor 
de ongebruikte toestellen moeten 
bovendien tientallen miljoenen per 
maand aan huurgelden worden be
taald. 

Toen de komputers, de tussensta
tions en de terminals werden aan
gekocht moest men nog helemaal 
het programma ontwerpen, en on
dertussen werd nog geen enkel 
personeelslid van de PTT opgeleid. 
Van een vooruitziend beleid gespro
ken... 

VOLKSUNIE TEGEN GELDOLF 
De VU-Kamerfraktie wijdde een uitvoerige bespreking aan het jongste 

optreden van de h. Geldolf (BSP), ondervoorzitter van de parlementaire 
onderzoekskommissie over de siuil<reklame op de BRT-RTB. 

De VU-Kamerfraktie herinnert er in dit verband aan dat zij herhaaldelijk 
heeft geprotesteerd tegen de richting waarin de h. Geldolf het onderzoek 
hoeft gestuwd en tegen de partijdige wijze waarop hij getuigen onder
vroeg. Ze !s van oordeel dat deze ondervoorzitter, gezien zijn jongste 
verklaringen aan de pers (over de onkostennota's van dir.-gen. Van den 
Bussche, n.v.d.r.) om redenen van welvoeglijkheid ontslag dient te nemen. 
Ze eist dat de BSP-Kamerfraktie eventueel een ander lid zou aanduiden. 

De VU-Kamerfraktie geeft haar leden opdracht de werkzaamheden van 
de kommissie niet langer bij te wonen, zo hierop niet wordt ingegaan. 

Zij stelt vast dat het partijdig optreden van de ondervoorzitter het in
stituut der parlementaire onderzoekskommissie heeft gekompromitteerd 
en betreurt dit in hoge mate, te meer daar de oprichting van nieuwe parle
mentaire onderzoekskommissies noodzakelijk is geworden (i.v.m. de Sabe
na, Ibramco, de RIT, enzomeer). 

INTERPELLAfIE 
Donderdagvoormiddag interpel-

leerde VU-senator Rob Vandezande 
de eerste-minister en de staatsse-
kretaris voor PTT over « de miljar
denverspilling bij de RTT en de 
bindingen die schijnen te bestaan 
tussen sommige regeringsleden en 
bepaalde bedrijven waarop de RTT 
een beroep doet ». 

Leburton was niet eens aanwezig, 
wat de woedende VU-senatoren in 
de hitte van de diskussie « laf » 
vonden, en senaatsvoorzitter Struye 
had zich ook al laten vervangen 
door de slome Gentse BSP-er Van 
Bogaert. Op de BSP-banken was 
geen kat aanwezig. PTT-staatssekre-
taris Daems (PVV) die drie maan
den geleden Anseele (BSP) opvolg
de aan het hoofd van dit mammoet
departement, moest het dus alleen 
klaren. De arme man zat kennelijk 
in nesten, verschool zich achter 
pro domo-pleidooien van zijn admi
nistratie en riep herhaaldelijk tot 
zijn verontschuldiging het feit in 
dat hij op drie maanden tijd nog niet 
thuis kon zijn in de RTT-doolhof (!). 

Vandezande kloeg op scherpe 
toon de feiten aan en stelde een 
reeks preciese vragen. Waarom 
me bij de RTT van de normale aan
bestedingsprocedure overgestapt 
was naar de onderhandse overeen
komsten (en dit nadat de BSP-er 
Baudrin het voor het zeggen kreeg); 
waarom men op promotors (meest
al IJ.I.) beroep doet terwijl het RTT-
personeel het ook aankan en dit 
bewees ; waarom deze ambtenaren 
in 1971 en 1972 dan toch « produk-
tiviteitspremies » kregen voor een 
bedrag van 669 miljoen (of 230.000 
fr. per man in de veronderstelling 
dat zij allen evenveel kregen) ; 
waarom de werken steeds weer 
toevertrouwd worden aan dezelfde 
firma's ; of het verenigbaar is met 
de politieke deontologie en eer
baarheid dat regeringsleden wer
ken toevertrouwen aan firma's 
waarin andere regeringsleden be
langen hebben (Equimo en Dubois); 
is het afsluiten — na het ontslag 
van de regering nl. op 27-11-72 — 
van een kontrakt van 1 miljard tot 
de o lopende zaken » te rekenen 
en keurt de regering dit goed ? ; 
wat denkt de staatssekretaris van 
topambtenaren die kennelijk in 
dienst staan van privé-firma's (ge
val Baudrin) ; waar ligt het « be
lang van de dienst », erbinnen of 
erbuiten (promotorstelsel), enzo
meer. 

Tot slot stelde Vandezande_ vast 
dat de regels van een gezond be
heer overtreden werden, en hij eis
te het ontslag van de betrokken re
geringsleden Anseele en Dubois. 

Tijdens het debat nadien eiste 
VU-senator Jorissen nog met klem 
dat de regering erop zou toezien 
dat aan de h. Demaeght niet zou 
worden geraakt. 

Het antwoord van Daems was bie-
zonder flauw, hij verwees enkel 
naar het onderzoek dat het Hoog 
Komitee van Toezicht zou verrich
ten. De uitslag van dit onderzoek 
zal — op vraag van Jorissen — in 
de koftst mogelijke tijd aan het 
parlement worden meegedeeld. 

ONSCHULDIGE VDB 

SCHREEF ONS EEN BRIEF 
Onze achtbare mmister van Landsverdediging, de h. Paul Vanden Boey» 

nants, stuurde ons onderstaand recht op antwoord, dat wij graag afdrute 
ken. Wat er in bewuste kabinetsraad allemaal gezegd werd valt natuurlijl 
moeilijk te bewijzen, woorden vliegen immers. Hoe het komt dat VdB wel 
eens vernoemd wordt in verband met sommige politiek-zakelijke interesse 
leggen wij in een volgend « Wij «-nummer wel uit. 

« In uw uitgave van 5 mei 1973 publiceerde U op pagina 3 onder da 
titel : VDB haalde » zijn » Ibramco-slag thuis... een bericht dat ik moeilllè 
als ernstig kan beschouwen. 

Alhoewel ik, in tegenstelling met steller van het artikel, weinig tijd ta 
verspillen heb aan » kwatongen die verhaaltjes rondf lui sieren », wens ik 
de zaken hier toch duidelijk te stellen. 

Uw berichtgeving berust op louter fantasie en U moest blijkbaar drin
gend uw informatoren herscholen. U spreekt van een aanduiding van 
Mevrouw Descamps als verdeler van de Ibramco-petroleumprodukten tei>-
wijl daarvan nooit sprake is geweest. U drijft het zelfs zover mijn naam 
daarin te betrekken terwijl het toch duidelijk zou moeten zijn dat ik eve/i-
min Ibramcoist ben als voorzitter van de BSP ». 

WATERGATE-NETODES? 

Op 18 april jl. werd de h. Paul Demaeght, hoofdingenieur-archi-
tekt-direkteur bij de RTT, uit zijn funktie geschorst (met halve
ring van zijn wedde] nadat hij zijn hiërarchische oversten had 
ingelicht over zijn bevindingen. Op 22 april schreef hij een brief 
aan vice-premier De Clercq (PVV) om hem op de hoogte te 
brengen van de feiten. Deze hield de brief echter op zak tot 11 
mei (waarom ?) en overhandigde hem dan aan PTT-staatssekre-
taris Daems. Die keek er niet naar tot de pers op 17 mei het 
schandaal aan het klokzeel hing, waarom ? 

In het parlement werd donderdag de vraag gesteld of hel 
Juist is dat er inmiddels uit de kasten en burelen van de RTT-
gebouwendienst dienstnota's werden weggenomen en overge
heveld naar andere diensten. En of het juist is dat « men » de h. 
Baudrin, sleutelfiguur in deze affaire, de gelegenheid heeft willen 
geven zijn persoonlijke nota's te lichten uit alle dossiers (Les-
sive, Gent, Charleroi, World Trade Center, Evere, Kortrijk). 

Er werd bovendien onthuld dat er op 10 mei zou ingebroken 
zijn in de woning van de h. Baeyens, eerstaanwezend architekt 
bij de RTT-dienst der gebouwen, die op dat ogenblik met vakan
tie was. In zijn woning te Dilbeek, Kerselaarstraat, zouden alle 
kasten doorsnuffeld zijn. De h. Bayens legde daarvoor trou
wens klacht neer bij de Dilbeekse politie. Toevallig is hij de RTT-
architekt die het best kennis heeft van de meubileringsproble
men van de RTT. 

In een dagblad werd bovendien openlijk de vraag gesteld waar
om PTT-staatssekretaris Daems toeliet dat er tijdens het week
einde, volgend op de onthullingen in de pers, druk « gewerkt » 
werd in de kantoren van de RTT-direktie. 

En ten slotte zouden wij de vraag willen stellen waarom het tot 
woensdag jl. moest duren eer het Hoog Komitee voor Toezicht 
werd ingeschakeld voor onderzoek ? 

Is het in die omstandigheden ondenkbaar dat sommige lieden, 
die door deze affaire zwaar in het gedrang kunnen komen, de 
mogelijkheid kregen om sommige dokumenten te laten verdwij
nen die hen bij manier van spreken aan de galg kunnen brengen? 

De regering en de BSP heeft al herhaaldelijk gezegd de volle 
klaarheid te willen in deze zaak. Men zal echter « ernstiger » 
moeten tewerk gaan om de geërgerde publieke opinie het gevoe
len te geven dat er inderdaad nog zuiverheid bestaat in ons 
politieke bedrijf, en dat vrouwe justitia nog steeds geblind
doekt is... 

oesFREKKen AF. 
PB TBL€POOH' 
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de havenstaking (gent) 

biltere berusting 
Na zeven weken « wild » staken, beginnen de Gentse liavenarbei-

ders de moed te verliezen. Dat hoor je zeer duidelijk uit de luid
ruchtige kommentaar voor en na de stakersvergaderingen. Oudere 
arbeiders herinneren zich de lange staking van 1936 en waarschu
wen voor • het patronaat, als dat éénmaal uit de hoek komt ». 
Anderen vallen hevig uit op hun syndikaten (niet alleen meer op 
de Vrijdagmarkt. maar ook tijdens de stakersvergaderingen uiten ze 
openlijk kritiek : vooral Anseele en IVIajor moeten het ontgelden). 

— « Eerst de staking zowat erkennen — om hun eerste-meistoet 
te redden — en ons daarna geen cent meer uitbetalen ! ». 

En dat zullen ze niet vergeten, zeggen ze. 
In heel wat gezinnen heerst werkelijk nood. Wasr de vrouw bui

tenshuis werkt, kèn het desnoods nog mits wat soberder te leven, 
maar als er veel kinderen zijn — zeven, acht nakomelingen zijn niet 
zo zeldzaam in één gezin — dan moet moeder wel thuisblijven en 

. dié kinderrijke gezinnen zijn de grootste slachtoffers van de situa
tie. Sommigen beginnen huisraad te verkopen, want de kruidenier 
kan toch niet blijven krediet verlenen, ook hij is maar een « kleine » 
man. \ 

Sociaal-voelenden gaan zomaar spontaan noodlijdende families 
opzoeken en zorgen dat er geld komt... zelfs als je het niet eens 
bent met de stakerseisen, dan kan je toch niet ongevoelig blijven 
voor de uitzichtloze, wanhopige toestand waarin deze mensen ver
keren. Er komt geld van overal : zelfs de brandweerlui geven iets. 
En de kinderen van « behoeftige stakersfamilies » gaan van deur tot 
deur met bonnetjes en daarvoor krijgen ze dan geld. 

De televisie-uitzendingen over priester Daens maakt bij heel wat 
mensen een diepe indruk en ze menen dat in feite er sedert vijftig 
jaar niets veranderde. 

Ze lezen de kranten en daaruit putten ze stof voor bittere opmer
kingen : 

— « Een tunnel maken in Brussel voor tweehonderd miljoen en 
dan nog zonder uitrit, dat kunnen ze, en ons gunnen ze geen twintig 
frank •>. 

Een pamfletten-verspreidend Amada-paar krijgt verwijten naar het 
hoofd geslingerd : 

— «Ga weg, weet ge wel wat ge ons aandoet ? Nu vertellen ze 
dat we allemaal Amada zijn en we willen met u niets te maken 
hebben. Wij voeren de staking, we hebben u niet nodig, als we 
iemand nodig hebben, dan halen we die zelf wel ». 

Dan komt een politiewagen voorbij om de twee langharigen op 
te pikken. 

Je voelt de nervositeit bij de ordehandhavers : zilverbeknopt 
drentelen ze op de historische vechtplaats van Gent, steelse blik
ken werpend op al wie de kafeetjes rondom binnen en buitenloopt. 
De groene wagens volgen elkaar op en schijnen wel een politie-
rallye te houden. Ze wachten op de rellen die niet komen. 

De lui zijn voorzichtig, want : 
— • Als je die politiemannetjes één klap geeft, dan liggen ze voor 

veertien dagen in de kliniek, en dat kost man ! ». 
Zelfs al tracht iemand er de moed in te houden ; 
—« Nu ze in de kamer interpelleerden, moét er schot in de zaken 

komen, 't zijn de laatste dagen, 't zijn de lastigste, moed houden ! ». 
Toch hebben ze hun laatste hoop gesteld op een petitie, die ze 

naar de koning, de eerste-minister en de minister van Arbeid 
richten. 

Of de heren in hun residenties de « mannen van de dok 
aanhoren ? 

zullen 

De VU-mandatarissen van het arrondissement Gent-Eekio stelden 
een motie op, waarin zij aandrongen op de bemiddeling van de 
bevoegde instanties in het havenkonflikt, ten einde tot een spoe
dige en eerlijke oplossing te komen. Dit communiqué werd door 
radio en teevee uitgezonden. Naar aanleiding van dit bericht nam 
een afvaardiging van het Gentse stakerskomitee kontakt op met 
Volksunie-volksvertegenwoordiger Frans Baert. 

huguette d.b. 

Dit is dan de brief die de Gentse dokwerkers in hun wanhoop tot 
de koning richten. 

Sire, 

De ondergetekenden, havenarbeiders aan de Gentse haven, richten 
iich ten einde raad tot U. 

Reeds meer dan 6 wel<en zijn wij in staking voor een aanpassing 
van de door een voorthollende inflatie achterhaalde loonvoorwaarden 
van een kollektieve arbeidsovereenkomst, en voor betere arbeids
voorwaarden. 

Deze staking is algemeen, alle havenarbeiders zijn solidair. 
Doordat de staking, hoewel moreel gesteund o.m. door de « Socia

listische gemeenschappelijke aktie •>, door géén van de vakbonden 
wordt erkend, hebben wij van al die tijd géén inkomsten meer, op 
enkele honderden franks steun na. 

Bij velen heerst gebrek : zij kunnen voor hun gezinnen zelfs niet 
meer het strikt noodzakelijke kopen. 

Onze natuurlijke vertegenwoordigers, de syndikale leiders, laten 
ons in de steek. De minister van Arbeid weigert te bemiddelen. Wij 
vragen ons af of het de bedoeling is, ons door uithongering op de 
knieën te dwingen. Ivlisschien slaagt men daar wel in. Doch dat zal 
dan wrok en bitterheid achterlaten die wel eens onherstelbaar zou
den kunnen zijn, en tot steeds nieuwe moeilijkheden aanleiding 
geven. 

De ondergetekenden hebben geweigerd gehoor te verlenen aan 
troebelwatervissers, wij wensen enkel onze sociale en menselijke 
belangen te verdedigen. Wij zijn er ook fier op, dat onze staking 
tuchtvol en zonder incidenten is verlopen. Zoals wij er 'fier op zijn, als 
Gentse havenarbeiders tot de beste van Europa te worden gerekend. 

Wij zijn ervan overtuigd voor een rechtvaardige zaak te strijden. 
Doch diegenen die ons steunen, politici en vakbondsmensen, hebben 
geen macht of kunnen niet optreden. 

Wij wensen niet zomaar gelijk te halen. Wij wensen geen gezichts
verlies voor de syndikale leiders. Het enige wat wij willen is dat zou 

' gepraat worden over onze eisen, dat zou gestreefd worden naar een 
voor iedereen aanvaardbare, eerlijke en eerbare oplossing, en dat 
de ontstane nood zou gelenigd worden. 

Daarom durven wij ons te verstouten, ons tot Uwe Majesteit te 
wenden, opdat U met Uw hoog gezag zoudt aanzetten tot bemidde
ling, tot onderhandelingen, tot een menselijk gesprek met onze demo-
kratisch gekozen vertegenwoordigers 

Omdat wij weten dat U als Koning der Belgen bekommerd is om 
het welzijn van alle staatsburgers, durven wij U vragen tussen te 
komen. 

nieuwe beproe
ving voor de 
beiast-ing-
bet-aler 

In de Provinciale Raad van 
Oost-Vlaanderen werden op vrij
dag 18 mei 1973 de statuten van 
de provinciale GOM goedge
keurd. 

Provincieraadslid Oswald Van 
Ooteghem, die namens de Volks
unie het woord voerde, herhaal
de het VU-standpunt dat de voor
keur geeft aan één GOM voor 
heel Vlaanderen. 

Terecht wees hij op de infla
tie van mandaten die door d« 
provinciale GOM's ontstaat. De 
algemene vergadering zal in 
Oost-Vlaanderen uit niet minder 
dan 87 leden bestaan. Onze 
woordvoerder wees er op dat 
indien elke Vlaamse provincie 
dat slechte voorbeeld volgt de 
Vlaamse GOM's samen uitein-
deliik meer dan 400 leden zul
len tellen. 

Uit die 87 man sterke Algeme
ne Vergadering zal een Raad 
van Beheer van 51 leden (!) ge
kozen worden, een direktiekomi-
tee van 9 leden en een Kollege 
van kommissarissen eveneens 
van 9 leden. 

Namens de VU-fraktie diende 
Oswald Van Ooteghem ammen-
dementen in om de Raad van 
Beheer gevoelig te verminderen 
en .om alle partijen op een de-
mokratische manier te vertegen
woordigen. 

Na tussenkomsten van Raf 
Baeyens en Mare Stals, die in 
dezelfde zin argumenteerden, 
ging men over tot de stemming. 
CVP en BSP stemden, waar
schijnlijk in het kader van de be
zuinigingen, voor de statuten 
met de 51 beheerders. De PVV 
was, zoals gewoonlijk, verdeeld. 

bij de bsp 
Men signaleert ons dat er te 

Zoutleeuw, in het arr. Leuven, 
op 5 mei jl. een groot BSP-bal 
doorging in de zaal Fabiola. in 
deze dancing gaan trouwens ge
regeld allerlei festiviteiten door 
waarbij duchtig gedanst wordt. 
Dat is op zichzelf niets biezon-
ders. Eigenaardig is anders wel 
dat bij al die festiviteiten alle 
vreemdelingen uitdrukkelijk de 
toegang ontzegd worden. En 
laat « Links » nu maar verder 
fulmineren tegen het racisme 
van cafébazen allerhande die de 
arme gastarbeider de toegang 
tot hun lokaal ontzeggen. De 
BSP-ers van het arr. Leuven vin
den daar kennelijk minder graten 
in. Het is de oude geschiedenis 
van de splinter en de balk... 

Vlaanderen 
heeft nu 
officieel een 
eigen lied en 
nationale 
feestdag 

De Nederlandse Kultuurraad 
heeft op 22 mei jl. een dekreet 
goedgekeurd waarbij de eerste 
twee strofen van de « Vlaamse 
Leeuw » (tekst Hippoliet Van 
Peene, muziek Karel Miry) offi
cieel erkend werden als het 
volkslied van de Vlaamse ge
meenschap in België. Tevens 
werd de 11e Juli officieel erkend 
als de Vlaamse nationale feest
dag. Laten wij dus hopen dat 
voortaan ook in de meest ach
terlijke tsevendorpen en de 
BSP-bastions in Vlaanderen dit 
lied in de scholen (opnieuw) zal 

aangeleerd worden en de 11e 
juli ook overal een vakantiedag 
wordt voor het gemeentelijke en 
provinciale personeel. Het zal 
links en rechts nog wel tot ko
mische situaties aanleiding ge
ven als ook de meest anti-Vlaam
se dorpspotentaten voortaan ver
krampt zullen moeten in de hou
ding gaan staan bij het spelen 
van de «Vlaamse Leeuw», maar 
kom de erkenning is er nu. Dit is 
dan te danken aan het initiatief 
van VU-kamerlid Evrard Raskin, 
die daartoe een voorstel van 
dekreet indiende. Het is dit de
kreet dat nu (gedeeltelijk) werd 
goedgekeurd. 

...en een 
eigen vlag 

Wij schrijven « gedeeltelijk >, 
want de h. Raskin had ook voor
gesteld dat de zwarte leeuw op 
gouden veld officieel zou erkend 
worden als de nationale vlag 
van de Vlamingen. Hij bedoelde 
natuurlijk de zwarte leeuw (zon
der rode tong en dito klauwen) 
op geel veld, die reeds meer dan 
honderd jaar lang de strijdbanier 
was en nog is van de hele 
Vlaamse beweging. Maar daar 
wilden de Vlaamse BSP-ers niet 
van weten, zij die overigens 
nooit iets om dit Vlaamse sym
bool hebben gegeven. Voor hen 
moest en zou het de leeuw van 
het oude graafschap Vlaanderen 
worden, mét rode tong en klau
wen. Zij riepen daarbij heraldi
sche argumenten in en steun
den zich daarbij op een advies 
van de franskiljonse K Raad van 
Adel » ! VU-senator Van Hae-
gendoren slingerde Jos Van 
Eynde dan ook in het gezicht 
dat hij, na zijn staatsminister-
schap, wellicht hoopt op een of 
andere titel van markies of-zo. 
Zoals gewoonlijk gaven de CVP-
ers toe aan de BSP-afdreiging. 
Enkel oud-minister André Vlerick 
stemde met de VU mee voor 
de zwarte leeuw zonder rode at
tributen. Bij de eindstemming 
over het ganse dekreet onthield 
de VU zich om die reden. Door 
de BSP-ers zal de officiële vlag 
van Vlaanderen dus de oude 
grafelijke leeuw zijn, en niet die 
van de Vlaamse beweging... 

men zegt... 
Nu er in en om de Brusselse 

Wetstraat een geur van schan
dalen hangt, komen zowat over
al de tongen los. De overrom
pelende hoeveelheid gegevens 
laten niet toe alles nauwkeurig 
te onderzoeken, maar het volk
se gezegde zal ook hier wel 
waar zijn « geen rook zonder 
vuur ». Zo zouden te Antwer
pen de aannemingsmaatschap
pij CFE en de Maatschappij voor 
Interkommunaal Vervoer 

(MIVA) onderling verbonden 
zijn via gemeenschappelijke be
heerders. De MIVA ontvangt 
toelagen van de Staat. De CFE 
bouwt de Antwerpse onder
grondse voor de MIVA, snap 
je ? Men kan zich ook hier de 
vraag stellen of dit een erg 
kuise gang van zaken is. 

men zegt... 
Dat bij de uitvoering van de 

werken voor de E3 het wel 
eens voorkwam dat een aanne
mer later ontdekte dat er heel 
wat minder grondwerken nodig 
waren dan in de aannemings-
voorwaarden opgegeven werd. 
Hij moet die dus niet uitvoeren 
en kan zo een aantal gemakke
lijke miljoentjes op zak steken, 
aangezien de prijs toch niet 
verlaagd wordt. Administratieve 
slordigheid, of wat ? 

Heeft men palen voor brug
gen nodig dan luiden de aanne-
mlngsvoorwaarden meestal zo 
dat alleen een Luikse firma die 
kan leveren. Zij dikteert dan 
uiteraard haar prijs. Pijlers vol
gens een Nederlands procédé 
kosten slechts de helft en zijn 
even stevig. Is het bij ons ''n-
denkbaar dat de architektenbu-
ro's die voor de Staat werken 
door de fabrikanten « bewerkt » 
worden zodat in de aannemlngs-
voorwaarden onderdelen wor
den voorgeschreven die zi} at-
leen fabriceren of waarvan zij 
de alleenvertegenwoordiging 
voor België hebben ? 

men zegt... 
Dat er in de sektor van de 

grote bouwwertcen (waar het 
om grof geld gaat) allerlei 
kneepjes toegepast worden om 
het werk aan de bevoorrechte 
vriendjes toe te spelen. Zo kun
nen in de aannemingsvoor-
waarden opzettelijk een paar 
fouten gemaakt worden. De 
« bevriende » firma worden die 
fouten gesignaleerd zodat zij er 
in haar prijs rekening kan mee 
houden. De mededingers dienen 
dan uiteraard een hogere prijs 
in. De^« bevriende » firma krijgt 
het werk — volgens het norma
le procédé — korrigeeK. later 
de fouten maar behoudt uiter
aard de bedongen prijs. Dat ,3ro-
cédé wordt ook nogal eens toe
gepast voor gemeentewerken. 

men zegt... 
Een ander kneepje bestaat 

erin de « bevriende » firma 
maanden vooraf de aannemings-
voorwaarden vertrouwelijk mee 
te delen. Als de konkurrentie 
die veel later ook krijgt dan 
wordt de hoogdringendheid inge
roepen. De « bevriende » firma 
is dan al klaar met haar bere
keningen en houdt met het 
werk rekening in haar werk
schema. Voor de konkurrenten 
wordt het een onmogelijke zaak 
zodat zij ,als ze al een prijs In
dienen, gewoonlijk veel hogere 
prijzen moeten vragen. 

Een oud gekend trukje is het 
volgende. Vier of vijf gespecia
liseerde firma's spreken onder
ling af wie het werk krijgt. De 
anderen dienen dan een sterk 
overdreven prijs in, de firma 
die het werk zal hebben dient 
ook een stevige prijs in, maar 
de laagste. Zij krijgt het werk, 
en deelt de extra-winst met de 
vriendelijke « konkurrenten ». 
Een volgende keer is het de 
beurt aan een andere firma. 

besluit 
Nu er een aantal dubieuze 

zaken aan het licht komen .ou 
de gelegenheid moeten aange
grepen worden om de zakan 
eens drastisch aan te pakken. 
Favoritisme en gesmos met de 
gelden van de gemeenschup 
moeten onmogelijk worden ge
maakt. Een regime dat derge
lijke — publiek gekende — 
praktijken duit is een korrupt 
regime. Vooral waar de « hoog
dringendheid » van openbare 
werken wordt ingeroepen stape
len de misbruiken en de geld
verkwisting zich op. Een rege
ring die daartegen niets of na
genoeg niets onderneemt heeft 
het recht niet steeds meer lie-
roep te doen op de belasting
betaler. Met de staatsgelden 
— waar het volk hard most 
voor werken — moet zuinig 
worden omgesprongen en niet 
nonchalant zoals gebruikelijk 
schijnt onder de regeringen der 
unitaristen van de BSP, de CVP 
en de PVV. 
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paul martens 

De Vlaamse parlementsle
den hebben tijdens de zit
ting van de Nederlandse 
Kultuurraad de nieuwe be" 
heerders van de BRT be
noemd. Voor de eerste 
maal zal ook de VU in deze 
beheerraad vertegenwoor
digd zijn (met 2 manda
ten op dertien) door de 
hh. Pau! Martens, hoofdre-
dakteur van « Wij », en 
Toon Van Overstraeten, al
gemeen direkteur van de 
partij. toon van overstraeten 

de zelfstandigenpensioenen : 

een (te) kleine 
verbetering 

Vorige week keurde de Senaat 
eenparig het wetsontwerp goed dat 
enige verbetering brengt aan het 
pensioen voor de zelfstandigen. Bij 
die gelegenheid vertolkte senator 
Wim Jorissen het standpunt van 
de Volksunie in deze aangelegen
heid. Wij citeren zijn tussenkomst. 

a Wij zullen de laatsten zijn om 
ons te kanten tegen deze kleine 
verbetering van de zelfstandigen 
waardoor de vroeger in de wet in
geschreven verhogingen per jaar 
gedurende 1973 en 1974 telkens 
met 6 maand worden vervroegd. 

Fundamenteel gezien komt er ech
ter weinig verbetering en zetten 

we geen stap verder noch in de 
lichting van het zozeer gewenste 
veralgemeend basispensioen, noch 
in de richting van de evenzeer ge
wenste sociale pariteit van de zelf
standigen met de loon- en wedde-
trekkenden. 

Van de door de vice-eerste-mrnis-
ter, als voorzitter van de PVV, zo 
duidelijk in vedette geplaatste pen
sioenverhoging tot 90.000 fr. voor 
een gezin, en 72.000 fr. voor een 
alleenstaande, vinden we geen 
spoor terug in dit wetsvoorstel zelfs 
niet voor de periode na 1975. 

Van een verdere afbouw van het 
onderzoek naar de bestaansmidde

len is evenmin sprake, ondanks de 
beloften van de drie regeringspar
tijen en ondanks de uitdrukkelijke 
belofte in december j l . van de toen
malige minister van Middenstand, 
thans vice-eerste-minister, de heer 
Tindemans. 

Samenvattend kunnen we zeggen 
dat dit wetsvoorstel beschamend is 
voor beide vice-eerste-ministers 
omdat geen van beiden zijn vroeger 
aangegane beloften houdt. De pen
sioenbedragen zullen na de goed
keuring van deze wet aangepast 
worden aan de index 68.978 fr. en 
53.272 fr. bedragen onderscheiden
lijk voor een gezin en een alleen
staande. 

Ter vergelijking geven we de be
dragen in Nederland, 115.088 fr. 
voor een gezin en 81.263 fr. voor 
een alleenstaande. Het onderscheid 
bijft groot. We zullen het ontwerp 
zonder enige geestdrift goedkeu-

IN MEMORIAM 

theo *'patie" van hecken 

m 
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Wat wij reeds enkele jaren 
verwachtten, kwam dan uitein
delijk toch nog onverwacht. Pat-
je Van Hecken is heengegaan. 
Patje heeft, na een strijd van 
meer dan zeven jaar tegen de 
dood, uiteindelijk het onderspit 
gedolven, tegen deze dood, die 
hij gedurende al die jaren in de 
ogen keek. 

Toen Patje, in de jaren na de 
tweede wereldoorlog, wanneer 
de Belgische industrie zich 
moeizaam aan het heroprichten 
was, gevolg gaf aan de oproep 
van de toenmalige machtheb
bers om in de Limburgse mijnen 
te komen werken, heeft hij 
waarschijnlijk nooit kunnen ver
onderstellen dat hij in datzelfde 
Limburg en voor diezelfde Lim
burgse mijnwerkers door het lot 
zou aangeduid worden, om zijn 
eigen leven te geven, wanneer 
hij samen met zijn vrienden 
mijnwerkers in opstand kwam, 
toen men hem zonder enig uit
zicht hun werk en hun brood 
ontnam. Typisch was het wel 
voor deze sociaal voelende man 
dat hij, bij het zien van het TV-
nieuws de zaterdagavond tot 

zijn vrouw zei : « Moeke, ik ga 
maandag naar Limburg, ik kan 
mijn kameraden in Limburg niet 
alleen laten ». Hoe ontzettend 
zwaar zouden de machthebbers 
van dat ogenblik deze daad van 
solidariteit bestraffen Slechts 
enkele uren later lag Theo aan 
de ingang van de mijn van Wa
terschei, koelbloedig neerge
schoten omdat hIj daar, samen 
met zijn makkers van Zwartberg, 
de solidariteit kwam vragen van 
de mijnwerkers van Waterschei. 

Hoe ontzettend veel zwaarder 
dan dat van de andere slachtof
fers zou het offer van onze 
vriend Theo worden Meer dan 
zeven jaar zou hij aan het bed 
gekluisterd liggen, de onderste 
ledematen verlamd, langzaam 
uitterend tot dan vrijdagnacht 
dat enorm sterk hart het zou 
begeven. 

Geen pen ter wereld zal ooit 
het lijden van Patje Van Hecken 
kunnen beschrijven. Toch heeft 
hij nooit de moed verloren. Toch 
bleek zijn enige bekommernis, 
naast de zorgen om zijn gezin, 
uit te gaan naar 't wel en wee 
van zijn Limburgse vrienden. 

Nooit kwam er ook maar één en
kele klacht over z'n lippen. Bij de 
hernieuwde strijd van de mijn
werkers in 1970 was het Patje, 
die mij van op zijn lijdensbed 
in de kliniek van Waterschei 
toefluisterde : « Gerard, niet 
opgeven, onze vrienden zijn het 
waard om er offers voor te 
brengen ». Nooit zal ik kunnen 
uitdrukken wat er op dat ogen
blik in mij is omgegaan. Onder 
de verschrikkelijkste pijnen 
vroeg hij dag na dag naar 
nieuws over de Limburgse mijn-
strijd. BIJ de vele bezoeken van 
Limburgse mijnwerkers later 
aan zijn ziekbed in het rusthuis 
te Edegem, weigerde hij ook 
maar ooit over zijn eigen toe
stand te spreken, maar eiste dat 
er enkel en alleen over de toe
stand van Limburg zou gespro
ken worden. Zijn enige vreugde 
was dan ook zich onder zijn 
Limburgse vrienden te bevinden 
bij de bedevaarten naar O.L.V. 
van Banneux en Lourdes. 

Diepgelovig als hij was, zocht 
hij in Kristus voornamelijk de 
grote sociale voorganger. In 
datzelfde geloof haalde hij de 
moed om deze meer dan zeven
jarige lijdensweg tot het bittere 
einde te gaan. Toen ik hem eens 
de opmerking maakte, wanneer 
ik hem van zijn ziekbed naar de 
Lourdestrein bracht, of hij niet 
beter thuis kon blijven dan deze 
vermoeiende en zo pijnlijke reis 
te ondernemen, was zijn enig 
antwoord : « Tussen mijn vrien
den mijnwerkers kan ik veel be
ter voor U allen bidden ». Aan 
deze man, durven wij nu nog 
vragen, nadat hij alles voor ons 
gegeven heeft « Patje. blijf voor 
ons bidden ». 

Moge zijn offer niet tever
geefs geweest zijn 

geraard siegers 
senator 

SOLIDARITEITSFONDS 

De bijdragen dienen gestort op postrekening 884.15 van de 

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

melden : solidariteitsfonds « negen van Laken ». 

Het solidariteitsfonds wordt beheerd door een komitee van 

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

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

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

ciaux en Eugeen De Facq (sekretaris). Korrespondentieadres : 

Europalaan, 11, 9820 St. Denijs-Westrem. 

G.V.L., Gijzegem 
VU-Meise 
D.B., Antw 
VU-Tiegem-Vichte 
VU-IWerksem (2e storting) 
vu-Aarschot 
VU-Buggenhout 
VU-Schepdaal 
VU-Heist o/d Berg 
VU-Kasterlee 
A.D.W., Temse 
A.W., Brussel 8 
VU-Zwevegem 
J.V.E., St. Genesius-Rode 
VU-Halle-Boeienhove 
M.S.P., Dendermonde 
I.V.A., Melsele 
V.V., Mortsel 
J.P.M., Oostende 
A.S., 1160 Brussel 
Mevr. G.L., Kuurne 
MM., Opoeteren 
V.D., Stene-Oostende 
R.V., Perk 
VU-Eppegem-Zemst 
P.V., St. Kwintens-Lennik 
VU-De Haan-Klemskerke 
L.D.B., Dendermonde 
K.R., Kapellen o/d Bos 
vu-Zulte 
VU-Vorst-Kempen 
L.L., Merksem 
E.S., Merksem 
F.V., Merksem 
K.V.B., Merksem 
S.N., Antwerpen 
vu-Hombeek 
A.R., Antwerpen 
W.V.I., Malderen 
H.V., Deurne-Tessenderio 
F.N., Mechelen 
B.D.M., Lede 
H.V.D.V., Zwijndrecht 
VU-Brugge-kern 
Vrienden Café « Welkom » Willebroek 
G.R., Denderleeuw 
H.P., Denderleeuw 
G.V.W., Aalst 
J.B., Aalst 
J . C , Wezenbeek-Oppem 
Dr. H.B., Antwerpen 
R.S., Welle 
A.D., Kessel-lo 
F.U., Halle 
VU-Kessel-lo 
E.D.'H., St. Amandsberg 
R.V., Brugge 
V.T., Ekeren 
J.B., Ekeren 
M.M., Ekeren 
VU-Niel (2e storting) 
VU-Zarren-Werken 
L.B., Gent-Brugge 
VU-Tervuren (3e storting) 
H.V., Harelbeke 
VU-Scherpenheuvel 
M.S., Deurne-Antwerpen 
W.B., Wilrijk 
vu-Kortrijk (2e storting) 
VU-Halle 
Mevr. S.V., Merelbeke 
J.D., Torhout 
H.R., Aalst 
Enkele VU-vrienden uit Strombeek ( I e 
T.D.C., Meldert 
VUItterbeek 
VU-Boechout 
L J . L.V., Roeselare 
vu-De Panne 
D.G., V.D.R., De Panne 
Dr. J .C , Maaseik 
A.S., Heverlee 
vu-Mol 
vu-Hoboken 
VU-Dessel 
VU-Gentbrugge 
A.D., Kortrijk 
G.M.. Oudegem (OVL) 
F.F.L., Leuven 
R.C., Leuven 
VU-Wetteren 
M.S., Wilrijk 
VU-Ledegem-Dadizele 
J.B., Edegem 
J.V., Oudergem 
Naamloos, Dendermonde 
A.V.D.S, Dendermonde 
VU-Bredene 
F.N., Mechelen 
J.V.D.P., Asse 
VU-Antwerpen-stad 
VU-Borgerhout (2e storting) 
VU-Veurne-A.D. 
Een ACV-er uit Hellegat (Niel) 
Afdelingsbestuur VU-Zonhoven 
VU-St. Gillis-Waas 
K., 1020 Brussel 
Solidariteitslijst Vlaams Huis Roeland 
te Gent 

Totaal 10e lijst 

Algemeen totaal 

100 
2000 

100 
GOOO 
2500 
1000 
1500 
5000 
2000 
1000 
1000 
500 
500 
250 
250 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
200 

1000 
100 
500 
500 
200 
500 

1000 
200 
250 
100 
200 
100 

1500 
200 
100 
100 
100 
300 
200 

1000 
320 
400 
100 

1000 
500 
300 
500 
300 
100 
200 

1000 
1000 

100 
300 
100 
100 

4160 
1000 
200 

1500 
200 
250 
300 
100 
400 

5000 
500 
500 
400 

storting) 500 
200 

SOOO 
9500 
1015 
500 
500 

1000 
100 

3000 
18000 

500 
1000 

300 
200 
100 
100 

1000 
500 
500 
100 
100 
100 
150 
500 
100 

5000 
5000 

10.000 

IIGü-
200 
600 
JOO 

iiao 
en café Rubenshof 5.350 

125.795 

1.194.668 
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burokratie dr i j f t 
ni0ns®n tot wanhoop 

Op 15 maart 1973 schoot te Herent een woedende man 
zijn geweer leeg op enkele spottende arbeiders van de 
fabriek » Coral-Métal ». Gelukkig zonder veel erg. Het was 
de vertwijfelde reaktie van een moegesard man, die reeds 
jarenlang vergeefs vecht tegen de walmende stinkfabriek die 

zijn hele leefwereld verpest. VU-kamerlid Willy Kuypers 
(Leuven) interpelleerde in de kamer n.a.v. dit incident. Uit 
zijn aanklacht blijkt hoe machteloos de gewone burger staat 
tegenover de vervuilers en de administratieve bierkaai 
Hieronder het verhaal van fabriek en omwonenden. 

•jir De Société Nouvelle Coral-Métal, 
voorheen gevestigd te Vorst, wenste 
een aluminium- en kopergieteri] te ope
nen in de vroegere keramiekfabriek 
aan de Spoorwegstraat te Herent. 
Hiertoe deed zij de nodige aanvraag. 

Op 24 mei 1943 werd door een groot 
aantal personen en verenigingen ver
zet aangetekend tegen deze inplan
ting. Het schepenkollege besliste op 
31 mei 1943, o.m. omwille van dit 
verzet, « dat er geen aanleiding be
staat het verzoek van de SA Coral-
Métal te aanvaarden ». De fabriek zou 
er dus niet komen. 

Nauwelijks één maand later echter, 
op 7 juli 1943, werd de gevraagde 
machtiging toch door de Bestendige 
Deputatie van Brabant toegestaan, in
dien de onderneming aan een reeks 
voorwaarden zou voldoen. Op 26 juli 
1943 kon Coral-Métal aan het sche-
penlcoJlege meedelen dat het bedrijf 

'van dan af in Herent aanwezig zou 
zijn 1 

De fabriek werd dus te Herent ge
vestigd tegen de wil van de wettelijke 
vertonenwoordigers en ondanks het 
verzet van talrijke inwoners. 

•jV Nadat gedurende de opeenvolgende 
jaren verschillende malen protest 
werd geuit op de mogelijke manieren 
vraagt Coral-Métal op 17 augustus 
16G1 in een brief aan de gemeente-
seioetaris de uitbatingsvergunning te 
willen hernieuwen. De Bestendige De
putatie geeft op 29 december 1951 de 
machtiging een werkhuis in te richten 
voor de terugwinning en het hersmel-
tsn van koper, aluminium en de lege
ringen van deze metalen. 

Vanwege de bevolking (vertegen
woordigd door vijftien verenigingen en 
personen) ontstaat hiertegen opnieuw 
verzet omwille van de ongezonde en 
schadelijke dampen, uitwasemingen, 
neerslag van grijze stoffen, enz... Het 
schepenkollege meent nochtans een 
gunstig advies te kunnen uitbrengen 
op voorwaarde dat de aangekondigde 
verbeteringswerken « in de korts mo
gelijke tijd » uitgevoerd worden en op 
voorwaarde dat verscheidene andere 
voorwaarden nageleefd worden... 

-& Door het koninklijk besluit van 29 
september 1952 krijgt Coral-Métal 
v.'eer eens de nodige toelating voor 
een proeftormiin van één jaar. Deze 
proefperiode zal later worden ver
lengd tot 2 jaren omdat : « uit het 
onderzoek van de zaak gebleken is dat 
bij het verstrijken van de proeftermijn 
de verbeteringswerken, die de exploi
tant aan de inrichting dient aan te 
brengen, nog niet voltooid waren, dat 
het dus niet mogelijk is vast te stel
len of deze verbeteringswerken doel
treffend zullen zijn ... Coral-Métal wil
de dus weer eens niet ingaan op de 
opgelegde verplichtingen. 

TÜr Op 31 augustus 1953 stuurt Coral-
Métal een brief aan de minister van 
Arbeid om eindelijk een definitieve 
vergunning voor een periode van 30 
jaren te verkrijgen. In deze brief 
spreekt het bedrijf de wens uit het 
aantal arbeiders en de produktie te 
verdriedubbelen en de investeringen 
te vergroten. In deze brief Cen bij nog 

veel andere gelegenheden) leggen zij 
er steeds maar de nadruk op dat zij 
de enigen zijn in België, die dit soort 
smeltingswerk uitvoeren en dat zij 
toeleveringsbedrijf zijn voor de bedrij
ven Arbed, Boei, Cockerill-Ougrée, Es-
pérance-Longdoz, Providence, e.a. 
Blijkbaar willen zij daarmee al de las
ten, die ze de Herentse bevolking be
rokkenen, verontschuldigen. 

Coral-Métal bekomt slechts een ver
gunning voor 2,5 jaar. 

liV Op 13 november 1956 richt C-M dan 
nog maar eens een verzoekschrift tot 
hernieuwing van de toelating tot uit
bating van hun gevaarlijke, ongezonde 
of hinderlijke inrichting. Een onder
zoek de commode en incommodo 
wordt ingesteld. Drieëntwintig Herent-
se verenigingen en personen verzetten 
zich tegen een definitieve vergunning 
en vier personen tekenen zelfs bijzon
der protest aan. Het schepenkollege 
adviseert echter opnieuw gunstig, wel 
op voorwaarde dat voldaan wordt aan 
de bemerkingen, gedaan in de klach
ten... 

•^ Op 24 mei 1957 krijgt Coral-Métal 
de definitieve vergunning voor de 
duur van dertig jaar (dus tot en met 
24 mei 1987 !). Deze vergunning geldt 
niet meer indien de onderneming ge
durende minstens twee achtereenvol
gende jaren werkloos zou blijven of 
indien de onderneming verwoest wordt 
of tijdelijk buiten werking gesteld 
wordt door enig voorval, dat het ge
volg is van de uitbating. 

•^ De klachten volgen mekaar gere
geld op. 

Op 16 maart 1964 krijgt het schepen
kollege een brief van de minister van 
Volksgezondheid en Gezin, waarin ver
wezen wordt naar de Technische Ar-
beidsinspektie om maatregelen te 
treffen in verband met Coral-Métal. 

Het schepenkollege schrijft (blijk
baar vol goede moed) de volgende 
week nog een brief naar de Tech
nische Arbeidsinspektie. Dan gebeurt 
er weer helemaal niets meer tot de
cember 1966. Een inwoner van de ge
meente, die reeds jaren strijdt tegen 
de milieu-hinder van Coral-Métal en 
overal de ergerlijkste onwil ontmoet, 
weigert zijn belastingen op de onroe
rende voorheffing te betalen omwille 
van de wantoestand rond Coral-Métal. 
Het schepenkollege wordt hierdoor 
blijkbaar toch weer eens heel even 
opgeschrikt en besluit nog maar een 
brief te schrijven naar de Gezond-
heidsinspektie van Brabant om te vra
gen hoever het onderzoek staat De 
gezondheidsinspekteur antwoordt dat 
hij de Technische Arbeidsinspektie 
verzocht Coral-Métal te komen nazien. 
De inspekteur meent dat « aldaar de 
voorgestelde voorwaarden niet nage
leefd worden en dat de medische ar
beidsinspektie goed zou doen even te 
komen inspekteren ». 

iV Dan worden de zaken weer op hun 
beloop gelaten tot op 20 september 
1967 wanneer de lokale politie inbreu
ken heeft vastgesteld op de voorwaar
den van commode en incommodo en 
de onderneming geverbaliseerd heeft. 
En hier bemerken we maar weer eens 
een machtig staaltje van bureaukra-

tische en improvisatorische aanpak 
van het toenmalig schepenkollege. 
Immers, alhoewel de politiekommissa-
ris voorstelde de Technische Arbeids
inspektie te verwittigen, schreef de 
burgemeester nog maar eens naar de 
gezondheidsinspektie. Nochtans kon de 
burgemeester ook door vroegere brief
wisseling met deze dienst weten dat 
het de Technische Arbeidsinspektie 
was die hierbij bevoegd was. De ge
zondheidsinspektie werd hierdoor nog 
maar eens in de gelegenheid gesteld 
te verwijzen naar de Technische Ar
beidsinspektie... 

De burgemeester schreef dan nog 
maar eens naar de Technische Ar
beidsinspektie — op 6 oktober 1967 
— en dan gebeurt er weer niets tot 
mei 1968. 

-JV Op 10 mei 1968 schrijft een buur 
een brief naar de burgemeester waar
in hij melding maakt van een volgens 
hem gelijkaardig geval in Houthulst en 
waar het gemeentebestuur blijk gaf 
van een meer aktieve aanpak. 

De heer burgemeester schrijft dan 
nog maar eens naar de Technische 
Arbeidsinspektie. Hierin staat onder
meer vermeld, sedert zijn aanvraag op 
26 maart 1964 (meer dan vier jaar ge
leden dus !) nog geen verslag van een 
onderzoek van de Technische Arbeids
inspektie mocht ontvangen. 

Plots kan de Technische Arbeids
inspektie melden dat verschillende be
zoeken werden afgelegd in 1966, 1967 
en 1968 « doch dat bij deze bezoeken 
meestal niet de minste hinder kon 
vastgesteld worden ». Toch is de 
Technische Arbeidsinspektie ervan 
overtuigd dat op bepaalde dagen gedu
rende min of meer lange tijd, hinder 
moet bestaan voor de buren. Verder 
meldt de Technische Arbeidsinspektie 
in dezelfde brief dat wel hinder werd 
vastgesteld, voortkomende van de ver
branding van aluminiumdeksels. Op die 
dag werd ook een PV van overtreding 
vastgesteld, dat rechtstreeks verband 
heeft met de mogelijke burenhinder ». 

•jiV Op 3 augustus 1968 sturen de bu
ren nogmaals een brief naar de bur
gemeester met klachten betreffende 
Coral-Métal. Nauwelijks vijf dagen la
ter, op 6 augustus 1968, stuurt de bur
gemeester ongeveer de hele verzame
ling korrespondentie sinds 1964 naar 
de Technische Arbeidsinspektie met 
nog maar eens de vraag deze zaak 
grondig te willen onderzoeken. Ook 
een protestbrief, gedateerd op 3 juli 
1968, ondertekend door 375 gezins
hoofden van de gemeente Herent, was 
hierin vervat. Daarin wordt nog maar 
eens gevraagd naar een krachtdadige 
politiek vanwege het gemeentebe
stuur om deze wantoestanden te doen 
ophouden. 

-ilr Op 22 oktober 1968 breekt er brand 
uit in Coral-Métal. De burgemeester 
vraagt aan bepaalde opmerkingen en 
werken uit het verslag van de brand
weer te willen voldoen voor 1 januari 
1969. 

iV Eindelijk, op 17 januari 1S69 besluit 
de Bestendige Deputatie van Brabant 
de toelating tot het verder uitbaten 
van de fabriek in te trekken, o.m. om
dat « niet enkel de geburen van de 

fabriek, maar ook de werknemers in de 
fabriek gehinderd worden door de uit
bating » en « dat het geheel van de 
fabriek een zeer vervallen uitzicht 
vertoont ». 

Op 19 februari 1969 gaat Coral-Métal 
tegen deze beslissing van de Besten
dige Deputatie in beroep en op 24 
februari 1969 wordt de beslissing van 
de Bestendige Deputatie opgeheven 
door de toenmalige minister van Te
werkstelling en Arbeid. Daartoe heeft 
Coral-Métal speciaal een « ontroeren
de » brief gericht aan de koning waar
in hij hoopt dat het staatshoofd zo 
welwillend zal zijn om zijn aandacht 
aan hun beroep te schenken. 

In die brief, die vijf bladzijden telt, 
vestigen zij er driemaal de aandacht 
van Zijne Majesteit op dat Coral-Métal 
een uniek bedrijf is in België, dat maar 
al te zeer nodig blijkt voor de Bel
gische ekonomie. Weer wordt de eko-
nomische faktor gesteld boven de so
ciale en menselijke faktor. De ekono-
mische machtspositie wordt weer eens 
misbruikt om de belangen van de be
volking gewoon te negeren 

•^ Op 24 november 1970 ontvangt de 
politiekommissaris van Herent zeven 
brieven van geburen van Coral-Métal, 
waarin zij de luchtbezoedeling melden, 
die door Coral-Métal wordt veroor
zaakt. De politiekommissaris meldt dit 
aan de burgemeester en meldt ook 
nog : « de toestand aangeklaagd is 
ongeveer juist en werd door ons meer
maals belicht in onze PV's ». 

De burgemeester maakt de klachten 
nog maar eens over aan de minister 
van Tewerkstelling en Arbeid en ver
zoekt hen de uitslag van hun onder
zoek te willen laten kennen. 

De hoofd-ingenieur-direkteur meldt ; 
« dat de technische inspektie zich ern
stig bezig houdt met de hogergenoem-
de klachten tegen de fabriek Coral-
Métal ». 

•ïV Op 10 oktober 1971 vraagt de bur
gemeester naar het resultaat van het 
onderzoek van de afvalstoffen uit 
Coral-Métal. De gezondheidsinspek
teur meldt dat hij alle uitslagen nog 
niet bezit. 

i!^ Op 15 maart 1973 wordt de aangren
zende gebuur voor de zoveelste maal 
geplaagd door een drietal arbeiders 
uit het bedrijf. Verschillende gastar
beiders begrijpen het ergerlijke van 
de hele toestand niet en zijn al blij 
genoeg dat ze dit werk kunnen op
knappen. 

Als bedreiging en verweermaatregel 
zal deze buur met zijn jachtgeweer in 
de lucht schieten ; een korreltje treft 
bij toeval een arbeider. Deze wordt 
zeer licht gekwetst, dient zelfs niet 
naar het ziekenhuis te gaan. De onder
zoeksrechter betoont heel wat begrip 
voor de moe-gesarde gebuur en de 
volgende dag wordt hij reeds in vrij
heid gesteld. 

Inderdaad het was nog net niet erg... 
Hoe zouden wij reageren indien men 
naast onze woning metershoog afval 
opstapelt, indien onze haag en bomen 
zouden verschroeid zijn door schel-
kundige inwerking, indien onze fruit
bomen ziek gevreten zouden zijn door 
de asse-neerslag ? 



WIJ - 26-5-73 

de volksunie in icamer en senaat 

KAMER 
weinig vooruitgang 

VU-kamerlid Mik Babyion onder
wierp de begroting van Sociale Voor
zorg 1973 aan een kritisch onderzoek. 
Verslaggever Boeykens zegt in zijn 
verslag ergens dat « elke burger op 
sociaal gebied volledig en zo onaf-
hankeljik mogelijk tot ontplooiing moet 
kunnen komen. De begroting moet in
kaderen in de globale sociale politie-
tiek en mag geen weerspiegeling zijn 
van partijpolitieke aspekten ». Mik 
Babyion vond dat erg optimistisch, 
het zijn woorden die beantwoorden 
aan uitstekende intenties en ze over
treffen in feite wat de begroting ons 
biedt. Sprekend over de RMZ vroeg 
de interpellant zich af, of de verhou
ding tussen direkt en indirekt loon 
nog verantwoord is en verwees daarbij 
naar Zweden, waar een malaise groeit 
In dit verband. 

Er zijn weinig verwezenlijkingen te 
noteren : wel kregen we 500 bladzij
den verbeteringen en wijzigingen aan 
de sociale wetgeving, maar dit maakt 
alles er maar ondoorzichtelijker 
door, ondanks de beloften tot verbe
tering. Opties worden genomen onder 
druk van eenzijdige partijpolitieke 
intriges en van belangengroepen bui
ten het parlement om. Mooie princi
pes, ja, maar het is uiteindelijk de be
lastingbetaler en niet de Staat die de 
sociale vooruitgang verwezenlijkt. 

Over de verklaring van de minister 
van Financiën is de publieke opinie 
niet gerust in een eventuele verzwa
ring van de belastingen en in de on
doelmatige afwending ervan. Een krant 
schreef dat de regering op de inflatie 
spekuleert en of het misschien daar
om is dat er niets tegen de inflatie 
ondernomen wordt. 

Kamerlid Babyion had het dan nog 
over de munterosie, de welvaartsvast
heid, waarmee weinig rekening wordt 
gehouden, de stijging der rijksuitga
ven door onzinnige kompromissen en 
ondoelmatige toegevingen. Hij handel
de verder over het tekort bij de RMZ 
{te verhelpen door belastingen of ver
hoogde bijdragen ?), herziening van de 
wet op de vrije verzekering, de ver
sterking van de kontrole op de zie
kenfondsen, het bewaren van de zgn. 
godsvrede onder de artsen, de gratis 
geneeskunde voor bepaalde kategorie-
en, die beter zouden overgeheveld 
worden naar de invaliditeitssektor, het 
gewaarborgd inkomen (thans na vijf 
jaar niet meer aangepast) ,de fusie 
van zekere ziekenhuizen, het probleem 
der weduwen (de minister moet het 
probleem onderzoeken in funktie van 
de welvaartstaat). Tot slot pleitte hij 
voor een doorzichtiger wetgeving. 

waterbouwkundig labo 

Op basis van administratieve en f i
nanciële bezwaren kwam VU-kamerlid 
De Beul op tegen de splitsing van het 
waterbouwkundig laboratorium te 3or-
gerhout, splitsinn waartoe door minis
ter Califice (Openbare Werken) beslist 
werd. Het waalse waterbouwkundig 
labo zal te Chatelet (Samber) gebouwd 
worden Onze interpellant en met hem 
ook interpellanten uit andere partijen 
betwistte de noodzaak van een twee
de waterbouwkundig onderzoekings
centrum, doch de minister was niet te 
vermurwen. 

beleid gericht 
op noodsituaties 

Bij de bespreking van de begrotin
gen 1973 van Sociale Voorzorg zei 
mevr Nelly Maes dat het gezinsbe
leid vooral moet gericht zijn op de 
noodsituaties. Het parlement heeft te 
weinig belangstelling voor de gezins
politiek, er komt dan ook weinig in
formatie los en er is geen eigenlijk 
gezinsbeleid. In onderhavige begroting 
wordt nochtans veel aandacht besteed 
aan het gezin. Mevr. Maes herinnerde 

aan het 13e VU-partijkongres waar 
o.m. werd vastgesteld dat de kloof 
tussen arm en rijk steeds groter 
wordt, o.a. omdat de RMZ-bijdragen 
niet gefiskaliseerd worden. Ook zou de 
uitbetaling via een rijksdienst moeten 
gebeuren. Bijzondere aandacht voor de 
marginale groepen is geboden. 

Kamerlid Maes maakte dan het pro
ces van de politiek in gezinsuitkerin
gen : in veel gevallen dekt het bedrag 
de kosten van levensonderhoud niet. 
Oua fiskale vrijstelling citeerde ze de 
uitspraak van prof. De Leeck op het 
Vlaams Ekonomisch Kongres nl. dat 
de groep met het grootste inkomen op 
die wijze preferentieel wordt behan
deld. Het gezin met werkende man en 
vrouw wordt door het huidige stelsel 
bijzonder benadeeld. Beter ware dan 
ook de toelagen voor studerenden om 
te zetten in een loon, terwijl het on
derscheid tussen loontrekkenden en 
zelfstandigen moet weggewerkt wor
den. Een algemene verhoging is niet 
rechtvaardig. 

Het beleid moet op noodsituaties 
afgestemd zijn terwijl de VU de uit
voering van het kinderkribben-akkoord 
vraagt. Tot slot waarschuwde ons ka
merlid tegen de afbouw van de supple
mentaire bijslag voor het rijksperso
neel zonder dat de fundamentele op
ties worden herzien. 

breuk tussen basis 
en leiding 

Samen met andere kollega's 'nter-
pelleerde VU-kamerlid Schiltz over de 
havenstakingen te Antwerpen en te 
Gent. Hij ontleedde de oorzaken en 
het verloop van de staking en kwam 
dan tot de kern van zijn betoog : de 
vakbondsleiders zijn onderhevig aan 

een groeiend professionalisme en ver
vreemden aldus geleidelijk van de ba
sis. Dit simptoon verklaart mede de 
oorzaak van de huidige breuk tussen 
de syndikale leiders en de vakbewe
ging eensdeels en de arbeiders ander
deels. Tijdens dit debat onderscheid
de oud-minister en ex-bonze van het 
ABVV Major zich nog eens door 
scherp uit te vallen tegen de BRT-
nieuwsdienst, die geen objektieve be
richtgeving over de dokwerkersstaking 
zou gebracht hebben. 

ontwikkelingssamenwerking 

Kamerlid De Facq stelde mevrouw 
de Staatssekretaris voor Ontwikke
lingssamenwerking diverse vragen 
I.v.m. ontwikkelingssamenwerking. 

De eerste vraag gold de uitwisseling 
van universiteitsprofs met de ontwik
kelingslanden. Het kamerlid wou we
ten welke professoren daaran deelna
men, voor welke kursussen, welke 
universiteiten en researchinstellingen 
in de betreken landen dergelijke pro
fessoren te gast hadden en welke re
sultaten dat opleverde. Verder of er 
ook professoren uit ontwikkelingslan
den aan Belgische instellingen ge
hecht waren, bij welke instellingen en 
hoeveel het allemaal gekost heeft. 

Een tweede vraag betrof de subsi
diëring van een landbouwprojekt van 
Belgische colons In Brazilië hoeveel 
colons zijn er nog aan het werk, en 
hoeveel zelfstandige colons, of de 
gronden aangekocht werden met fond
sen ter beschikking gesteld door de 
Nat. Maatschappij voor Krediet aan de 
Nijverheid, of de leningen intussen 
werden terugbetaald, wie de eigenaar 
der gronden was en behalve nadere 
inlichtingen over de personen aldaar 
aan het werk of de staatssekretaris 

SENAAT 
natuurbehoud 

Tijdens de bespreking van het wets-
ontewrp op natuurbehoud deelde se
nator Van In mede, dat zijn fraktie het 
ontwerp zou goedkeuren wat niet be
let dat ze op verschillende punten 
voorbehoud maakt. Vooreerst behoort 
de materie niet tot de bevoegdheid 
van het parlement doch wel tot deze 
van de Kultuurraad (cfr. Tindemans). 
Een tweede bezwaar is dat alle wet
geving in deze materie in feite kader
wetten zijn, waarvan het effekt voort
durend wordt teniet gedaan door het 
uitblijven der uitvoeringsbesluiten. 
Spreker hoopte dat de hier geldende 
25 uitvoeringsbesluiten spoedig door 
de uitvoerende macht zouden uitge
vaardigd worden. 

Een derde bezwaar is de voogdij van 
de minister van Landbouw, die de uit
voering remt. Senator Van In was 
trouwens van mening dat het niet op
gaat een zo gedifersifieerde materie 
binnen het departement te laten re
gelen. De ministers van Nationale Op
voeding en Kuituur zouden er moeten 
bij betrokken zijn. « We zullen het 
ontewrp goedkeuren doch betreuren 
dat de schim van het unitarisme is 
blijven hangen boven deze vergadering 
en boven het ontwerp zelf » aldus de 
slotbemerking van deze tussenkomst. 

verbijsterend 

Tijdens het debat over die buitenge
wone begrotng '72 zei senator Maes, 
dat de staatssekretaris van begroting 
in de kommissievergaderingen soms 
verbijsterende antwoorden op vragen 
van kommissieleden geeft. Over be
paalde bijkredieten kon hij geen gede
tailleerde uitleg verschaffen. En nij 
kondigde nu reeds aan dat een ver
betering niet voor 1974 moet verwacht 
worden... 

Bob Maes wees op de vertraagde 
indiening der begrotingen en de on

derschatting bij de ramingen, vooral 
In de kolensektor en in de sektor van 
Nationale Opvoeding kwam het tot 
enorme onderschattingen. 

Al twijfelt de VU niet aan de goede 
bedoelingen van de staatssekretaris, 
toch zal ze de gevraagde bijkredieten 
niet goedkeuren. 

buitengewone begroting... 

Niet alleen letterlijk maar ook fi
guurlijk is de buitengewone begroting 
1972 buitengewoon : we zijn bijna 
halverwege 1973 en de senaat houdt 
zich nog bezig met een begrotingsluik, 
dat helemaal opgebruikt is... 

pensioen der zelfstandigen 

De senaat behandelde vorige week 
donderdag het wetsontwerp waarbij 
de programmatie i.z. het pensioen 
der zelfstandigen met zes maanden 
wordt vervroegd. De staat zal de c'aar-
uit voortvloeiende bijdragenlast voor 
zijn rekening nemen. Niettemin drong 
VU-senator Jorissen via twee wets
voorstellen aan op eensdeels de vol
ledige afschaffing van het onderzoek 
naar de bestaansmiddelen bij pen
sioengerechtigde middenstanders en 
dit van 1 januari 1971 af en anderdeels 
de mogelijkheid te overwegen, de 
zelfstandigen met vervroegd pensioen 
te laten gaan (van 60 af voor mannen 
en van 55 af voor vrouwen). De ver
mindering zou slechts 2,5 % bedragen 
i.p.v. de thans gebruikelijke 3 % per 
jaar vervroeging. Over beide zou de 
week daarop gestemd worden. 

uitbuiting der werklozen 

De bespreking van de begroting -an 
Arbeid en Tewerkstelling 1973 gaf */U-
senator Vandezande in een interpel
latie eglegenheid, scherp uit te val
len tegen « de uitbuiting van de in 
overheidsdienst te werk gesteld werk
lozen ». Ze worden beschouwd als 
koopwaar, hebben alleen plichten 
doch geen rechten. De interpellant 
vergeleek hun toestand met deze der 

uitzending van colons, die voor eigen 
rekening werken als echte ontwikke
lingshulp beschouwt. 

Een derde vraag goldt de uitwijke
lingen die via de Intergouvernemente
le Kommissie voor Emigranten (gesub
sidieerd door de staat) geholpen wer
den en welke de onderlinge relaties 
zijn tussen deze kommissie, de staat 
en de benevole-organisaties, welke f i
nanciële afspraken er bestaan en iwel-
ke waarborgen aan de uitwijkelingen 
worden gegeven. 

onevenwichtig 
en stiefmoederlijk 

De tussenkomst van VU-kamerlid 
Olaerts stond in het teken van de 
vaststelling dat de sociale voorzorg 
pas in de staart van de regeringsver
klaring en van de regeringszorg komt, 
terwijl de marginale bevolkingsgroe
pen te weinig profiteren van de kol-
lektieve voorzieningen. Het valt te be
treuren dat de sociale zekerheid meer 
de weigestelden dan de achtergeble
ven groepen ten goede komt, zulks 
door de druk van sterk georganiseer
de groepen. Bejaarden, gehandikapten 
en invaliden komen door hun zwakke 
stem niet aan hun trekken. Spreker 
verwees naar de konklusies van het 
jongste Vlaams Wetenschappelijk 
Kongres ter zake en waarbij' het zelf
de besluit getrokken wordt : de socia
le zekerheid is meer een sektor van 
verdeling dan van herverdeling, dus 
ten voordele van de beter gesitueer
den. De VU heeft er steeds op gewe
zen dat het huidige stelsel van maat
schappelijke zekerheid de kloof tussen 
de inkomens vergroot. Dit stelsel zou 
gefiskaliseerd moeten worden. Dit zou 
de depolitisering en de solidariteit in 
de hand werken. 

arbeiders en bedienden in de vorige 
eeuw. De werlkoze in overheidsdienst 
is noch werknemer in de eigenlijke 
zin van het woord noch is hij statu
tair personeelslid. Hij wordt in de 
eerste plaats als werkloze beschouwd, 
tijdelijk in dienst maar in feite zit hij 
tussen twee stoelen. De werkloze 
trekt weliswaar de wedde van de 
funktie, waarin hij tewerkgesteld is 
doch omdat hij werkloze is worden de 
inhoudingen voor sociale zekerheid af
getrokken, zodat de staat het RMZ-be-
drag inwint op de rug van deze « bij
zondere tewerkgestelde ». Even erg is 
het met zijn pensioen gesteld : al de 
tijd dat hij als werkloze in dienst van 
de staat werkt komt die periode niet 
in aanmerking voor zijn pensioen. Bo
vendien ontvangt hij slechts het va
kantiegeld van een werkloze en de 
kinderbijslag van de werknemers uit 
de privé-sektor. 

Minister Glinne antwoordde iat 
zulks alles normaal was ! Een onthut
send antwoord vanwege een socialis
tisch minister en typerend voor de 
verstarring waarin de sociale wetge
ving en voorzieningen zijn terecht ge
komen. 

antwerpen isoleren 

Na de interpellatie De Bondt (CVP) 
tot de minister van Verkeer over de 
nieuwe dienstregeling op de nieuwe 
spoorlijn Antwerpen-Centraal-Gent-St. 
Pieters zette Vü-senator Coppieters 
zijn zienswijze uiteen over deze 
NMBS-flater. De interpellant verweet 
de NMBS, na een investering van 3 
miljard (te betalen door de gemeen
schap) de dienstregeling op de nieu
we spoorverbinding zonder meer te 
saboteren. Om Brussel te bevoordeli-
gen en in het kader van een verstard 
en nefast centralisme, zondert de 
NMBS Antwerpen van West-Vlaande-
ren af, belet ze een degelijke spoor
verbinding tussen Nederland en Oost
en West-Vlaamse steden zonder de 
aansluiting op Nederland, de Roer en 
Noord-Frankrijk te vergeten, noodzake
lijke verbindingen, die vanuit Brussel 
verhinderd worden. 

VU-senator Coppieters drong dan 
ook aan op de vastlegging door het 
parlement van de algemene principes 
van dienstverlening door het openbaar 
vervoer. 
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een gevolg van het unitarisme 

meer dan 200.000 Vlamingen 
moeten 
om hun 

naar brussel 
verdienen... 

Elke werkdag trekken ongeveer 350.000 mensen naar 
Brussel : slachtoffers van een steeds maar toenemend 
asociaal verschijnsel, de pendel met zijn urenlange ver
plaatsingen. 

Deze overkoncentratie is voortgevloeid uit de unitaire 
staatsstruktuur die Brussel tot een waterhoofd heeft doen 
uitgroeien door er de steeds in belang toenemende over
heidsdiensten te blijven vestigen. Bovendien werd er nooit 
Iets gedaan om te beletten dat de nijverheid en de privé-
sektor dit voorbeeld bleven volgen. 

indrukwekkende getallen 

Men moet de getallen bekijken om de ernst van de 
situatie te beseffen. Statistieken zijn beschikbaar voor 
1970 : 

Naar aanleiding van haar «Brussel-
Brabant »-week (5 -12 mei j l . ) 
maakte de Vlaamse Vo lksbeweg ing 
haar standpunt bekend in verband 
met de overdreven (en nog steeds 
toenemende) dagel i jkse pendel 
van honderdduizenden arbeids
krachten uit het hele land naar 
Brussel. Wi j d rukken di t s tandpunt 
integraal af omdat het de logika 
zel f is. Van de reger ing Leburton 
(en haar Vlaamse gi jzelaars) is he
laas geen ini t iat ief in de aangewe
zen r icht ing te verwachten. De he
ren hebben het t rouwens te d ruk 
momenteel met al hun schandalen.. 

Aanbod van 
werkkrachten 

Vlaanderen 

Wallonië 

Brussel 

2.146.500 

1.187.700 

472.100 

Vraag naar 
werkkrachten 

1.841.100 

1,051.000 

782.100 

Werkgelegenheids-
koëfficient. 

85,8% 

88.5% 

165,7% 

Deze getallen tonen aan dat noch Vlaanderen, noch 
Wallonië hun aktieve bevolking kunnen tewerkstellen, 
maar dat Brussel 310.000 arbeidsplaatsen op overschot 
heeft, of beter had, want het zijn getallen voor 1970. Ern
stige studies, uitgevoerd in de hypothese dat men alles 
op zijn beloop zou laten, hebben geleid tot een schatting 
van 400.000 voor 1975, dit betekent op 5 jaar tijd nog 
90.000 voor de Brusselse bevolking zelf overtollige ar
beidsplaatsen bij. Omdat men sinds 1970 inderdaad niets 
gedaan heeft, is een raming van 350.000 voor 1973 dus nog 
naar de voorzichtige kant. 

Ook de vergelijking tussen de arbeidsplaatsen en da 
bevolkingsverdeling is leerrijk. 

1 Totale bevolking | Arbeidsplaatsen 

Vlaanderen 

Wallonië 

Brussel 

56% 

33% 

11% 

50 % 

28,5% 

21.5% 

Uit beide tabellen blijkt dat het probleem, relatief ge
zien, ongeveer even nijpend is voor Vlaanderen als voor 
Wallonië. In absolute cijfers is het uiteraard veel erger 
voor Vlaanderen : onder de 310.000 pendelaars van 1970 
zijn er ongeveer 210.000 Vlamingen en 100.000 Walen. 

Daarmee zijn de hoofdoorzaken van de pendel naar 
Brussel aangegeven : te weinig werk in vele streken van 
Vlaanderen en Wallonië, en het stelselmatig opdrijven 
van de werkgelegenheid te Brussel. 

Een zeer belangrijke faktor daarbij is het bestaan van 
aanzienlijke loonverschillen tussen Brussel en de rest 
van het land. 

d i e p e n d e l kost m i l j a r d e n 

De pendelarbeid betekent voor de getroffen arbeider 
of bediende verlies van vrije tijd, verstoring van het 
familiaal leven, dat wil zeggen het menselijk geluk, en op 
de duur gevaar voor schade aan de gezondheid. Daarnaast 
zijn er de materiële kosten : treinabonnement of auto
verplaatsingen. 

Materieel gezien is het vooral de Staat die betaalt. Hat 
VEV publiceerde onlangs een studie die op een grondige 
wijze de kostprijs van de pendel naar Brussel berekende, 
beperkt tot de verplaatsingen met de trein. Daaruit blijkt 
dat de pendelaars zelf per jaar 700 miljoen frank uitge
ven, maar dat de Staat daarenboven nog opdraait voor 
2 015 miljoen frank per jaar, Méér dan 2 miljard per jaar I 

Er werd nog geen berekening gemaakt voor de autover
plaatsingen, voor de tientallen tunnels en andere wegen-
werken in het Brusselse ; het is echter duidelijk dat ook 
dat tot een globaal bedrag van enkele miljarden zal lei
den. 

de regering zv\/ijgt erover 

Er zijn nog andere landen die zich tegenover hetzelfde 
probleem geplaatst zien, zoals bvb Frankrijk en Denemar
ken, maar daar is men sinds jaren bezig met geleidelijke 
maar toch systematische spreidingsmaatregelen. In België 
en Brussel doet men echter niets : 

Integendeel, door subsidiëring wordt verdere nijver-
heidsvestiging te Brussel nog in de hand gewerkt. 

Men krijgt de indruk dat de Belgische regeringen het 
probleem nog niet ontdekt hebben. In het ellenlange 
programma van de huidige regering zwijgt men er in elk 
geval in alle talen over. 

Het nochtans vrij beperkt wetsvoorstel Phillippart wordt 
daarenboven op ergerlijke en onbegrijpelijke wijze reeds 
meer dan 20 jaar in het parlement in de vergeetboek ge
houden. 

De grote vakbonden, ABVV en vooral ACV-LBC, hebben 
al wel herhaaldelijk op het probleem gewezen en al eens 
een aktie gevoerd. Maar v»anneer wordt er over de pendel 
naar Brussel eens even hard onderhandeld als voor de 
vermindering van de werkduur met een uur of een loon-
aanpassing van enkele procenten ? 

dringende opdrachten 

De regering, het parlement, de politieke partijen en de 
vakbewegingen moeten thans, omwille van het grote so-
sociale en politieke belang van 't probleem hun volle ver
antwoordelijkheid opnemen en hun akties koördineren 
opdat zonder verder uitstel de dringende vereiste maat
regelen worden getroffen. De dringende maatregelen zijn 
de volgende ; 
1. Stelselmatig moeten uit de hoofdstad verwijderd en 
zeker geweerd worden : alle nijverheidsinstellingen van 
de primaire en sekundaire sektoren, wier vestiging in het 
hoofdstedelijk gebied niet verantwoord is. 
2. Een aanvang moet gemaakt worden met het overbren
gen naar de gewesten van een aantal officiële en semi-
officiéle diensten. De VVB zal eerstdaags terzake meer 
konkrete voorstellen bekend maken. 
3. Dringend moet werk worden gemaakt van de wettelijke 
verplichting tot vestiging van de zetels en de voornaamste 
administratieve diensten van de bedrijven op de plaats 
waar deze worden uitgebaat. (Uitgebreid voorstel Philli-
part). 
4. Door een stelselmatige politieke en sociale aktie moe
ten overal waar het mogelijk is de wedden en lonen, uit
betaald in de gewesten, op het niveau gebracht worden 
van deze uitgekeerd in Brussel. 

De oplossing van het pendelprobleem is voor honderd
duizenden Vlamingen en Walen een zaak van sociale recht
vaardigheid. 

De aangelegenheid vertoont daarenboven een belang
rijke kommunautair en politiek aspekt. Indien niet drin
gend wordt ingegrepen wordt het opzet zelf van de ge
westvorming in het gedrang gebracht. De oplossing van 
het pendelprobleem is tenslotte een Brussels belang. 

De leefbaarheid van het hoofdstedelijk gebied als 
woonstad en als ontmoetingspunt staat op het spel. Een 
skonomische ontwikkeling van Brussel die indruist tegen 
de belangen van Vlaanderen en Wallonië J<an de hoofdstad 
enkel onherstelbare schade berokkenen. 
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museum voor moderne kunst 

de brusselse kolenkelder 
een uitdaging voor Vlaanderen 

Cudell kraaknette en in de plooi gestreken excellentie voor Brusselse Aangele
genheden, zal wel tevreden zijn : als alles naar plan verloopt, wordt omtrent Pasen 
van volgend jaar de eerste spadesteek gegeven voor de werken aan het nieuwe 
Museum voor Moderne Kunst. Een meteen kan hij dan een heimelijke neus zetten 
naar zijn kollega's van Franse en Nederlandse Kuituur, de heren Falize en Chabert 
die — tenminste toch als de huidige regering op dat ogenlbik nog aan is — de 
plechtigheid zullen opluisteren met hun niet al te geestdriftige aanwezigheid. 
Want buiten Brussel is niemand gelukkig met dit nieuwe Museum. Er is daarover 
de jongste jaren heel wat te doen geweest. Maar aangezien musea zich minder 
in de belangstelling — ook van Kultuurministers — mogen verheugen dan bijvoor
beeld een wielerwedstrijd, werd de rel over het Museum voor Moderne Kunst 
uitgevochten binnen de besloten kring van specialisten en geïnteresseerden. Het 
grote publiek kwam er nauwelijks aan te pas. Des te gemakkelijker viel het Cudell 
om, slag leverend alleen maar op het hem vertrouwde Brusselse terrein, de strijd 
te winnen. De overwinning werd bekend gemaakt op een perskonferentie : op 10 
mei werd aan den lande de maquette getoond van wat het nieuwe Museum zal 
worden en werd meedegeeld dat dit Museum zal opgericht worden te Brussel, op 
het Museumplein, in de nabijheid van het Museum voor Oude Kunst. 

stige kolenkelder zal de ingang welis
waar bovengronds zijn, maar de se
rieuze dingen spelen zich af beneden 
de oppervlakte. Er is sprake van niet 
minder dan vijf ondergrondse niveaus. 
En uiteraard een ondergrondse par
keergelegenheid. Voor zowat 350 wa
gens. Zodat hij praktisch vol zal staan 
met de autos van het personeel. En 
zodat de museumbezoekers hun kar
retje maar moeten zien kwijt te gera
ken in het bovengronds nu reeds to
taal verstikte deel van Brussel. 

Deze architektuur-van-de-kelder heeft 
zelfs de ontwerpers er toe aangezet, 
uit te zien naar de middelen om te 
beletten dat de bezoekers aan claus
trofobie zouden gaan lijden... 

Dit is de logica zelf, zeggen de 
Vrienden van de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten. Deze (hoofdza
kelijk eng-Brusselse) drukkingsgroep 
onder voorzitterschap van Graaf Boel 
ijvert sinds 1967 voor de inplantmg 
aan het Museumplein. De « Vrienden » 
lieten reeds een vijftal jaren geleden 
door architekt Bastin een eerste schets 
maken. Daaruit is dan het latere pro-
jekt gegroeid, zoals het in maquette op 
10 mei aan de pers werd getoond. Het 
betoog van de « Vrienden » kan heel 
even de oppervlakkige indruk wekken 
dat het logisch zou zijn : de musea 
voor oude en nieuwe kunst komen 
dicht bijeen en vormen, samen met de 
Koninklijke Bibliotheek, het artistiek 
en kultureel centrum waar Brussel, 
« cceur de l'Europe », recht op heeft. 
Een uitzonderlijk moseologisch geheel 
dus. 

advies opzij geschoven 

De werkelijkheid is echter helemaal 
anders... 

De Kunstberg, die andere « kamer » 
van het Brussels kultureel « hart », 
is een schabouwelijk geval ; daarover 
gaat vandaag wel iedereen akkoord. 

Het nieuwe Museum voor Moderne 
Kunst dreigt nauwelijks beter te wor-
ten. De (Vlaamse] Kommissie voor 
Monumenten en Landschappen heeft 
sinds geruime tijd inzake het nieuw 
museum formeel een negatief advies 
gegeven ten aanzien van de belenden
de stadskerngezichten. Dit negatief 
advies was bekend op het departement 
van Nederlandse Kuituur. Het ziet er 
naar uit, dat dit departement het ad
vies niet heeft laten gelden. Of niet 
heeft kunnen doen gelden. 

De maquette zoals zé getoond werd 
op 10 mei doet het ergste vrezen. Het 
doorgaans voorzichtige en beleefde 
vakblad « De Bouwkroniek » drukte 
zich daarover uit als volgt : « Wij 
evenmin springen op van bewondering 
bij het zien van de schetsen der in
planting van het op zichzelf misschien 

wel architektonische eigenschappen 
bezittende gebouw. We vrezen dat de 
koele kaalheid van de schetsen in de 
realiteit nog ongunstiger wordt •. 

De waarheid is dat Brussel, in de 
buurt van de Kunstberg-draak, nog een 
nieuwe draak dreigt bij te krijgen. Dat 
doet pijn voor wie van Brussel houdt, 
het oude Nederlandse en reeds zo 
deerlijk verminkte Brussel : de stad 
wordt ons straks weer wat vreemder 
en onheimelijker. 

En deze bezwaren gelden dan alleen 
nog maar de inplanting, niet het ge
heel. Want het nieuwe Museum voor 
Moderne Kunst wordt een (lelijke) ijs
berg : alleen het topje van het mon
ster is te zien ; het monster zelf blijft 
grotendeels onzichtbaar. Het is er niet 
minder monster om. 

Het wordt een katakombenmuseum ! 
De nodige ruimte voor een architek-
tuur met lucht en licht is niet aanwe
zig. Maar geen nood I Wat de Zenne 
te Brussel geleerd heeft, moet ook de 
museumbezoeker maar kunnen : leven 
in de ondergrond. Zoals bij iedere ern-

geen decentralizatie 

De verminking van Brussel, het ne
geren van het advies van de Kommis
sie, de kolenkelderkunst vormen één 
luik van deze zaak. Er is er echter 
nog een ander. 

Zowel de moderne opvatting over 
musea als de Belgische politieke rea
liteit wijzen dwingend naar een totaal 
andere oplossing De 19-eeuwse op
vatting van het museum als een soort 
sistematische bergplaats is sedert lang 
achterhaald. Een modern museum 
hoort thuis in lucht en licht, te midden 
van groene ruimte en rekreatie, op 
een plaats waar de mensen komen om 
er te léven. De voorbeelden in het 
buitenland zijn legio. In ons land is er 
het sukses van Middelheim om het te 
bewijzen. Een museum is geen levens
grote katalogus waarin een paar amb
tenaren snuffelen en een handvol Bae-
deker-toeristen fluisterend rondstrom-
pelen. Het moet een plaats zijn waar 
de kunst haar dimensie iedere dag 
opnieuw bewijst, temidden van een le

vende werkelijkheid. Dat wil zerjgen 
in ons land : naar de levende werke
lijkheid van de volksgemeenschappen 
toe. Er was maar één goede oplos
sing • de decentralisatie naar Vlaande
ren en naar Wallonië toe, bij de men
sen, op bereikbare plaatsen. 

De kolenkelder aan het Museum
plein is niet alleen een hoofdstedelijk 
monstrum, het is een monstrum voor 
heel het land. 

en de centen ? 

Een dergelijke oplossing zou daar
enboven minder duur geweest zijn. 
Kleine, goedkopere musea, gedecen-
tralizeerd en met een rotatie van 
kunstwerken zijn ook financieel de 
beste oplossing. 

Voor de Brusselse kolenkelder heb
ben de bijzonderste financieringsmaat
schappijen van het land de verbintenis 
aangegaan, in te tekenen op een 
staatslening van 400 miljoen. Als de 
kolenkelder eenmaal zal voltooid zijn, 
wordt het een grap in de buurt van het 
miljard. Dat is een rekening die aan 
heel het land, in de eerste plaats aan de 
Vlaamse meerderheid, geprezenteerd 
wordt Daarenboven verliest Vlaande
ren en verliest Wallonië de mogelijk
heid om zélf hun musea voor moderne 
kunst uit te bouwen. Het verlies is 
dus, zoals de volksmond zegt, « dub
bel in de kering ». 

Doorgaans welingelichte lieden me
nen te weten dat gewezen eerste-mi-
nister Eyskens enkele dagen geleden 
zich in brede kring zou hebben laten 
ontvallen dat « onder mijn beleid zo 
iets nooit zou gebeurd zijn ». De heer 
Leburton van zijn kant zou daarop ge
repliceerd hebben « dat hij van niets 
wist ». Si non e vero... 

een koehandel ? 

Hoe dan o o k ^ e vraag dient gesteld 
of hier geen koopje gebeurd is. Iets in 
de aard van : 50 miljoen voor Vlaamse 
aangelegenheden te Brussel, in ruil 
voor het half miljard voor Cudell's 
kolenkelder. En Nederlandse Kuituur 
dan maar slikken. Tegen beter weten 
in. Voor de lieve centjes, die de Bel
gische voogd alleen maar op tafel legt 
als het Vlaams stiefkind zoet is en 
niet protesteert. 

De zaak van het Museum voor de 
Moderne Kunst gaat ons allen aan ! 
Niet alleen omdat het om ons aller 
centen gaat. Maar omdat de volwassen 
Vlaamse gemeenschap zich dergelijke 
voogdij niet langer mag laten aanleu
nen. Wat ons - van hogerhand » aan 
geruststellende zoethoudertjes wordt 
toegefluisterd — tóch een neven-mu
seum te Antwerpen, een rotatiesis-
teem over de kulturele centra — raakt 
de kern van de zaak niet. Wat zijn we 
met een kulturele autonomie die m een 
aangelegenheid als deze machteloos 
is ' De Brusselse kolenkelder. de 
hoofdstedelijke kultuurkatakombe is 
een uitdaging Vlaanderen mag ze niet 
onbeantwoord laten 
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devi^ereld 
netionaall 

(Argos) Drie dagen na het begin van de 
ontmoeting Brezjnev Brandt werd op het Eiy-
see begm gemaakt met Frans Britse onder
handelingen op hoog niveau De gesprekken 
doelden ondubbelzinnig op het opruimen van 
bestaande meningsverschillen terzake van 
Europa Men zou tevergeefs zoeken naar de 
onmiddellijke of dringende aanleiding tot 
bewust Brits Frans overleg Het ging gewoon 
om een topontmoeting die al lang op de 
agenda stond Aan beide zijden heeft men 
rich trouwens uitgesproken voor het gere
geld herhalen van dergelijk initiatief zonder 
dat de gesprekken hoeven geïnstitutionali
seerd te worden zoals geldt voor het Frans-
Duits overleg dat ahw binnen het raam van 
een vriendschapsverdrag werd vastgelegd 

Sinds Chequers meer dan een jaar gele
den, hadden de Franse en Britse premiers 
elkaar met meer ontmoet Sindsdien is 
Groot BI ittannie, ofschoon terzake pijnlijk 
verdeeld tot de Gemeenschap toegetreden 
— een omstandigheid die als vanzelf tot 
oprispingen en heropflakkeren van oude res
sentimenten moest leiden Hier bovenop is 
te Londen onbehagen gerezen over de ma
nier waarop de Franse justitie de zaak Cart-
land heeft aangepakt Eveneens aan Britse 
zijde waren vrij scherpe reakties losgeko
men tegen Franse atoomproeven m de buurt 
van Australië en er is nog altijd kontrover-
sieel gezeur over de Concorde en de Kanaal
tunnel van-de toekomst die de Britse « splen-
dd isolation » moet voltrekken De Brits-
Franse wittebroodsweken zijn kennelijk voor
bij en zoals na verloop van tijd gebeurt, is 
ook hier emotionele afkoeling ingetreden 
Een winstpunt is alvast dat de betrokken 
staatslieden hebben onderhandeld in een 
geest van wederzijdse waardering om zo
doende de gerezen twijfels en argwaan weg 
te nemen 

entente cordiale? 
Er was echter voorspeld dat de ontmoeting 

niet in het teken zou staan van onbelangrijke 
echtelijke twisten en dat de aandacht van 
de leiders vooreerst zou uitgaan naar de mid
delen van de Negen om de Gemeenschap 
verder uit te bouwen en naar de echte of 
veronderstelde inzichten die hierbij meespe
len In kontinentaal Europese kringen was 
immers het vei moeden gerezen dat Heath 
onlangs wel erg op zuiver Brits-nationale 
belangen had doorgedrukt Men sprak in die 
samenhang al van een nieuwsoortig Brits .. 
gaullisme Hoe dan ook, een van de voor
naamste en belangrijkste streefdoelen van 
de ontmoeting was het verstevigen van de 
ekonomische en politieke eenmaking van de 
Gemeenschap Parijs en Londen gaan er soli
dair vanuit dat werk moet gemaakt worden 
van verenigde inspanningen om pro Slavische 
simpatieen die af en toe inde Bondsrepubliek 
opduiken af te remmen Men wil Brandt wel 
krediteren voor zijn Ostpolitik en de inter
nationale ontspanning die ze heeft begun
stigd, maar de Bondsrepubliek is tegelijk 
ook een Westeuropese partner met alle im-
plikaties vandien Het konsolideren van de 
Gemeenschap veronderstelt alvast een 
Frans-Britse toenadering die nauwer en 
hechter verloopt dan tot dusver is gebeurd 
Een paar omstandigheden stonden (staan ') 
die ideale toenadering in de weg 

Vooreerst denkt Frankrijk in meer genuan
ceerde termen dan Engeland over zijn be
trekkingen met de VSA Toegegeven dat 
vandaag met langer gepriviligieerde betrek
kingen tussen Engeland en Amerika bestaan 
(zoals ten tijde van Roosevelt Churchill ') 
ontkomt men toch met aan de indruk dat 
heel wat komponenten zoals gemeensrnap-
pelijke taal en andeie « Engels-Amenkaa,ise 
mgredienten » blijven meespelen in de be
trekkingen tyssen Washington en Londen 
Ook kan men niet ontkennen dat de inteine 
problemen eigen aan het Europa van de 
Negen van een verschillende gezichtshoek 
uit bekeken landbouwpolitiek, de werking 
van de Europese instelingen het opdelen in 
regio s en de rol van het parlement van 
Straatsburg zijn samen met het vlotten van 
het pond evenveel hete hangijzers Zelfs de 
anglofiele Fransen (ook die kategorie be
staat) klagen over het gemis aan overeen
stemming tussen de fervente Europese ge-
ioofsbelijdenssen van Heath en de werke
lijkheid Dit stijft Pompidou van Frjinkrijk 
in zijn vermoeden dat Londen de Gemeen
schap heeft aanvaard om ze achteraf naar 
Britse wensen en eisen om te buigen 

Ten slotte was er ook de kontroverse over 
« L'Afique Noire » (in 't Frans ') Zoals be
kend streeft Nigeria er naar de engels- en 
franssprekende landen te tiergroeperen in 
een Afrikaans blok dat doeltreffender zou 
kunnen meepraten over de ontwikkeling van 
de Afrikaans-Europese betrekkingen Het 
Elysee dat vanouds erg gevoelig is voor taai
en kultuurperikelen wenst wat dit betreft een 
betere koordinatie en raadplegingen over het 
geheel van de extra Europese relaties Alles 
bij mekaar meningsverschillen gnoeg, maar 
echt te weinig om te gaan jammeren over 
de magere gevolgen van een ontmoeting die 
gewoon als werkontmoeting was bedoeld 

europees gespreic 
te bonn 

(Argos) Zoals we hier vorige week al voorspelden heeft de ontmoeting Brezjnev-
Brandt niet bijster veel stof doen opwaaien. Het belang van de ontmoeting be
staat vooreerst in de omstandigheid dat ze plaatshad. In die samenhang lijkt de 
term « historisch » dan ook niet buitensporig. Voor de eerste keer begaf een 
Russisch partijvoorzitter zich naar West-Duitsland... dat meer dan een kwarteeuw 
lang van « revanchisme » en imperialistische drijverijen beschuldigd werd. Als die 
toen vandaag gewijzigd is, als Brezjnev en Brandt mekaar kunnen omhelzen voor 
het forum van miljoenen West-duitse tv-kijkers dan Is dat ongetwijfeld te danken 
(voor anderen : te wijten) aan de Duitse bondskanselier. Brandt is resoluut af
gestapt van opgeschroefde verwachtingen en ditirambische verklaringen waarbij het 
wel eens leek of Duitsland de oorlog gewonnen had. Door zijn niet aanvalspakt 
met de SU en Polen, de erkenning van de DDR en zijn bereidheid om de betrek
kingen met Tsjechoslovakije te normaliseren heeft Brandt het gevoelsklimaat ge
schapen om zijn Bondsrepubliek te promoveren tot waardig gesprekspartner van 
wat vandaag de « socialistische wereld » heet. De vraag of de Duitse en Europese 
gemeenschap hem hier later voor zal danken of vermaledijden moet uiteraard open 
blijven. Die vraag geldt mutatis mutandis ook voor de Russische partijvoorzitter 
Brezjnev die daar in het Taunus-gebergte met een Westduitse, kapitalistische 
racewagen heeft rondgetoerd terwijl zijn illustere voorgangers (Malenkov, Kroest-
jev, Berla] politiek werden gelikwideerd (deze laatste ook fisiek) omdat ze toe
nader q̂ hadden gezocht tot het Westduitse revanchisme en zodoende de fundamen
tele belangen van de DDR hadden verraden. « 't Kan verkeren » zei Bredere i 
Maar wie vandaag de resultaten van een Westduitse opiniepeiling doorneemt stelt 
vast dat 32 p.c. Westduitsers (een meerderheid van de terzake gepolste burgers) 
IJl Leonid Brezjnev een acceptabel gesprekspartner zien met wie nuttig en vrucht
baar te praten valt, wat bij nader toezicht ook wel eens toepassing van Bredero's 
zegswijze is. 

Brandt heeft met Brezjnev vooreerst als Europeaan gepraat, nadrukkelijk bezorgd 
om de bilaterale problemen in te bouwen in de onderhandelingen tussen Oost en 
West. Toch waren ook de inter Duitse betrekkingen niet helemaal van de lucht. 
Bonn kon ook moeilijk anders dan belang te hechten aan het.. belang van Berlijn. 
Buiten de onzekerheid die weegt op de vertegenwoordiging van hun stad bij de 
VN zouden de Westduitsers graag een duidelijke en definitieve interpretatie krijgen 
van het viermogendheden-akkoord en het antwoord op de vraag (van Karl Carstens, 
de nieuwe CDU-CSU partijvoorzitter) of de tragische toestand waarbij Duitsers die 
het andere Duitsland willen bezoeken genadeloos kunnen neergeschoten worden 
ook na het bezoek van Brezjnev zal voortbestaan. 

Er is te Bonn alvast een Duits-Russisch akkoord voor ekonomische, industriële 
en technische samenwerking tot stand gekomen. Bedoeld akkoord heeft een looptijd 
van tien jaar en handelt over de diverse aspekten van modern ekonomisch beleid. 
Er is nu ook een kultureel akkoord op gebied van onderwijs en wetenschap... en 
door een derde luchtvaartakkoord heeft de lufthansa toelating verworven om West-
Berlijn dan te doen. Hier bovenop heeft de Russische partijleider de Westduitse 
industriebazen opgepept voor een programma van samenwerking (duur : 30 tot 50 
jaar) om samen met Moskou de « onuitputtelijke bodemrijkdommen van de Sovjet
unie » te ontginnen. 

Op dit ogenblik Is het echter nog te vroeg om zich te wagen aan de politieke 
balans van een bezoek, dat met zoveel « diskretie » en zoveel programmawijzigin
gen was omringd... 

• Druk overleg te Bonn waar SU-lelder 
Brezjnev op officieel bezoek is, mondt uit 
op de ondertekening van drie verdragen (een 
samenwerkingsakkoord, een luchtvaartver
drag waardoor de Lufthansa via Moskou en 
Siberië naar Japan kan vliegen, en ten derde 
een verdrag over kulturele uitwisseling). Op
getogen Brezjnev krijgt Mercedes-wagen ten 
geschenke. Het bezoek wordt door enkele 
tegenmanifestaties van Maoïstische kom-
munisten gestoord. Pro-Moskou-kommunisten 
houden pro-Brezjnev-betogIng. 

• Kapers van een op een binnenlandse 
vlucht gekaapt Venezolaans passagiersvlieg
tuig geven zich na bewogen tocht via Cura
cao, Panama en Mexico op Kuba over. De 
kapers eisten de vrijlating van 79 politieke 
gevangenen in Venezuela. De regering te Ca
racas weigerde echter te onderhandelen tot 
grote ontstemming van de passagiers. 

• Verdere incidenten maken de vhteht van 
Skylab tot een technische puzzel (overhitting, 
giftgas, geen radio-kontakt enz). Toch is de 
NASA van plan drie astronauten naar Skylab 
te sturen voor nazicht en eventuele repara
tie. 

• Forse prijzenstijging in Engeland dreigt 
het anti-inflatie programma van de regering 
Heath in de war te sturen. 
• De Ijslandse regering verbiedt aan -Ie 
Britse luchtmacht voortaan nog de NAVO-
luchtbasis op tjssland aan te doen. Hoewel 
de Britse vissers de 50-mijlenzone vermij
den stuurt Londen enkele fregatten van de 
oorlogsvloot naar de plaatsen waar de Britse 
vissersboten aan het werk zijn. 

• Archibald Cox, gewezen advokaat-generaai 
en rechtsgeleerde door de voorlopige minis
ter van Justitie Richardson benoemd tot aan
klager in de Watergate-zaak. De eerste hoor> 
zittingen van de gemengde parlementaire 
komissie verlopen in een... vrolijke sfeer, 
wat niet belet dat het schandaal nog steeds 
uitbreiding neemt al is de publieke belang
stelling nog steeds aan het dalen. 

• Premier Amin Hafez van Libanon trekt 
zijn ontslag in op verzoek van president 
Franjieh. Intussen hebben Al Fatah-troepen, 
die tijdens het hoogtepunt van de krisis tus
sen Beiroet en de Fedayin vanuit Syrië op 
Libanees grondgebied waren doorgedrongen 
zich teruggetrokken. 

deze week 
in de wereld 

Wiist Pompidou waar het naartoe moet 7 

• Walter Scheel, Westduits minister ven 
Buitenlandse Zaken op bezoek te Kaïro, Bei
roet en Amman, voor overleg met de staats-
en regeringsleiders van deze landen. 

• Ondanks pessimistische kommentaren 
hebben Kissinger en Le Due Tho toch be
sprekingen gevoerd over de instandhouding 
van het bestand In Vietnam. 

• Luchtverkeersleiders in Frankrijk opnieuw 
in staking, net op het ogenblik dat te Le 
Bourget een internationale luchtvaartshow 
van wal steekt. De verkeersleiders eisen 
een nieuw stauut en eisen daarvoor on
middellijke onderhandelingen met de rege
ring. 

• Stakingen — al dan niet gepaard met de 
bezetting van de bedrijven — in talrijke Bas-
kische en Katalaanse ondernemingen. Intus
sen eist de Falange het aftreden der tech-
nokraten in de regering en hun vervanging 
door « trouwe ideologen ». 

• Bij de oekumenische bijeenkomst te Brus
sel ligt de klemtoon op de hulp aan de der
de wereld. Talrijke kerkelijke prominenten 
nemen er aan deel: kardinaal Suenens, aarts
bisschop Ramsey, vertegenwoordigers van 
de Grieks-ortodokse en Russisch-ortodokse 
kerken. 

• Na de jongste bomaanslagen in latlie drin
gen steeds meer centrumpartijen op een 
hardere aanpak aan van rechtse en linkse ex
tremistische organisaties. De neo-fascisti-
sche partij MSJ loochent konnekties met ui
terst-rechtse « dinamiteros » te hebben doch 
uit heel wat feiten blijkt dat het tegenover^ 
gestelde het geval is. 

• Bommenterreur in Ulster duurt voort : elk 
weekeind eist zijn slachtoffers, terwijl op het 
politieke vlak weinig of niets « beweegt ». 
Integendeel : de IRA is overgegaan tot de 
oprichting van nieuwe aktiegroepen. De 
jongste slachtoffers meegerekend (2) verlo
ren reeds 800 personen het leven in Ulster, 
sinds daar de onlusten begonnen. 

• Eerst « groot » verhoor in Watergars 
shandaal : Mitchell, gewezen minister van 
Justitie verschijnt voor het federale ge
rechtshof. 

• Dollar zakt naar krizispeii, maar Washing
ton overweegt geen nieuwe devaluatie. 

• Britse premier Heath en president Pom
pidou bespreken te Parijs hoofdzakelijk Eu
ropese problemen, de nukleaire samenwer
king, de Europese 'veiligheid en samenwer
king en de Amerikaans-Europese betrekkin 
gen. 
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de 
beer 
op 
bezoek 

(Argos) Toen partijvoorzitter Leonid lljitsj 
Brezjnev in augustus 1968 zijn pantserwagens 
naar Praag stuurde was hij voorzeker niet 
op territoriale veroveringen uit. iVlet de in-
vazie van Tsjecho-Slovakije wilde hij alleen 
de stellingen beveiligen die zijn land na 1945 
in heel Oost-Europa had. De zgn. Breznjev-
doktrine moest dus van meetaf aan verstaan 
worden als een strument om de machtsver
houdingen in Oost-Europa (ook in de SU 
zelf !) voorgoed vast te leggen. Met dit doel 
voor ogen had hij voorafgaandelijk al de 
Impulsieve en voortvarende Kroetsjev, aan 
wie Brezjnev zoveel te danken heeft, uit het 
zadel helpen lichten. Met dit doel voor ogen 
had hij in 1964 op het jaarlijks partijkongres 
zijn eigen post-stalinistisch tijdperk ingeluid.. 
met een citaat van Lenin : « enorm veel 
mensen zijn uit op verandering maar besef
fen niet hoeveel onheil veranderingen wel 
kunnen stichten ». 

Leonid Brezjnev werd binnen en buiten de 
6U vaak grenzeloos onderschat. Hij is nl. niet 
de afgestompte burokraat en kleurloze ap
paratsjik van zijn legende. Evenmin is hij 
een nieuwe Stalin, doch het type van de 
ambitieuze alleenheerser die westerse waar
nemers hadden voorspeld. Uiteraard is Brez
jnev niet ongevoelig voor de machtsposi-
tie(s) die hij veroverd heeft. Toch is deze 
machtsmens (eigenlijk en figuurlijk) niet zo 
hard en ontoegankelijk als op het eerste ge
zicht wel lijkt. Bij zijn laatste bezoek aan 

Parijs (oktober 1971} verklaarde hij t.o.v. een 
joernalist van « L'Humanité » dat hij moeilijk 
de slaap kon vinden. De problemen van de 
dag, zo zei hij, laten iemand ook 's nachts 
niet los en waar zijn de problemen talrijker 
en meer gevarieerd dan in het onmetelijke 
Rusland dat een halve eeuw geleden nog in 
de feodaliteit leefde... 

drie faktoren 

Drie faktoren hebben de langzame maar 
ontstuitbare opvlucht van de partijvoorzitter 
mede bepaald. Die faktoren hebben ook zijn 
persoonlijk en politiek profiel helpen vor
men. Vooreerst is hij de eerste partijvoor
zitter zonder bindingen met de Oktoberrevo
lutie en het tijdperk van Lenin. Brezjnev 
(1906) was amper achttien toen Lenin in 1924 
overleed. Toen hij in 1931 tot de KP toetrad 
was het heilig vuur van de eerste Sovjet-
hervormingen al gedoofd. Zijn vuurdoop door
stond hij tijdens WO II in de Kaukasus, zijn 
doopwater kwam a.h.w. uit de stroom van 
felle patriottische bewogenheid, die de oor
log tegen Hitler-Duitsland had aangescherpt. 
Ten tweede was Brezjnev een beschermeling 
van N. Kroetsjev. Toen Kroetsjev partijsekre-
taris voor Oekraïne werd promoveerde Brez
jnev meteen tot sekretaris voor het distrikt 
Dnjepropetovsk. Toen Kroetsjev in WO II po

litiek kommissaris werd schoof Brezjnev 
vooruit naar de rang van politiek officier. 
Toen Kroetsjev Stalin aan de top opvolgde 
stuurde hij Breznjev prompt naar het verre 
Kazakstan om er de landhervormingen door 
te voeren. Toen Kroetsjev (op het 20ste 
partijkongres, 1956] Stalin van zijn voetstuk 
haalde werd Breznjev op aanbeveling van 
Nikita kandidaat voor het oppermachtige po-
litburo en sekretaris van het centraal komi-
tee. In 1957 beloonde K. zijn beschermeling 
met een zetel in het politburo omdat Brez
jnev ondubbelzinnig achter de nieuwe pre
mier had gestaan toen deze door de « anti-
partijmensen » Molotov, Malenkov en Kaga-
novitsj was bedreigd. Toen Kroestsjev in 
1964 werd uitgerangeerd was Bresnjev de 
aangewezen kroonprins. 

veelzijdig man 

Een derde belangrijke faktor is de ervaring 
geweest, die Brezjnev nagenoeg 34 jaar lang 
in trouwe partijdienst verzameld heeft. Hij 
was partijlid en technikus van de vakbewe
ging, soldaat en politikus. Meer dan een 
kwarteeuw heeft hij hierover gedaan en ai 
die Jaren had hij tijd om rond zich een even 
trouwe als talrijke aanhang te groeperen 
Zijn participatie aan diverse partijtaken be
stemde hem tot een soort all-round leider
schap dat op drie machtsapparaten tegelijk 

kon steunen : partij, leger en staat. M.a.wL 
Brezjnev is een praktikus die zowat van alles 
op de hoogte is : ekonomie en landbouw, 
metaalbewerking (hijzelf is metaalbouwkun
dig ingenieur), bouwvak, bewapening ert 
ruimtevaart. Óver zijn moedig gedrag aan 
het front gaan forse verhalen. In 1942 liep 
zijn kanoneerboot op een mijn en zijn kame
raden moesten hun bewusteloze majoor on
der vijandelijk vuur aan wal slepen. Toen hij 
afzwaaide was Brezjnev drager van drie daf>-
perheidsmedailles ; tegelijk had hij ook da 
vriendschap verworven van de machtige ge
neraal (nu maarschalk) Gretsjko. In de jaren 
zestig zou Brezjnev dan zijn nog fragmenta
rische kennis van het buitenland bijschaven. 
Hij reisde meer dan andere Sovjetleiders, 
naar China en Korea ,naar Iran en Afghanis
tan, naar India en Soedan, naar Marokko, 
Ghana, Guinea, Finland, Zweden, Joegosla" 
vië en .. noem maar op. 

evenwichtkunstenaar 

Vandaag is Brezjnev nummer een gewor
den in het post-revolutionair, ideologisch-
leeggepompt en pragmatisch Sovjetsisteem. 
Hij is een organisator, meer dan een den
ker, een voortzetter, meer dan een vernieu
wer. De weg die hij volgt had Kroestsjev al 
uitgestippeld. Ook K. wist dat de SU Amerika 
nodig heeft en dat de status van grootmacht 
niet alleen door raketten maar ook door bo
ter, brood en andere konsumptiegoederen 
wordt bepaald. Maar terwijl de impulsieve 
K. met zijn harde boerenschedel tegen de 
vooroordelen van zijn eigen entourage aan-
beukte zocht de beheerste Brezjnev everi-
wicht en kompromis tussen de diverse vleu
gels en belangengroepen. Zo was ook zijn 
kersverse reis naar Bonn voorafgegaan door 
overleg te Warschau en Oost-Berlijn... 

bedachtzame beer 

De Sovjetpolitiek t.a.v. het Westen is et̂  
genlijk een veelkleurige wirwar . en typisch 
voor de stijl van BrezjnevK Zij berust op 
een labiel evenwicht tussen liberalen en or-
todoksen, tussen reformisten en konserva-
tieven, tussen burgers en militairen. Die 
evenwichtsoefeningen werden ook gunstig 
gediend door een reeks toevallige maar in
grijpende gebeurtenissen : schoten aan de 
Oessoeri (grens met China), het verdwijnen 
van de Gaulle, de aanwezigheid te Bonn en 
Washington van leiders als Brandt en Nixon, 
die de koeksistentie en het behoud van een 
status-quo gunstig gezind zijn. Tegelijk ont
popte Brezjnev zich ook nog als een erva
ren bruggenbouwer. Bruggen met het Wes
ten, met Bonn en Washington. En daar loopt 
Brezjnev nu over, op zijn eigen beproefde 
manier, niet roekeloos-lichtvoetig maar met 
de bedachtzame voorzichtigheid van een 
beer. 

het nieuwe el dorado 

aan de noordpool 

Siberië I Oorspronkelijk betekende dit « slapende land » en zo 
heeft het altijd geweest, sinds het begin van de geschiedenis. 
Gedurende duizenden jaren kwamen en verdwenen mensen in dit 
oneindig vasteland en lieten nauwelijks een spoor achter. Jagers 
in dierenhuiden joegen achter de mammoet in de taiga, de stilzwij
gende wouden van pijnbomen en berken. Nomaden kwamen uit het 
zuiden en lieten hun vee grazen en verdwenen alweer. Gengis Kahn 
joeg zijn troepen over de steppen. Chinese onderzoekers trokken 
noordwaarts om de wildernis uit te kammen voor ginsengwortels, 
bron van wonderbare genezingen. Duizenden gevangenen van de 
tsaar en van de bolsjevistische terreur vulden de lucht met hun 
geweeklaag. « Hoeveel misteries verbergt de taiga in zijn oneindig
heid ? » schreef Anton Tsjechov. Siberië, land van ijs en tranen. 

In het Engels weekblad 
« Time » verscheen er onlangs 
een boeiend artikel, waarvan 
wij de voornaamste feiten aan 
onze lezers niet willen onthou
den. 

Ver in het noorden, nabij de 
noordpoolcirkel, zijn tegenwoor
dig de lange nachten op een 
fantastische wijze verlicht door 
reusachtige gasvlammen. Dit 
gas zal weldra West-Europa 
verlichten en op zekere dag 
misschien ook New-York ver
warmen. 2000 mijlen naar het 
zuidoosten helpen reuzekranen 
een nieuwe dam bouwen over 
de bevroren Angararivier. Naar 
Yakuto. waar de temperatuur 
kan dalen tot —60", brengen 
door rendieren getrokken sle
den benodigdheden naar een 
geologische ploeg, die opzoekin
gen verricht naar kolen, ijzer en 
gas. 

Dit is het nieuwe Siberië, een 
oosters El-Dorado, een belofte 

voor de toekomst. Het is best 
mogelijk, dat de Sovjet-Unie één 
van de rijkste naties van de 
wereld wordt in de 21ste eeuw 
Sinds de eerste oliebron op
welde in de provincie Tyumen 
in 1960 ,heeft men vastgesteld 
dat Siberië de grootste gas- en 
petroleumreserves van de we
reld bezit. Bijna iedere dag zijn 
er nieuwe ontdekkingen. Geolo
gische kaarten zijn niet meer 
hedendaags vanaf het ogenblik 
dat ze gedrukt worden. Weten
schapsmensen nemen aan dat 
de hele streek, zo groot als ge
heel Noord-Amerika, drijft op 
een reuzezee van gas en pe
troleum. 

Siberië heeft eveneens Je 
grootste opslagplaats van ijzer 
en kolen, maagdelijke wouden 
zo groot als half Europa, de 
goudproduktie van de halve we
reld, diamantmijnen die wedij
veren met Zuid-Afrika, Een half 
dozijn grote rivieren kunnen in 

de toekomst hydro-elektrische 
kracht langs de Beringstraat le
veren voor Kanada en de VS. Het 
is niet zomaar een wilde droom. 
De Russen hebben reeds de 
grootste dammen van de wereld 
gebouwd op de Yensei en de 
Angararivier De rijkdommen 
van Siberië worden weerspie
geld in de grensincidenten tus
sen China en de Sovjet-Unie. 
Andere regeringen, inbegrepen 
die van de VS en van Japar» 
hebben eveneens een oogje op 
de rijke bronnen van Siberië 
voor kommerciële doeleinden. 

eer beren dan mensen m 

De belofte van Siberië is nog 
lang niet vervuld. Het land is 
ver van getemd, ondanks er 
minijets van stad naar stad vlie
gen en er een Trans-Siberische 
spoorweg bestaat van 6 000 mij
len lang. In sommige plaatsen 
zijn er meer beren dan mensen 
en jagers moeten hen geregeld 
wegjagen uit de kleine voor
raadhutten, die als overlevings-
stations opgericht werden in de 
zuidelijke taiga. 

Om de nieuw ontdekte schat
ten van Siberië te ontginnen, 
hebben de Russen de grootste 
krachtinspanning van de geschie
denis geleverd. Een vierde van 
het gehele Sovjet-ontwikkelings-
kapitaal gaat nu naar het bou
wen van pipelines. wegen, 
spoorwegen en steden ver
spreid over heel Siberië. De 
kosten bedragen in de eerste 
vijf jaren 100 biljoen. Moskou 
blijkt bereid te zijn vreemde 'n-
vesteringen te aanvaarden, 
evenals technische hulp 

" Het potentieel en de pros-
pekten van Siberië belangen ie
dereen aan » schreef John 
Shaw van de « Time ». « Het is 

alsof Noord-Amerika opnieuw 
ontdekt werd. De vergissingen 
in de Sovjetplannen zijn aan
zienlijk geweest. Ondanks de af
schuwelijke winters en de hete 
zomers, wanneer de toendra 
juist genoeg ontdooit om een 
dampend vliegenmoeras te wor
den, is Siberië uitgegroeid tot 
een macht waarmee rekening 
zal moeten gehouden worden in 
de wereldekonomie ». 

noordpoolhysterie 

Tengevolge van het uiterst 
ruwe klimaat zijn de Siberiërs 
gewoon eikaars gezicht te bestu
deren Zij kijken uit naar de 
eerste tekenen van bevriezing. 
Wanneer de temperatuur onder 
30° daalt, sluiten zij de scholen 
want het is veel te gevaarlijk 
voor de scholieren om buiten 
naar de schoolbus te wachten. 
Nochtans gedragen zij zich dik
wijls tegenover de winter met 
een stoutmoedige achteloos
heid. Zo vertelde een zoologist, 
dat hij gedurende de winterpe
riode vaak zijn opzoekingen 
voortzette en in de wouden sliep 
zonder tent Om zich te be
schermen maakte hij twee ,/u-
ren en nestelde zich in een 
sneeuwbol middenin. Minder 
aangenaam eveneens is het feit 
dat frisse groenten en fruit ver
dwijnen bij de eerste koude 
De huishuren zijn laag, maar 
voedsel en klederen zeer duur. 
in Irkutsk kan een kip 250 h. 
kosten en een eenvoudig da-
meskleed 5 000 fr. De eindeloze 
lange winters, wanneer de zon 
slechts vier uren per dag 
schijnt, kan ernstige zenuwin-
kingen veroorzaken bij sommi
ge mensen. <• Noordpoolhyste
rie » wordt dit akelige ver
schijnsel genoemd 

het huis van de dood ? 

De problemen van de stede
bouw terzijde gelaten, stelt de 
snelle ontginning van Siberië 
nog andere vragen. Wat zal er 
o.m. gebeuren met de inlandse 
bevolking, die reeds eeuwen
lang in vrede met de wildernis 
leeft ? Wat met de Evenks, 
Nentsi, Yakuts en een dozijn 
andere nomadenvolkeren die 
verwant zijn met de Amerikaan
se Indianen en Eskimos ? Deze 
mensen leven nog volgens de 
oude traditie met hun rendie
ren. De Boedhistische Buryats. 
voorheen schaapherders en 
veedrijvers van Mongoolse oor
sprong, mogen hun godsdienst 
beoefenen. Maar zoals met alle 
Siberiërs verandert hun leven 
en hun kulturele identiteit loopt 
groot gevaar door de industria
lisatie. 

En wat de laatste grote wil
dernis van de wereld ? Zal deze 
eveneens vernietigd worden ? 
Reeds verdwijnen de wolf en de 
Siberische tijger en wildstrope
rij bedreigt het sabelbont, één 
van de meest kostbare bonten. 
In 1968 reeds protesteerden So-
vjetnaturalisten tegen het feit 
dat giftige afvalstoffen van een 
cellulosefrabriek de meer dan 
1000 enige soorten planten en 
vissen bedreigen in het Baikal-
meer. het zuiverste en diepste 
friswatermeer van de wereld. 
Er werden eindelijk filters ge
ïnstalleerd, maar toch vraagt 
een dagblad uit Moskou zich 
bezorgd af of het Baikalmeer 
zijn ekologie opgerept zal kun
nen behouden 

De toekomst van Siberië is 
klaarblijkelijk nog niet verze
kerd, wat niet belet dat er ge
noeg Russen zijn die alle moei
lijkheden willen trotseren om 
nieuw leven naar Siberië te 
brengen. Het land dat Dosto-
jevski eens noemde « het huis 
van de dood >. 

hi Ida uytterhoeven. 
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Reeds lang voor de openbare mening bezig 

was met de problemen van het leefmilieu 

heeft de Volksunie stelling gekozen op haar 

in meer dan één opzicht opmerkelijk kongres 

van 1969. Ze heeft door haar grote aktie in 

1970 bijgedragen tot een stuk bewustwor

ding van de massa. Ook in dit blad is door 

regelmatige artikels op een zeer vooruitstre

vende wijze de aandacht gevestigd op de ge

varen die ons milieu bedreigen en zijn er op

lossingen voorgesteld, vooral op het politiek 

vlak. Ook in het parlement stond de Volks

unie meer dan haar mannetje. Hoewel de 

P W - e r Poma door zijn inderdaad niet onver

dienstelijk werk de naam heeft, mogen onze 

frakties terugblikken op een aanzienlijk aan

tal wetsvoorstellen en vooral interpellaties en 

vragen. Elders in dit blad geven w e U daar

van een indrukwekkende lijst. 

Dat de Volksunie een reële rol heeft gespeeld 

en druk heeft uitgeoefend op de regeringsbe

slissingen zal daaruit blijken. Twee voorbeel

den slechts : het was ons Parlementslid M . 

Coppieters die begin 1971 een wetsvoor

stel op de lawaaihinder indiende : 3 maan

den daarna was er een regeringsontwerp dat 

verleden week ook in de Senaat van kracht 

werd . 

Een tweede voorbeeld is nog duidelijker : 

België beschikte slechts over een paar stukjes 

wet over natuurbescherming. Die wetten wa

ren een aanfluiting. Welnu, in april 1971 

diende senator Bouwens een door de Volks

unie-Studiedienst ernstig en langdurig voor

bereid wetsvoorstel in. Het was een uitge

breid en sluitend wetsvoorstel dat strenge 

sankties voorzag. 

Tindemans, de toenmalige minister van land

bouw, reageerde hierop 3 maand later met 

een eigen wetsontwerp dat thans in de Se

naat werd goedgekeurd. 

De regering en zeker de CVP gunt het de 

Volksunie niet terzake het initiatief te leiden. 

Thans tracht de CVP zich via een open partij

dag op te werpen als de grote verdediger 

van de milieubescherming. Ze heeft inder

daad 'n zestal ministers die 'n stuk milieuzorg 

onder hun bevoegdheid hebben. 

Dat de CVP eindelijk iets wil doen voor het 

milieu is verdienstelijk en daar staan we posi

tief tegenover. Nochtans is het niet van van

daag dat CVP-ministers Volksgezondheid, 

Ruimtelijke Ordening, Streekekonomie, enz. 

onder hun bevoegdheid hebben. 

Laten wij hierbij eens — in hun plaats — een 

gewetensonderzoek doen en een optelsom 

van het verlies maken aan natuurgebieden 

dat de laatste tijd omwille van schandalen in 

de ruimtelijke ordening of ondoordachte au

towegen-aanleg werden « bereikt ». 

Het blijkt uit de praktijk immers dat de bestemming van 
de gewestplannen vastgelegd door stedebouw en openba
re werken zelf worden overtreden. Vooral in gemeente
besturen waar CVP-burgemeesters de plak zwaaien 
springt men losjes om met bouwtoelatingen en verleent 
men vergunningen voor industrievestiging De twee 
grootste schandalen terzake zijn wel : 

• de kwestie van de kanaalzone en de industrieband 
Brussel-Willebroek ; 

• de kwestie van de verkaveling van de Westhoek 
[•> Moet er nog zand zijn ? »}. 
Andere zaak, men begint infrastruktuurwerken waar een 
andere bestemming was voorzien in het gewestplan. Zo 
heeft men te Mecheien gans Battenbroek en de Vioei-
beemden tussen het Mechelse Zenneqat en de E-10 reeds 
gedeeltelijk laten opspuiten voor aanleg van 'n Industrie
zone, ondanks dat dit gebied was voorzien als landbouw
gebied met grote landschappelijke waarde. En op dezelfde 
manier wordt het 250 ha grote bos van de Aa in Zemst 
(gedeeltelijk vochtig moerasbos) bedreigd door opspui
ting (industrieterrein, hoewel het in de oorspronkelijke 
bestemming volgens het ontwerp-gewestplan van Brussel 
voorzien was als natuurpark). 
Hetzelfde geldt voor wegaanleg en Infrastruktuurwerken : 
openbare werken en met name de direktie Bruggen van 
het gewestplan en wegen houdt niet in het minste reke
ning met deze bestemmingen. 
Maar laten we even de balans opmaken van wat — door 
onbedachtzame wegaanleg — en dikwijls ondanks het 
protest van bevoegden en natuurvrienden werd vernie
tigd : 
• De Damslootvallei te Heusden (Gent) kruising E-3 en 
ring rond Gent : had op een andere plaats kunnen ge
legd worden (realisatie CVP-minister De Saeger — thans 
minister van Leefmilieu) ; 

• Peerdsbos (Brasschaat) : gedeeltelijk geschonden door 
niet geheel bevredigend verlegd tracé van de E-10 (De 
Saeger) ; 

• Heverleebos : wordt getroffen door doorsteek van 
de E-5 en aansluitingen ondanks alternatieven (De Sae
ger) ; 
• Het Broek te Blaasveld wordt geschonden door bag
geringen en door geplande wegaanleg, ondanks protest 
en andere goede oplossingen (De Saeger) ; 

• Het natuurpark Scheldeland (in Hingene, Wintam, 
Weert) is geschonden door, met toestemming van Ekono-
mlsche Zaken, uitgevoerde pijpleidingen en hoogspan-
ningsleldingen Talloze schorren en kreken werden met 
toelating van stedebouw Antwerpen met vuilnis gedempt. 

• Battenbroek en Zennegat (Mecheien Noord) zijn ge
deeltelijk vernield door de E-10 en door opspuitingen op 
terreinen, die als landbouwgrond met grote landschap
pelijke waarde geboekt staan. 

• Het zeer waardevolle moeras van Archies werd leeg
gepompt. (Landbouw : Heger) ; 

• Een deel van de Kalmthoutse Heide (de Withoevense 
helde) : een beschermd natuurreservaat werd gedeeltelijk 
bebouwd via een deklasseringsbesluit (1931) ; 

• Ijzermonding (schorren) : werd door Infrastruktuur
werken volledig vernield. 

• Barbierbeek en omgeving : vernield door E-3 werken. 
Wat er nog van rest bedreigd door grote ring Antwerpen, 
(Callfice PSC) 
• Linkeroever te Antwerpen : het mooie poldergebied 
gaat voor de bijl ten behoeve van industrieterrein. (Vle-
riek CVP) ; 
• Het prachtige Halderbos werd doorsneden door de 
E-10 (De Saeger) ; 
• Ten Haagdoornhelde te Zonhoven is geschonden door 
de aanleg van de E-39. Bedreiging berust door plannen van 
Openbare Werken op volgende natuurgebieden : 

• Op de Damse vaart en het omliggend ganzenreservaat 
door aanleg van een express-weg Knokke-Brugge (Callfi
ce PSC) : 
• Op het Polderlandschap onmiddellijk achter de duinen 
door aanleg van een zgn. kustautostrade (A-9) ; 

• Een nieuw superkanaal Gent-Terneuzen dat de Wachte-
beekse bossen of de schorren van Assenede zal vernieti
gen (Van de Wiele CVP en D'Hoore CVP) ; 

• Het 250 ha grote bos van de Aa te Zemst wordt ver
vuild door opspuiting met bestemming industriezone. 

In de provincie Antwerpen en Limburg worden bedreigd : 

• Het natuurpark van Postel door de geplande weg en 
aansluitingen van weg Lommel-Postel en de aansluitingen 
met de Nederlandse gemeenten op de E-10 ; 

• Door de aanleg van de zogenaamde ring rond Meche
ien : natuurgebieden te Bonheiden (Zellaar, Berentrode), 
Rijmenam (Sassenbroek) en Hever : (doorsnijden van 300 
ha groot natuurgebied) ondanks het bestaan van een al
ternatieve goedkope oplossing (De Saeger) ; 

• Door de express-weg Mechelen-Geel : Zellaerbos en 
Dorstveld te Bonheiden en verder bossen te O.L. Vrouw-
Waver, Hulshout, Booischot (De Saeger) ; 

• Door de A-24 (huidig tracé) gaan Hageven, De Teut 
en de rest van Ten Haagdoornhelde verloren (De Saeger); 

• 1/6 van de 50.000 ha van het Waasland gaan verloren. 
Wat met het Verdronken land van Saaftinge ? (De Sae
ger) ; 
Het is een fraai lijstje, dat moet U zelf toegeven. En dat 
gebeurde vooral onder het achtjarig bewind van De Sae
ger (1935-1973) op Openbare Werken én ondanks vele pro
testen, moties, tegenplannen, en met medewerking van 
Vlerick (CVP), D'Hoore (CVP) (Streekekonomie), Servais 
(Volksgezondheid CVP). 
Het ergste van alles Is nog dat de meest typische land
schappen van de lage landen ; heide, duinen, polders 
moerassen of broeken en weidelandschappen totaal van 
de kaart geveegd worden. 
Men meent vaak — omdat deze landschappen zogezegd 
niet zo opzienbarend zijn — dat ze ook niet als-zo belang
rijk moeten aanzien worden. 
Nochtans is een moeras een zeer waardevol biotoop : 
Een typisch leefgemeenschap van planten, insekten en 
dieren die zo specifiek zijn dat ze nergens anders voor
komen. 
Onbegrip en voorrang voor andere belangen (industrie, 
partijpolitiek voorspraak inzake verkavelingen, enz.) heb
ben ertoe geleid dat de regering en dus de CVP mede
schuldig zijn aan al de blunders en de aanslagen op de 
natuur, de landschappen en het leefmilieu. 
Daarom lijken ons de publicitaire open partijdagen van de 
CVP over het leefmilieu, eerder woorden dan porden. 
Onze VU-parlementairen zullen dan ook op de ingeslagen 
weg verder gaan en deze grote staatsmannen van da 
CVP tijdig voor hun verantwoordelijkheden plaatsen. 

milieubescherming 

de CVP 
moet 
niet 
te hoog 
van de 
toren 
bloien 

"HifFri'nt"!" 

ilBU'llkElll 
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Het zal de lezer — of degene die 
het politiek gebeuren in de Wet
straat niet onmiddellijk van nabij 
volgt — misschien niet direkt op
gevallen zijn, maar de VU heeft de 
jongste drie jaren behoorlijk haar 
mannetje gestaan inzake leefmi
lieu. En de VU-mensen v\/aren in de 
meeste aktiekomitees de drijvende 
krachten. Het startte na onze aktle 
« Leefmilieu » van begin 1970. De 
Studiedienst had toen een 120 vra
gen voorbereid over de bescher
ming van natuurgebieden, die op 
de ministers van Landbouw en Ne
derlandse Kuituur werden afge
vuurd. 

Het zou ons te ver leiden een 
lijst te publiceren van de talrijke 
schriftelijke vragen. Hieronder 
volgt dan de lijst vanaf 1970 van 
de mondelinge vragen, tussenkom
sten en interpellaties van beide 
Volksunie-frakties in Kamer en Se
naat. 

wol deed 
de Yolksunie 
Ier 
bescherming 
van 
hel milieu 1 

mondelinge vragen 

# Aanleggen van wegen In het natuurgebied 
te Postel 
J. Belmans 
parlementaire handelingen 24 juni 1971 -
bh 9 

# Maatregelen tegen de luchtverontreiniging 
M. Coppieters 
parlementaire handelingen 5 november 1970 -
biz 5 

# Drmgende vraag betref, de zeebevuiling 
door industriële afvalstoffen (spookschepen) 
M. Coppieters 
pari. handel 4 februari 1971 - bIz. 15 - 16 

9 Het bouwen van een verbrandingsoven 
voor chemische afval in het Waasland 
M. Coppieters 
pari handel. 11 maart 1971 - bIz. 8 

# Verontreiniging van kustwateren 
P. Leys 
pari handel. 18 maart 1971 bIz. 32 

# Oprichting van een olieraffinaderij te Bom 
(Nederlands-Limburg) en te Ternaeien 
E. Raskm 
pari. handel. 14 januari 1971 - bIz. 2 

# Milieuverontreiniging In de streek van de 
Kluisberg en in gans Zuid-Vlaanderen 
R. Van Leemputten 
pari. handel. 17 juni 1971 - bIz. 6 

# Luchtbezoedeling veroorzaakt door ver
branding van pitch in de electriciteitscen-
trales 
N. Maes 
beknopt verslag 24 febr. 1972 - bIz. 138 

# De gevolgen voor het leefmilieu, van de 
oprichting van een petroleumraffinaderij en 
van een petrochemisch bedrijf te Ternaaien 
beknopt verslag 2 maart 1972 - bIz. 162 

# Behoud van natuurgebieden in de Durme-
streek 
N. Maes 
beknopt verslag 9 maart 1972 • bIz. 184 

# Verkaveling Westhoek 
P. Leys 
beknopt verslag 13 maart 1972 - bIz. 269 

# Luchtvervuiling door fabriek te Tessen-
derlo 
J. Olaerts 
beknopt verslag 26 oktober 1972 - bIz. 102 

# Brandstof voor centrale van Klulsbergen-
Ruien 
L. Van Steenkiste 
beknopt verslag 22 februari 1973 • bIz. 310 

9 Bedreiging natuurgebied Postel 
J. Belmans 
beknopt verslag 1 maart 1973 - bIz. 345 

# Bevuiling van waterlopen 
W. Kuijpers 
beknopt verslag 8 maart 1973 - biz. 373 

# Aanleg van een waterzuiveringsstation aan 
koliektor Genk-Antwerpen 
H. Schiltz 
beknopt verslag 24 april 1973 - blz. 521 

# Autoweg A24 — Eindhoven-Brustem — 
Gevaar voor vernietiging van 5 natuurgebie
den 
E. Raskin 
beknopt verslag 3 mei 1973 - blz. 578 

interpellaties 

# De vestiging van Progil te Kallo, en be
treffende een aantal aspekten die van beslis
sende aard zijn bij de uitbouw van onze leef
ruimte 
M. Coppieters 
pari handel 24 november 1970 - blz. 4 

• Schadelijke gevolgen van de pitchver-
branding in de elektriciteitscentrale te Ruien 
R. Van Leemputten 
pari handel. 8 juni 1971 - blz. 6 

9 Verkoop van Antwerpse forten die be
stemd zijn als natuurpark 
A. De Beul 
beknopt verslag 23 februari 1972 - blz. 129 

• Aanleg van koliektor voor industrieel af
valwater (Genk-Antwerpen) zonder zuive
ringsstation Gevolgen voor het leefmilieu 
H. Schiltz 
beknopt verslag 15 februari 1972 

# Het beschermen van het landschap Kes-
selse Bergen en omgeving 
W. Kuijpers 
beknopt verslag 29 februari 1972 - blz. 151 

• Boomveilingen in Neigembos 
R. Van Leemputten (tussenkomst bij inter
pellatie Waltniel) 
beknopt verslag 21 maart 1972 - blz. 246 

0 Storten van chemische afval te Brecht 
A De Beul 
beknopt verslag 20 juni 1973 - blz. 649 

# De onrustwekkende verontreiniging van 
Gete, Demer en Dijle 
W. Kuijpers 
beknopt verslag 20 juni 1972 - blz. 652 

# Geheimzinnigheid omtrent opslagplaatsen 
van giftige afvalstoffen te Hannèche en Has
selt 
E. Raskin 
beknopt verslag 26 oktober 1972 - blz 110 

# A3 schadelijke gevolgen voor het leefmi
lieu n a V de sluiting van de Oosterschelde 
N Maes 
beknopt verslag 9 november 1972 - blz 137 

# De aanslagen op het milieu die te voor
zien zijn als gevolg van de diverse infra-
struktuurwerken in het Waasland 
N Maes 
beknopt verslag 3 mei 1973 - blz 584 

# Ergerlijke feiten van milieuhinder rond en 
in het Coral Métal-bedrijf te Herent 
W. Kuijpers 
beknopt verslag 3 mei 1973 - blz 585 

wetsvoorstellen 

# Wetsvoorstel houdende begroting ministe
rie van Verkeerswezen Tussenkomst bij toe
ristische politiek - vervoer van gevaarlijke 
stoffen 
M Babyion 
pari handel 12 mei 1971 - blz. 16 

# Wetsvoorstel tot bestrijding van het 
lawaai 
M, Coppieters 
pari handel. 15 oktober 1970 - blz. 2 

# Wetsvoorstel houdende begroting Dien
sten van de eerste minister Tussenkomst bij 
bescherming van het leefmilieu 
pari handel 24 febr 1971 - blz 16 

# Wetsvoorstel tegen de luchtverontreini
ging veroorzaakt door de uitlaatgassen van 
motorvoertuigen 
(Voorstel nr 227 - kamer - H. Goemans - 10 
mei 1972) 

9 Wetsvoorstel tot bestrijding van het 
lawaai 
(Voorstel nr 292 - Senaat - M Coppieters - 13 
april 1972) 

# Wetsvoorstel tot bescherming van het 
duinenlandschap te De Panne 
(Voorstel nr 261 - Kamer - P Leys - 1 juni 
1972) 

# Wetsvoorstel tot bescherming van het 
duinlandschap 
(Voorstel nr 342 - Kamer - P. Leys - 30 juni 
1972) 

andere tussenkomsten 

# Tussenkomst N. Maes bij begroting Volks
gezondheid en Gezin wat betreft problemen 
leefmilieu 
beknopt verslag 29 juni 1972 - blz 734 

• Tussenkomst bij begroting Openbare Wer
ken 1972 (autosnelwegen versus vrijwaring 
natuurgebieden - verluchting autowegen e.d.) 
P. Leys 

m m 

mondelinge vragen 

# Eventuele vernietiging van een bos te 
Merelbeke door het aanleggen van een in
dustriepark 
F. Baert 
pari handel. : nr. 355 - blz. 1665 - 1666 

# Verontreiniging van de Demer en de Gete 
M. Van Haegendoren 
pari. handel. : nr. 456 - blz. 1825 

# Vervulling Demer Dijle en Gete 
beknopt verslag : 7 maart 1973 
W. Jorissen 
(P Ha blz 608) 

# Aanleg pijpleidingen in het Natuurpark-
Scheldeland 
W Jorissen 
beknopt verslag • 29 maart 1973 
(P Ha biz 806) 

interpellaties 

# De inplantingsplaats van de nieuwe zeo-
sluis te Zeebruigge, de bestemming van de 
zogenaamde afleidmgsvaarten aldaar en het 
ontbreken van een gekoördineerd havenbe-
leid 
G Van In 
beknopt verslag : 16 maart 1972 

# De voorgenomen vestiging van een indus
trieel bedrijf te Everberg 
M. Van Haegendoren 
beknopt verslag : 22 maart 1972 

# Interpellatie over « De verkaveling en de 
verwoesting van het duinengebied in De 
Panne 
Van In 
20 april 1972 (P. Ha 608 - 618) 

wetsvoorstellen 

©Natuurbescherming 
E Bouwens 
pari handel : nr 432 blz 1434 - 1435 

Mf-i n|i»|ij|l«iiii«iiii[|iHiiPi|nii I 

aangaande de natuurbe-

Senaat 

# Wetsvoorstel 
scherming 
Voorstel nr 127 • 
E. Bouwens 
24 januari 1972 

# Wetsvoorstel tot invoering van een « na
tionaal register » van de onroerende goede
ren 
Voorstel nr. 203 - Senaat 
M. Van Haegendoren 
15 februari 1972 

# Wetsvoorstel : Mogelijkheid tot onteige
ning van grote groene ruimten 
Voorstel nr. 155 
Van Haegendoren 
1 januari 1972 

# Wetsvoorstel tot het invoeren van een 
jaarlijkse belasting op onproduktieve onroe
rende goederen van vennootschappen 
Voorstel nr. 110 - Senaat 
W. Jorissen 
18 januari 1972 

# Wetsvoorstel tot oprichting van fondsen 
voor landschaps- en natuurbescherming 
Voorstel nr. 401 
M. Van Haegendoren 
8 juni 1972 

# Wetsvoorstel tot verplicht opstellen van 
bestemmingsplannen door kleine gemeenten 
Voorstel nr. 65 
27 december 1971 

# Wetsvoorstel bosbescherming ; Verbod 
vuilnis te storten, overdreven lawaai te rna-
ken, snel te rijden 
Voorstel nr. 27 - 1972-1973 
M. Van Haegendoren - Senaat 

tussenkomsten 

# Begroting Volksgezondheid en Gezin 
— Strijd tegen de lucht- en waterbevuiling 
— Oprichting van fabrieken in Hoog-België 
— Uitmonding van riolen in de Schelde of 
de zee 
— Remedies 
L. Elaut 
pari handel : nr 148 blz 1458 1459 

# Bescherming van de oppervlaktewateren 
tegen verontreiniging 
Artikelsgewijze bespreking. L. Elaut 
pari handel : nr 148 - blz. 114 

• Bescherming van de oppervlaktewateren 
tegen verontreiniging 
W. Jorissen 
pari handel : nr. 152 - blz. 106, 107, 111. 115 

# Ontbreken van regeringspolitlek inzake de 
vrijwaring van het leefmileu 
W. Jorissen 
pari handel : nr. 363 - blz. 1277 

• Maatregelen betreffende de vulnisbelten 
W. Persijn 
pari handel. : nr. 628 - blz 1476 

0 Bijensterfte veroorzaakt door luchtveront
reiniging 
W. Persijn 
pari handel. : nr 628 - blz. 1838 

• Jacht in Heverleebos en Meerdaalwoud 
M. Van Haegendoren 
pari. handel. : nr. 456 - blz. 1825 

IN DE NEDERLANDSE 
KULTUURRAAD 

• Voorstel van dekreet tot het verbieden 
van tekens die storend zijn voor de aard of 
de gaafheid van het landschap 
Voorstel nr. 57 
M. Van Haegendoren 
29 november 1972. 
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ons feuilleton (17) ons feuilleton (17) 

VUUNDEREN 
VfflGMT 

door JOZEF SIMONS 

Met een handigheid weet Florimond zijn dokter te ontlopen en laat zich inschrijven 
bij het zwaar geschut. De Vlaams-opstandigheid achter de frontlijn heeft ondertussen 
sterke vormen aangenomen. Het nieuws van de houthakkers in de Orne geraakt 
bekend. Florimond en Pons Moze ontmoeten mekaar opnieuw. Van Jan Broeckx 
krijgt Florimond twee brieven. Eén gewone en de andere : de R Open Brief aan ko
ning Albert ».... 

derde hoofdstuk 

trage seizoenen 

Hier werd hij onderbroken door de 
wachtmeester : ,, Van Laar, lees uw 
brieven straks, nu de paarden roskam
men I ". 
Werktuiglijk begon hij te roskammen, 
maar heel zijn wezen werd aangetrok
ken door die éne lichtplek : Eindelijk I 
De Vlamingen hebben zichzelf weerge
vonden. Ze willen handelen : dat is de 
voorbode ! 
Na het appèl spoedde Florimond zich 
de stad in om, in een hoekje van een 
klein hotel, bij het avondeten, de brief 
aan de koning voort te lezen met de 
kommentaar van Jan en wat mondelin
ge uitleg van Fons. 
De brief aan de koning was alleszins 
te lang. Wat er niet genoeg uit sprak, 
was zelfstandigheid en daadvaardig
heid. Te veel drukte hij ook op het 
woordje betrouwen in de koning, 
't Was te mak. ,,Qui se fait agneau, Ie 
loup Ie mange ". Zouden de Vlamingen 
dat dan nooit begrijpen ! 
Jan schreef dat een begin van organi
satie zich uitstippelde, dat de lucht 
zwanger was, dat het overal broeide. 
„ Wanneer ge op het front zult staan, 
laat me op de een of andere wijze we
ten waar, ik zal u komen opzoeken en 
u in betrekking brengen met hen die 
de leiding van de beweging in handen 
hebben ". 
Van Fons vernam Florimond dat hele 
groepen volksjongens aan de bewe
ging meededen, dat de wantoestanden 
in het leger een misnoegdheid wekten, 
die hoe langer hoe dieper ging invre
ten. 
,, En gij, Fons, zoudt gij ook voor Vlaan
deren door een vuur willen lopen ? ". 

„A ls gij mij zegt dat het goed is, dat 
ik het moet doen — ja I ". 
Te halfnegen bracht Florimond zijn ka
meraad naar de trein, want nog dezelf
de nacht wou Fons doorrijden naar Le 
Havre. 

IV 

In november werden de afgedrilde ka
nonniers uit het Camp de la Vierge 
overgebracht in de Franse kazerne 
Morris, in het stadje Eu zelf. Deze ka
zerne was ingericht als depot voor het 
Belgisch zwaar geschut, en alle twee, 
drie dagen trok een troepje met pak 
en zak naar het front, om het perso
neel der gedunde batterijen aan te vul
len. 
Van het front had Florimond intussen 
wel zoveel vernomen dat, als enig ant
woord op de brief aan de koning, een 
regen straffen was neergekomen, wat 
natuurlijk de gemoederen nog meer 
had verbitterd. Enkele betogingen en 
opstootjes hadden plaatsgehad in rust-
kantonnementen, doch de legerover-
heid was gemakkelijk meester geble
ven : een doordrijvend samengaan 
zat er bij de Vlaamse soldaten nog 
niet in 
Vele dagen verliepen er niet of op een 
morgen vond hij zijn naam uitgeplakt 
op de lijst van hen die de volgende 
morgen vertrekken moesten. Een klein 
lijstje, slechts vijftien man. Heel wei
nig bekende namen. De meesten waren 
,,Russen", dit wil zeggen : mannen 
pas uit Rusland teruggekeerd van het 
Belgische expeditie met de autokanon
nen. Na de Duits-Russische wapenstil
stand was hun taak afgelopen, 
's Anderendaags kregen ze hun soep 
wat vroeger en op de middag stapten 
zij, met een convoyeur, de trein op 
die hen naar het front zou brengen. 
Florimond maakte nader kennis met 
zijn buurman Jutho, een Gentenaar, die 

aldra van Rusland, van reizen en trek
ken, aan 't vertellen zat, wat aange
naam de tijd verdreef. Doch na de oor
logepisoden kwamen er zovele galante 
avonturen aan de beurt, dat Florimond 
blij was toen de avond inviel om te 
kunnen gebaren dat hij sliep, 
's Anderendaags in de namiddag kwa
men ze toe te Klein-Leisele, waar drie. 
vier wachtmeesters met hun boekje 
gereedstonden om het nodige aantal 
mannen op te nemen en elk zijn re
kruten met de wagen naar de «éche
lon» te voeren. 
Een wachtmeester wandelde heel al
leen buiten de groep, met zijn potlood 
op zijn boekje kloppend. De meesten 
der nieuw-aangekomenen stormden op 
de hoofdgroep los en overstelpten de 
onderofficieren met vragen : ,, In wel
ke sektor ligt uw batterij ? " — „ Is 
die of die niet bij u ? " — ,, Welke di
visie ?" . De eenzame wachtmeester 
stak alleen van verre zijn twee vingers 
omhoog, beduidend dat hij slechts 2 
rekruten nodig had. 
,, Kom. van Laar ! " zei Jutho, ,, die stil
le beleefdheid van de wachtmeester 
geeft heel de geest van de batterij ! 
Kom ! ". 
Zij meldden zich aan. 
„ Waar is de wagen van de batterij ? " 
„We gaan met de trein terug naar De 
Panne, waar de batterij op rust ligt. 
Over een week vliegen we weer naar 
't front, waarschijnlijk naar Nieuwka-
pelle. Kom, de trein heeft zijn lokomo-
tief gekeerd, we zijn weg ". 
De Panne lag opgepropt met soldaten. 
Bij de foerier kregen ze brood en vet, 
op het bureau werden hun namen in
geschreven, een brigadier wees hun 
een onderdak op de Veurnese steen
weg. Ze hadden voor hen beiden een 
ruim, zindelijk duivenhok : vele spiy-
kers in de wanden, de nestbakjes 
prachtig om alles in te bergen ; vers 
stro lag gereed. Wat kan een soldaat 
meer wensen ? 
,, Luister ", zei de brigadier, ,, wij vra
gen van de mannen maar één zaak : 
dat ze ons geen last verkopen. Appèl 
iedere morgen om negen uur, daarna 
wat poetsen aan de kanonnen, voor 
de schij.T. Twaalf uur, soep. Eén uur, 
post bij de patattenjas. Om vier uur, 
brood en vet, en laatste appèl. Vóór 
negen uur moet ge op uw kijker zijn, 
zegt het reglement, maar ieder trekt 
zijn plan. nietwaar ? ". 
Ze smeten ransel en knapzak af, schik
ten een en ander aan de nagels en in 
de bakken, en trokken het badstadje 
in. Jutho had na honderd passen al 
vrienden ontmoet en liet Florimond al
leen verder gaan. 
In de kille novemberavond-regen ruis
te De Panne : de straten weinig ver
licht door omfloerste lantarens, de ca
fés vol drinkende en rumoerig-praterv 
de soldaten. Een hele legerafdeling 
lag er ingekwartierd, op rust. Boven 
een zwijgende zee, waaruit een kille 
bries aanwoei, schemerde het matte 
licht van schaarse sterren. Zeedijk en 

straten lagen verlaten In de regen. 
Hier en daar stapte een gendarm, 
soms snorde een auto of daverde een 
vrachtwagen voorbij : een peleton piot
ten patrouilleerde. Artillerie-wagens, 
met twee of vier wagens bespannen, 
dokkerden frontwaarts. 
Aan de ingang van een kantine-kinema 
drongen hopen soldaten binnen en bui
ten. Soms drumde een heel groepje 
een café uit om op een looppas naar 
een ander te snellen. 
Het Hotel Terlick scheen voorbehou
den aan de officieren. In twee, drie 
patisseries, waar een strijkje speelde, 
zaten officieren broederlijk tussen de 
soldaten. Op de dijk spitste Florimond 
even de oren : ver in de duinen helm
den een tiental stemmen : 

De tijd verslindt de steden, 
Geen tronen blijven staan... 

Daar al de restaurants overvol zaten, 
at hij een stuk uit de vuist onder de 
luifel van een kraampje, kocht sigaret
ten in de winkel In Zannekin, en ging 
daarna de avond doorbrengen in De 
Klok. Gezeten voor een pint Grüber, 
waar de Duitse hop door smaakte, 
luisterde hij naar een orkestje van sol
daten, die daar een goede cent mee 
verdienden, en keek naar het rokend, 
drinkend, pratend en zingend gedoe 
der piotten op rust. Stille kerels en ru
moerige schone Vlaamse jongens om 
te beeldhouwen, stoere boerenkoppen, 
vissersbonken, ruwere tronies, met die
pere ogen, van werklieden uit de ste
den ; meest jongens blozend van ge
zondheid, van het leven in de open 
lucht. Enkele, bleker, meestal met een 
bril, die in een hoekje samenhokten. 
Uit het Franse leger was het liedje 
overgewaaid : 

Nous avons tous au pays une payse 
dat de Vlaamse jongens met het or
kest trachtten mee te neuriën en 
waarvan ze het refrein uit volle borst 
meezongen : „ Madelon, Madeion, Ma
deion ! ". Ze hadden er genot van, van 
hun rust. De winter had overigens de 
oorlogsoperaties op het front groten
deels stilgelegd. Maar wat zou de len
te brengen ? 
Enkele minuten voor negen kwam de 
gewone politieronde. In het naar huis 
gaan hoorde Florimond ginder ver de 
kanonnen schonderen en lichtwaaiers 
braken de nachtelijke duisternis. 
Jutho kwam die nacht niet op zijn 
duivenhok, doch 's morgens stond hij 
daar weer en haalde in de drinkbussen 
koffie voor hen beiden. 
Op 't appèl en aan 't werk — de ka
nonnen, 120ers, moesten met petrole
um gekuist en daarna groen en bruin 
geschilderd worden — had Florimond 
de gelegenheid met zijn nieuwe mak
kers kennis te maken. 

De kern der batterij bestond uit 
,,anciens", mannen die in tijd van vre
de bij het vestinggeschut hadden ge
diend. Op de paswerker en de ordan-
nons na, allemaal Vlamingen die zwijg
zaam en gelaten, doch zonder ontmoe
diging de dagen lieten voorbijgaan, van 
de nood een deugd makend : „ De eer
ste vijf jaar van de oorlog is het las
tig om te wennen", schersten zij. 
„ daarna gaat het vanzelf ". 
't Waren stielmannen, metselaars en 
schrijnwerkers, grondwerkers, 'n paar 
boerenzonen, een kiekenkoopman, een 
paar havenwerkers, een boswachter — 
jongens die op mekaar gesteld waren 
en al pratend en fikfakkend hun werk 
deden om gedaan te krijgen. 
Daarna hadden zich dan enkele nieu
welingen aangesloten, een paar West
landers, rekruten van in de dertig jaar. 
een paar oud-piotten en ook een vrij
williger die uit bezet België was ge
vlucht. Die had het vanwege de „an
ciens " te verduren ! ,, Stomme ezel, 
dat ge van moeders papketel gaan lo
pen zijt ! Of was er niets meer in, vo
lontaire de gamelle ! ". En een ander 
plaagde : „ Of kwamen wij u niet 
gauw genoeg verlossen, en komt g(J 
ons leren hoe wij moeten schieten?". 

(Vervolgt)' 
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De redaktie draagt geen verant

woordelijkheid voor de inhoud der 

gepubliceerde lezersbrieven. Ze be

houdt zich het recht van keuze en 

inkorting voor. Over de lezersbrie

ven wordt geen briefwisseling ge

voerd. 

De « open brief » tegen de VUhouding inzake abortus, die 7 personen 
In « Gazet van Antwerpen » lieten afdrukken, heeft een aantal van onze 
lezers naar hun pen doen grijpen. Ze zijn over het algemeen niet te 
spreken over « afbrekend » initiatief van de zeven. Wij wensen geen 
polemiek over deze aangelegenheid, en beperken ons dus (zoals bij de 
eerste golf reakties op het VU-standpunt) tot de publikatie van één 
lezersbrief die voor een deel de gedachtengang weer geeft van de andere 
briefschrijvers. 

Met een groot woord zouden we, 
met onze tegenstrevers, kunnen 
stellen dat er In de VU een « kon-
troverse ' is ontstaan rond de 
abortus. Per toeval, want ik lees 
* 't Pallleterke » nog uiterst zel
den, per toeval dus, las ik een der 
artikelen waarin het pluralisme van 
tie VU in deze zaak werd aange
vallen. De zaak schijnt ondertus
sen nog niet tot kalmte gekomen. 

Enkele bedenkingen wens ik te 
formuleren. 

Om te beginnen op het partij-
principiële vlak : de VU is pluralis-
tisch en het staat elke strekking 
binnen de partij vrij een bepaalde 
gedachte te verdedigen. Hoe dik
wijls maken we ons vrolijk ovëi de 

* gestroomlijnde » stemmingen der 
traditionele partijen. Wij moeten op 
sportieve manier van gedachten 
kunnen verschillen over die punten 
welke niet rechtstreeks met het 
' Vlaanderen eerst » te maken heb
ben. Bij de verkiezingen kan elke 
kiezer een naamstem uitbrengen ! 

Geen tuchtstem is hier noch el
ders nodig. 

Er is een moreel aspekt verbon
den aan deze zaak. Helemaal ak
koord ! ' Eerbied voor het leven » 
dit standpunt zal iedereen grif on
derschrijven. En vooraleer op dit 
punt verder te gaan wens ik zeer 
duidelijk te stellen dat ik meer dan 
zeven lange jaren op de wachtlijst 
tot adoptie heb gestaan (gelukkig 
heeft een geboorte dit probleem 
opgelost). De waarde van een kind 
en het afschuwelijke van een abor
tus om egoïstische redenen zijn 
mij hierdoor, meer dan bij wie ook, 
zeer duidelijk. 

Er is echter wat anders en niet 
minder belangrijk : « eerbied voor 
het leven » ja, maar welk leven ? 
De principiélen en die-hards welke 
hierover schreeuwen, mogen even 
bedenken welk leven een kind te 
wachten staat, waarvan de moeder 
tijdens de drie eerste maanden van 
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de zwangerschap rode hond heeft 
gehad ? Weten ze dat abortus in 
dit geval nu in België zeer koerant 
wordt toegepast ? Aanpassen van 
de wet op dit gebied houdt enkel 
tn dat er klaarheid wordt gescha
pen. 

Naast het medische aspekt is er 
ook het sociale, en het ekono-
mische. 

Een verwijzing met dreigende 
vinger naar het zesde gebod Is voor 
het kind van de aanstaande moeder 
van zestien jaar op het materiële 
vlak een magere troost ! 

De eerbied voor het leven mag 

zich niet laten vertelen door het 
ene gelukkige zieltje dat er later 
in de hemel meer zal wezen na een 
hondenleven ! Het gaat om het 
kind en foutbegrepen eerbied voor 
het leven wordt gemakkelijk een 
on-menselijke houding. 

Versoepeling is nodig zodat art
sen en/of sociale raadgevers niet 
meer strafbaar zijn wanneer er ge
aborteerd wordt. 

Dat er misbruiken zullen komen ? 
Ja zeker, echter niet meer dan nu. 
Men moet de feiten durven onder 
ogen zien. 

Tenslotte wil ik nog twee punten 
naar voren brengen : 
— Duidelijke voorlichting, ver
plicht in de scholen, is meer dan 
noodzakelijk. 
— Dat men in verband met dit pro
bleem de * kristelijke » houding 
late varen voor een menselijke. • 

J N., Boechout. 

Sedert jaren zijn de opeenvolgende regeringen bezig alle mogelijke per

soonlijke inlichtingen met behulp van komputers te registreren. Het zal 

dan mogelijk zijn met een simpele druk op de knop het verleden en heden 

van om het even wie op een briefje uit een komputer te laten dwarrelen. 

De Volksunie heeft zich steeds sterk uitgesproken tegen het schaden 

van de privacy door databanken enz. Het is duidelijk dat het registreren 

van het persoonlijk leven van iedereen tot de meest gevaarlijke toestan

den kan leiden. In heel wat parlementen van de ons omringende landen 

werd reeds zwaar gedebatteerd over deze aangelegenheid en ook bij ons 

is de diskussie nog volop aan gang Een stuk schijnheiligheid omhult het 

hele gegeven. 

VERBRUIK 

rijksregister 

spionage 
tot in de privacy 

In 1969 werden 33 miljoen fr aan het Belgisch rijksregister besteed. In 1970 

72.030.000, in 1971 107.950.000 en in 1972 109.892.000. In de begroting van 

1973 wordt 124.260.000 fr voorzien I 

Op dit ogenblik werden 7.714.000 Belgen in de Belgische databank vast

gespijkerd en kregen meteen een nationaal nummer. 2064 gemeenten 

traden toe. Zoals u ziet is men reeds druk bezig ons allemaal netjes in 

kastjes te stoppen met verleden en heden zorgvuldig genoteerd. 

En plots komt men melden dat het wetsontwerp op het rijksregister, 

dat het registreren mogelijk moet maken, eerlang aan het parlement zal 

worden voorgelegd !... Duidelijk 'S weer eens bewezen dat het parlement 

als niet bestaande wordt beschouwd. Het moet pas nu beslissen over het 

oprichten van een rijksregister, dat leeds jaren volop aan het werk is... 

Wat de werking van het rijksregister nu zelf betreft zijn er wel enkele 

belangrijke vragen : hoe worden de gegevens verzameld ? Hoe worden 

deze achteraf beoordeeld ? Worden de personen in hun belangen niet 

geraakt ? Aan wie worden de gegevens meegedeeld ? Wie kan en ma^ 

er over beschikken ? 

Zowel hier als in het buitenland zijn een aantal wetsbepalingen ter be

scherming van het individu onvoldoende gebleken. De reeds bestaande 

wetgeving die steunde op de rechtsbeginselen is onvoldoende en ondoel

matig. Én een rijksregister is onwettelijk als er geen voorafgaandelijke 

wet ter bescherming van de burger bestaat tegen de misbruiken van een 

databank. "^ 

Volksvertegenwoordiger Luk Van Steenkiste kwam hieromtrent tussen

beide in de bespreking van het Openbaar Ambt en wees op het onduld

bare van de inmenging in het privé-leven van de burger en kloeg het 

gebrek aan van wettelijke middelen om het privé-leyen te beschermen. 

Het is inderdaad hoogst angstwekkend dat men het registreren van 

vaak onsociale onroerende goederen weigert en dus beschermt maar de 

mens en zijn leven tot in de meest persoonlijke details blijvend te boek 

stelt. 

raiph nader 

Voor iets meer dan één halve dag was Ralph Nader vorige week 
dinsdag in Brussel en de kranten hebben voor dit bezoek wel de 
nodige ruimte vrijgemaakt. Nader die een begrip is geworden 
in de verdediging van de verbruikersbelangen was in België op 
uitnodiging van • Entreprises de demain » die voor de gelegen
heid de medewerking had gevraagd van de in dit land werkzame 
verbruikersverenigingen. Alhoewel alle verenigingen bereid wa
ren de kosten van dit bezoek mee te dragen [Nader vroeg voor 
zijn toespraak in het Kongressenpaleis alleen ai 200.000 fr. geld 
dat hij naar eigen zeggen overigens helemaal gebruikt om zijn 
talrijke akties In de Verenigde Staten te financieren) schrok de 
Verbruikersunie er niet voor terug de solidariteit van de verbrui
kersverenigingen te breken. Om een lang verhaal kort te maken. 
Nader was in Brussel op uitnodiging van « Entreprises de de
main • en de Verbruikersunie en vooral de laatste vereniging 
was er niet bang voor de pluimen op haar hoed te steken wel 
wetende dat ze daardoor de al zo broze solidariteit onder de 
verbruikersverenigingen een stevige deuk toebracht. 

Nader zelf is door zijn akties 
ten voordele van de Ameri
kaanse verbruikers een be
roemd man, een begrip ge
worden. Het begon allemaal 
bijna tien jaar geleden toen 
hij als jong advokaat er niet 
voor terugschrok, de automo-
bielfabrlkanten aan te kla
gen omdat vooral zij verant
woordelijk zijn voor het 
groot aantal doden bij ver
keersongevallen. Tijdens zijn 
toespraak in Brussel vielen 
verschillende keren de na
men van General Motors en 
Volkswagen terwijl ook Re
nault en Volvo een veeg uit 
de pan kregen. Dat de auto-
mobielfabrikanten van zich 
afbeten zal niemand verwon
deren en dat ze daarvoor niet 
altijd wettelijke of toegelaten 
middelen gebruikten is even
min verwonderlijk. Nader zelf 
liet er zijn aktie niet om en 
als vandaag in de VS de 
auto's iets minder onveilig 
zijn dan is dat gewoon dank 

zij de akties van de advokaat en zijn medewerkers. Die medewer
kers zelf hebben praktisch allemaal een universitair diploma op 
zak en werken tegen een zeer laag loon, dat is merkwaardig ge
noeg in een land als Amerika nog mogelijk. 
Bij de akties tegen de autofabrikanten alleen bleef het niet. Een 
onderzoek van de medewerkers van Nader op voedingsmiddelen 
bracht o.m. aan het licht dat de voedingsindustrie zo een 2.000 
scheikundige toevoegingsstoffen gebruikt en van sommige ge
bruikte stoffen is het bewezen dat ze afwijkingen kunnen ver
oorzaken bij ongeboren baby's. Verder onderzoek bracht aan het 
licht dat er geknoeid werd met saccharine, cyklamaten en fris
dranken. Ook het babyvoedsel in potjes werd aangepakt omdat 
dit voedsel schadelijke stoffen bevatte voor de kinderen doch 
aan het produkt een prettige smaak gaf aan de moeder die het 
voedsel kocht en toediende. Het resultaat van de aktie was dat 
de wetgever zich verplicht zag de wetgeving op de voedingswa
ren strenger te maken. 

Het bleef echter niet bij wat je typische « verbrulkersaangele-
genheden » kon noemen. Er volgden onderzoeken naar de akti-
viteiten van de banken, de administratie en de ministeries en 
allerlei misbruiken werden blootgesteld. Ophefmakend was het 
onderzoek naar de invloed van de industrie op de politiek. Zo 
bleek het bv. dat de trust Dupont de Nemours in de staat Dela
ware op alle gebied een machtspositie bezit en de belastingen 
er zeer laag liggen. Niet te verwonderen dat de meeste grote 
bedrijven in deze staat fabrieken hebben. 
De toespraak die Nader in Brussel hield samenvatten is een 
onmogelijke opdracht, we hebben daarom enkele van zijn meest 
markante ideeën samengevat. 
# In onze maatschappij wordt alles gekoncentreerd op de pro-
duktle terwijl men vergeet dat de produktie in dienst Ji/an het 
verbruik moet staan. De snelle stijging van de produktie had in 
alle westerse landen een uitzonderlijke stijging van het Bruto 
Nationaal Produkt tot gevolg, doch die stijging van het BNP kon 
niet verhinderen dat in alle westerse landen ook nog veel arme 
mensen leven, in de VS alleen al zijn er meer dan 30 miljoen en 
voor dit land bv. schat men het aantal mensen met een te laag 
inkomen op meer dan 10% van de totale bevolking. 
• Ons marktsysteem funktioneert niet zoals het moet en de ver 
bruikers kunnen daaraan wat veranderen als ze zich organise
ren. Georganiseerde verbruikers zouden bv. kunnen opkomen 
voor meer en beter georganiseerd openbaar vervoer, voor ge
neesmiddelen die niet schadelijk zijn en niet 10 maal teveel 
kosten zoals nu dikwijls het geval is. Ze zouden zich ook kun
nen afzetten tegen de misleidende verpakkingen of de onvol
doende duidelijke prijsaanduidingen. Dit Is natuurlijk allemaal 
gemakkelijker gezegd dan gedaan en Nader stelde zelf al een 
typekontrakt op om de minderwaardige positie van de koper 
ten overstaan van de producent en de leverancier te verbeteren. 
Ter informatie, een dergelijk kontrakt werd onlangs ook in Ne
derland gelanceerd op initiatief van de Nederlandse Konsu-
mentenbond (we komen er later uitvoerig op terug). 
0 Men moet opletten met de nieuwe technologen. Men ver
wacht tegenwoordig blijkbaar alle heil van kerncentrales voor 
de toekomstige energieleveringen en men laat de technokraten 
maar doen. Kerncentrales zijn vandaag de dag echter nog hele
maal niet wat ze zouden moeten zijn, ze zijn soms erg onveilig 
doch dat verhindert niet dat vele landen toch kerncentrales bou
wen en ze laten werken, de risiko's neemt men er zo maar bij. 
Een gevaarlijke politiek is dat. 
% We leven In een tijd met een onoverzichtelijk aantal proble
men en dagelijks wordt aan de oplossing van allerlei deelpro
blemen gewerkt, met of zonder resultaat. Deze manier van wer
ken brengt mee dat de werkelijk grote en belangrijke proble
men niet aan bod komen omdat men ze niet ziet Het wordt de-
hoogste tijd dat men vragen durft stellen en prioriteiten voorop 
stellen. De konsumenten en de verdedigers van het leefmilieu 
zullen zich Internationaal moeten opstellen tegen de grote mul
tinationale ondernemingen. We hebben een gedecentraliseerde 
kontrole nodig zonder bureaukratie Het komt erop aan de 
menselijke waardigheid terug op de voorgrond te plaatsen en 
niet langer het machtsmisbruik van bv regeringen, vakbonden 
en grote maatschappijen te aanvaarden. 
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ZATERDAG 26 MEI 

O 17u00 : Wie weet. wint , Superf inale. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Tekenf i lmtrein. 
O 18U.15 : Avonturen onder zee. 
O 19u 05 • Doorgaand verkeer. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
C 20U.10 : Duke Ell ington. Show 
O 21U.25 : De vrol i jke dokters van St. Swi 

thin 's. 
• 21U.50 : Echo. 
O 22U.20 : Sherif f Cade. 
O 23U.10 : TV-nieuws. 

ZONDAG 27 MEI 

O IOu.30 : Eucharist ieviering vanuit Brussel 
O 14U.30 : Voor boer en tuinder. 
O 15U.00 : De heren van Bibelebom. 
O 15U.15 : Binnen en Buiten, 
O 17U.15 : Tienerkianken. 
C 18U.25 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.30 : Mac en Leah. Jeugdf i lm. 
O 18U.40 : De jongen en de schidipad Kin 

der f i lm. 
O 19U.35 : Openbaar kunstbezit. 
O 19U.45 ; TV-nieuws. 
O -20U.00 : Sportweekend. 
O 20U.25 : Harleki jn, kies je meester. 

neel naar Goldoni. 
O 23U.00 : TV-nieuws. 

To-

DINSDAG 29 MEI 

O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Follyfoot. 
O 18U.30 : Tienerklanken. 
O 19U.05 : Kijk en. kook. 
O 20U.10 : De familie Strauss 
-^ 21U.00 : Verover de aarde. Stress. 
# 21U.50 : Streekekonomie. 
O 22U.35 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 30 MEI 

O 17U.00 : Jevanjong. 
O 18U.40 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.45 : Tekenfilmtrein. 
9 18U.55 : De grote natuurreservaten Nairo

bi. 
O 19U.20 : Politieke tribune CVP. 
O 19U.45 
O 20U.10 
O 20U.25 

TV-nieuws. 
Filmmuseum van de schaterlach. 
De eindwedstrijd om de Europe-

se beker voor landskampioenen : Ajax-
Amsterdam er» Juventus Turijn. 

O 22U.15 : TV-nieuws. 
O 22U.20 : Een hoekje van de hemel. Psy

chologische film. 

DONDERDAG 31 MEI 

O 14U.45 : Wanneer de dag begint. Gezins-
film. 

O 16U.20 : 700 maal Hanswiikprocessie te 
Mechelen. 

O 13U.0O : Fabeltjeskrant. 
O 1811.05 : Koning Arthur. 
O 18U.30 : Jonger dan je denkt. 
O tSu.Sa : Krea-tv-tijd. 
O 19U.10 : Het ware gelaat van de H. The

resa van Lisleux. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Mensen onder elkaar. Rerum No-

varum-programma. 
# 21U.10 : Pieter Daens. Derde en laatste 

deel. 
O 21U.45 : Première. 
O 22U.25 TV-nieuws. 

MAANDAG 28 MEI 

O 

o 

o o 
• o o 

Fabeltjeskrant. 
De woudlopers. 
De beverpoel Dierenf i lm. 
Kredieturen. Bestaande oplei-

de Rijksdienst voor 

18U.00 
18U.05 
18u30 
18U.55 
dingsmogeli jheden in 
Arbeidsvoorziening. 
19U.10 : Sport t r ibune. 

TV-nieuws. 
Een land zoekt zijn evenwicht, 
Fahrenheit 451. Science-f ict ion 
Vergeet niet te lezen. 
TV-nieuws. 

19U.45 
20U.10 
20U.40 
22U.25 

O 
O 
• 

O 
Ö 
O 
O 

o 

o 
o 23U.00 

18U.00 . Fabelt jeskrant. 
18U.05 : De toverbal . 
18U.20 : Waagstuk op zee Dokumentaire 
over o l iewinning op zee. 
18U.45 : Verkeersvei l igheid. 
18U.50 ; Ziet u er wat in ? 
19U.03 : Luceat. 
19U.45 : TV-nieuws. 
20U.10 : De merkwaardige levehsgeschie-
denis van baron Friedrich von der Trenck. 
21U.35 : Panorama. 
22U.20 : TV-nieuws. 
22U.25 : Thoreau, de man die anders 
dacht. Portret van Henry David Thoreau 
(1817-1862), maatschappi j -kr i t ikus. 

zoekertjes 

Dame zoekt werk als gerante in 
gereed om dragen, tex t ie l , ge
schenkart ikelen of iets dergel i jks, 
in Brussel. Vaste wedde plus kom-
missieloon Eventueel ook met per
soneel. Bureel blad. R 38 

Bar-restaurant De Taveerne, Kaas
markt 157 te Wemmei vraagt kel
ner of dienster, v i j fdagenweek 
(zondag en maandag vri jaf) werk
uren van 16 u. to t s lu i t ing. Zeer 
hoge verdiensten. R 48 
Poetsvrouw drie uren per dag voor 
inl icht ingen : te l . 788318 na 18 u. 

R 49 

Man (36 jaar) : goede ta lenkennis: 
Nederlands - Frans - Engels - Duits 
^uime algemene ontwikkel ing, dac-
ty lo. begrippen publ ic i te i t en mar
ket ing, boekhandel, korrektor, re-
daktioneel zeer v lot , algemene 
bankervaring, ekonomaat (druk
werk en kantoorbenodigdheden) 
zoekt passend werk . 
Zich wenden senator M. Coppielors 
Meerstersstraat 161, Nieuwkerke-
Waas, te l . 03-76.57.64 R 59 

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

N A T I O N A L E L O T E R I J 

11de TRANCHE 

H O G E L O T E N D) 
1 X TWAALF MILJOEN 

S X ÉÉN MILJOEN 

Trekking op 4 juni 

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

VISSEN BIJ HOOG TIJ 
WINNEN MET DE NATIONALE LOTERIJ 

Te koop of te huur : Wetstr . , Ant
werpen. Groot huis met tu in en 
werkhu is . Schri jv. naar A. Van Ouyt-
se l , Schut tershofst r . 16, 2000 Ant
werpen of bevragen Schuttershof
str. 29, tussen 10 en 18 u. 30 

— R 57 

1. Jonge universi ta i r , l icent iaat n 
de pedagogische wetenschappen, 
special isat ie : sociale pedagogiek, 
zoekt betrekking in het onderwi js 
of in het bedr i j fs leven. 

2. Jong gehuwd man met één k ind, 
diploma A-3 e lect r ic i te i t , thans 
werk loos, zoekt betrekking in het 
bedr i j fs leven. 

Kontakt via senator R. Vandezande, 
Naamsestraat 167 — 300 Leuven 
( te l . 016-284.20). R 55 

OVERUSE : Bouwgrond te koop : 
690.000 fr. (VU — 10%). Tel. 0 2 / 
53.91.62 (na 17 u.). — R 56 

Te koop te Liedekerke-centrum : 

1) Woonhuis, 5 plaatsen en garage 
2) Woonhuis, 8 plaatsen en garage 
Mogel i jkhe id t o t bi j - en opbouwen 
van appartementen of garages. 
Voor in l icht ingen zich wenden, 
Vi j fhoekstraat 110, Liedekerke R 60 

Jonge man, 25 Jaar, legerdienst bi j
na beëindigd, d ip loma's bouwkun
dig tekenen A 2 en bouwbedr i j f 
A 1, zoekt dr ingend werk in Lim
burg, An twerpen of e lders. 
Z ich wenden : vo lksv. E. Raskin, 
Ursulastraat 1, Eigenbilzen o f J . 
Gabriels, Siemenstraat 28, Bree. 

R 61 

23-jarige ju f f rouw ui t Sint. Kwln-
tens-Lennik zoekt betrekk ing als 
bediende (gewoon bureauwerk) . 
Tel. 02-52.45.86 of 52.46.20. R 66 

Afgestudeerde, d ip loma humaniora, 
zoekt plaats als bedlende. Inl ich
t ingen bIJ Marcel De Broyer, Ital ië-
laan 6 t e 1900 Over i jse. t e l . : 0 2 / 
50.61.76. R 67 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
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opgave 63 
HORIZONTAAL 

1) Stad in Nedertand. 

2) Ex-stier - Zwaardvis. 

3) Anagram van o LEO » - Moed , 
durf - Muzieknoot . 

4) Student innen - Mannet jesb i j . 

5) Eskimowoonst . 

6) A fkor t ing voor « univers i te i t » -
Z in tu ig . 

7) Klepperen - Fami l ie l id. 

8) Post, telegraaf, te le foon - In-
zonder - Open plek in het bos. 

9) Zo durven onze Waalse broe
ders de Pal l ieterstede noemen 
• Roem. 

10) Zwemvogels - Gelof te. 

VERTIKAAL 

1) Br i tse popgroep. 

2) Westv laamse gemeente - Land. 

3) Prezideren. 

4) Boom - Voor Elza - Twee med»-
kl inkers. 

5) Schal ie - Ui theemse munt . 

6) Mongoolse vo lksstam. 

7) Grond aanpalend aan een boer
der i j - A fkor t ing van Odi lon. 

8) Rooms-katol iek - Droog, on
vruchtbaar - Drank. 

9) Mast - Anagram van • MEER ». 

10) Vrek. 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 

ziz"i~zJr 

10 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 

Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tol. (053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : p loo i - en wandelwagens - bed{es en w iegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversler ingen - was

tafels en waskussens - k inderk led ing 

SPORTARTIKELEN : a l ler le i - tu rnk led i j - ru l teru l t rust ingen • p l ng -
pongtafels - badk led ing en alle toebehoorfen • ro l - en tfsschaat-

son - kampingar t lke len - turngere l . 

SPEELGOED : u i tgebreide keus In merkart ikelen : autobanen -
elekr. t reinen der beste merken - au to ' * • go-carts - t raktoren • 
poppen - poppenwagens en -wiegjes . bure len • lessenaars • 
borden - fietsjes - al le gezelschapsspelen - alfe soorten meka-
nieken - schooltassan - borden - tu inmeubelen - tu inschommel* . 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 



WIJ • 2«-S-73 n 

hekelgem 

loo Jaar 
zandltapijt 

6 0 Jaar 
sni jbloemen 

De ouderen onder onze lezers 
zullen het nog wel meegemaakt 
hebben dat wit zand gestrooid werd 
rond kachel en spuwbak. Aanvan
kelijk om zeer praktische [en be
grijpelijke) redenen. Herbergen en 
boerderijen waar men pas ge
schuurd had en waarvan de waar
din of boerin niet over een zee van 
ti jd of kuisvrouw beschikte, strooi
den zand waarop de heren met hun 
beslijkte klompen « mochten » lo
pen, 's Avonds veegde de vrouw 
vlot het zand en meteen het slijk 
naar bulten en de vloer lag netjes. 

Later werd het zand aangewend 
als versiering : de teer rode lemen 
vloeren of de blauwe tichels wer
den met tekeningen (vooral krul
len en cirkels) volgestrooid. En zij 
die nog echte processies hebben 
gekend, zullen misschien nog zelf 
zand hebben gestrooid langs de 
weg waar « ons Heer » voorbij 
kwam. 

Zo ontstond het zandtapijt. 

In de volksherberg « Den Des-
tel » te Hekelgem, langs de baan 
van Asse naar Aalst, strooide een 
meisje, Adèle Callebaut, met fijne 
hand wit zand tot mooie figuren. 
Aanvankelijk eenvoudige figuurtjes, 
achteraf mooie tafereeltjes in een 
lege kamer naast het café Hier 
werd omstreeks 1873 het zandta
pijt geboren. 

Adèle Callebaut moet wel een 
fijngevoelige en kunstzinnige vrouw 
geweest zijn, bij wie het werke-
Ijk in de vingers zat. 

Nu honderd jaar geleden, ze was 
pas dertien, strooide ze haar eer
ste tafereel in het café van haar 
vader die vlug de naam « Het zand
tapijt » kreeg. 

Kunstenaars van die tijd zoals 
Valerius De Saedeleer en Gustaaf 
van de Woestijne zagen wat in het 
werk en moedigden het meisje aan, 
zodat ze in 1890 voor het eerst de 
kleurentechniek toepaste. 

In 1881, zij was toen pas 21, gaat 
Adèle naar het koninkljk paleis te 
Brussel, op uitnodiging van Leo
pold II en dit ter gelegenheid van 
Le grand serment royal de Bruxel-
ies, een groot tapijt strooien in de 
koninklijke salons. 

Ook haar zuster Victorine leerde 
het zandstrooien, zodat ze beiden 
aan werken van grote afmetingen 
konden beginnen. 

Het Vlaamse zandtapijt geraakt 
ook internationaal bekend. Op de 
wereldtentoonstelling te Parijs is 
Adèle Callebaut het middelpunt 
van de belangstelling. Stel je voor, 
een jonge Vlaamse vrouw tovert 
In het Parijs van de Belle Epoque 
schilderijen van zand. Ze werkte 
ook in Rijsel en op de wereldten
toonstelling van 1906 te Berlijn. 
Ook bij de koning van Denemarken 
was ze in die periode een welge-
kome gaste. Ondertussen had Adèle 
de stiel geleerd aan haar nicht 
Maria De Boeck, die het werk na 
Adèles dood in 1924 ijverig en suk-
sesvol verderzette. Want het schil
deren met zand mocht echt niet 
verloren gaan. In 1930 werd Roger 
De Boeck geboren. Op zijn beurt 
en in derde generatie zou hij het 
zandtapijt verderzetten. De grote 
verdienste van Roger De Boeck is 
het feit dat hij de nodige schakel is 
geweest, dat hij in een tijd dat 
men alles ouderwets en aftands 
vond voor de nodige kontinuiteit 
zorgde. De Boeck die beeldhouwer 
en kunstschilder is heeft het zand-
schilderen nog meer kansen gege
ven. Hij dacht nieuwe kleurenkom-
posities uit, liet het niet bij ko
piëren, ging zijn zandportretten 
fikseren zodat ze ook van verdwij
nen konden worden gevrijwaard en 
zelfs « verhandeld ». 

Onvermoeibaar en met veel ge
loof strooit hij verder. Niet altijd 

met de nodige belangstelling van 
publiek en overheid, maar met lief
de, want zoals men het in de 
streek zegt, moet het «voor en na» 
gebeuren. In een nabijgelegen 
sportcafé strooit hij sporttaferelen 
die bij de liefhebbers van de wiel
rennerij zeer in trek zijn De aan
biedingen die de nazaat van Adele 
Callebaut nog dagelijks krijgt, zijn 
talrijk. Zo strooit hIj regelmatig in 
het Brusselse Hiltonhotel en werk
te Roger reeds met gehandikapte 
scouts, die in het zandstrooien een 
gepaste bezigheid vonden. 

Is de belangstelling voor het 
zandtapijt niet aan het stijgen nu 
de rage van volkslied, kant en 
dorsvlegel volop aan gang is ? 
Weinig merkbaar. Juist daarom is 
het zo fijn dat de zandtapijtfeesten 
nu komen Wanneer tijdens de 
feesten Roger aan het werk zal 
zijn, zullen ongetwijfeld heel wat 
mensen, vooral jongelui de liefde 
voor dit oud gebruik voelen. 

Het tapijt van zand ligt uitge
strooid op een houten planken vloer 
van ongeveer 4,5 op 3,5 meter. Een 
volle maand hard werken is nodig 
eer het klaar ligt voor het publiek. 
Een seizoen lang ligt het ten toon 
achter de ietwat misterieuze rode 
gordijnen in « In het oud Zandta
pijt ». In het tentoonstellingszaal
tje kun je in een notedop de ge
schiedenis van het zandtapijt in 
oude foto's en krantenknipsels le
zen en als je geluk hebt kun je 
Roger De Boeck treffen die je ge
laat vliegensvlug in wit zand van 
tussen zijn geoefende vingers laat 
glijden. 

De toeschouwer staat met ogen 
vol ongeloof het tapijt te bekijken, 
dat lichtjes hellend voor zijn voeten 
ligt. 

Na het einde van de eerste we
reldoorlog werd zijn initiatief door 
vier andere families overgenomen. 

Men mag niet vergeten dat een 
l-risis in de landbouw en vooral de 
lopteelt die in de streek van Asse-
^alst een belangrijke bron van 
zerk was de bewoners tot an-
ler werk dwong. 

Door de schrijver-schilder Etien-
ne Lecompte werd de geschie
denis van het zandtapijt in een 
brochure neergeschreven onder 
de titel « Het honderdjarig be
staan van het oud-zandtapijt». 
Laurent van de Scheuren, de 
plaatselijke VTB-VAB vertegen
woordiger stelde een studie 
samen over de folklore 
van het zandstrooien en een 
boekje over 60 jaar snijbloemen-
teelt te Hekelgem werd samen-
gepend door Charles Declerck, 
leraar dienstoverste van het 
tuinbouwinstituut van Vilvoorde. 
Tijdens het weekend van °ink-
steren gaan grote feestelijk'ie-
den door. In het parochiecen
trum tentonstelling van snij
bloemen en zandtapijten met 
een inleidend word door o.a. 
Karel de Decker, kartoenspecia-
list en dit op zaterdag 9 iuni 
om 19 u. Zondag 10 juni wan
delingen door Hekelgem met 
bezoek aan serres en zandtapij
ten. Maandag en dit ook tijdens 
liet daaropvolgende weekend 
van 16 en 17 juni terwijl Roger 
De Boeck voor doorlopende de
monstraties van zandstrooien 
zorgt op het Dorpsplein. 

roger de boeck aan het werk... 

De portretten die De Boeck 
maakt zijn werkelijk goed en doen 
een weinig denken aan de schil
derijen van hedendaagse kunst
schilders (bv. Jan Bursens) waarin 
zand en verf worden gemengd om 
diepte te aksentueren. Voor het 
eerst zagen we ook een kartoen 
(Pil) in zand. 

Wanneer de kleuren van het 
zandtapijt vervuild zijn door het 
stof, wordt de laag zand met de 
borstel hardvochtig samengeveegd. 
Het zand is niet meer te gebruiken. 
Het werk kan opnieuw beginnen. 
Het spel, eerder een gevecht, van 
vingers, zand, kleuren en ruimte 
kan beginnen. 

60 jaar snijbloemen 

Onder juist geteld 9ha, 66a en 
80ca worden de snijbloemen van 
Hekelgem geteeld. Niemand had 
durven veronderstellen dat nu zes
tig jaar geleden (1913) de eerste 
opgerichte serre het begin zou 
worden van een nieuwe bloeiende 
industrie die voor heelwat inwo
ners van Hekelgem een nieuwe 
kans werd. 

Het was inderdaad in 1913 dat 
August De Schrijver, de vader van 
ons gemeente- en federatieraadslid 
Arthur De Schrijver de start gaf 
voor de bloemenkultuur onder glas. 

Maar het zou vooral na de twee
de wereldoorlog tot een ware eks-
plozie van de bloementeelt onder 
glas komen. Modernisering van 
verwarming en andere nieuwe mo
gelijkheden ivm serrenbouw wer
den ruim benut. 

Van de schuchtere poging van 
August De Schrijver groeide de 
bloementeelt van Hekelgem tot een 
industrie waarbij 34 bedrijven zijn 
betrokken en een totale oppervlak
te van haast 100.000 m2. 

Er werd in die zestig voorbije 
jaren wel eens als een vlinder van 
bloem naar bloem gefladderd en 
dat zal wel zijn deskundige uitleg 
hebben, maar de bloem waaraan de 
Hekelgemse bloemisten steeds 
trouw bleven is de roos, de konin
gin van alle bloemen (dat zeggen 
ze toch), die dan ook het grootste 
deel van de serrenoppervlakte voor 
zich opeist. 

maurits van liedekerke. 

DE VERRASSING 
VAN UW LEVEN I 

Waar zoudt U van een mooiere week-end kunnen ge
nieten? Het weelderig Gruga Park met zijn wondere 
schakering van bloemen, zijn openluchtbaden.zijn speel
plaatsen; het Baldeney Meer en zijn blanke zeilers, 
zijn strand, zijn camping. Duizendjarige katedraal, kunst
schatten, Folkwangmuseum. In elk jaargetijde is Essen 
een aangename verrassing! 

BON * ^° 
Gelieve mij gratis een documentatie over ESSEN en omgeving te 
sturen. 

Beroep Naam 

Straat Gemeente 

Terug te zenden naar de DUITSE DIENST VOOR TOERISME 
Luxemburgstraat 23-1040 Brussel. 

grote nederlandse larousse 
Tot nog toe verschenen vier delen van deze encyklopedie, die in totaal 

25 delen zal omvatten, 728 bladzijden per deel, gebonden in fraai kunst
lederen band, groen en rood met gouddruk, handig formaat. 

Het eerste deel verscheen einde 1971, in 1972 verschenen deel 2 en 3, 
thans is deel 4 er reeds, van Baron tot Biap. De letter A is dus rond, B is 
nu aan de beurt tot in deel 5 en/of 6. Het verschijningsritme zit dus wel 
goed, wat altijd aangenaam is voor de intekenaars. Er wordt ook gestreefd 
naar volledigheid en degelijkheid, naar strikt wetenschappeijke behande
ling en objektiviteit. 

leder deel is zeer uitvoerig geïllustreerd met zwart-wit en met kleuren
opnamen, met kaarten al dan niet in kleuren, terwijl ook de aktualiteit op 
de voet wordt gevolgd als het kan : zo steekt de jonge staat Bangladesh 
ook reeds in deel 3. 

Het onthaal in de nederlandstalige pers van deze Nederlandse Larousse 
is zeer gunstig geweest omdat bvb deze encyklopedie naar een kombinatie 
van v>/oordenboek en encyklopedie streeft, wat het raadplegen vergemak
kelijkt, er een praktische draai aan geeft en het werk niet maakt tot een 
pronkstuk in de boekenkast, dat slechts af en toe eens « bekeken » wordt. 
Aan het exakte woordgebruik werd dus veel aandacht besteed, evenals 
aan de etymologie, uitspraak en spelling, het gebruik van hoofdletters, 
taalkundige opmerkingen en illustratie van deze regels met literaire 
citaten, terwijl ook aandacht is besteed aan vaste uitdrukkingen, zegswij
zen en spreekwoorden. Er zijn ook uitvoerige beschouwngen opgenomen 
over algemene en speciale aspekten van de Nederlandse taal. 

Er werd ook pijnlijk-nauwkeurig op gelet de « vrees » weg te werken 
als zou deze encyklopedie een min of meer bewerkte vertaling van de 
Franse Larousse zijn. Deze vrees is ijdel gebleken, wat meteen respekt 
afdwingt voor de samenstellers en medewerkers, het werd een indruk
wekkende prestatie. Alleen over de Belgische geografie zijn er 2000 tref
woorden en 37.000 regels tekst ; in de volledige uitgave zullen trouwens 
2500 letterkundige werken als separate trefwoorden opgenomen zijn. 
Er werd ook gestreefd om « binnenlands » zoveel mogelijk bij te zijn. 

De GNLE mag dus gerust aangeprezen worden als een modern werk
stuk van formaat, dat op gelukkige wijze twee formules verbindt nl woor
denboek en naslagwerk De uitgeverij mag dan ook gefeliciteerd worden 
met deze uitzonderlijke prestatie. ^ * -

Uitgeverij Heideland-Orbis NV, Grote Markt 1 te 3500 Hasselt. PrijS per 
deel (ingebonden) : 1.095 fr. bii kontante betaling per deel. 995 tr. bi] 
kontante betaling per 5 delen. 850 fr. bij betaling der 25 delen ineens. 
Officiële afzonderlijke prijs : 2500 fr. per deel. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 
VAKANTIE ! 

ONTSPANNING ! 
Hotel-Pension « Haus Waldeck » 
5411 Stromberg (unferwesterwald) 

Telf. 9149/26249415 
(12 km van Koblenz) 

W.-Duitsland 
Aan de rand van heerl i jke bossen 
in een heerl i jk verkwikk ingsgebied 
Kamers k en w water - bad - c v 

Pension • vanaf 22 5 DM 
Prospektus op aanvraag 

Inl icht ingen Engelen 03 /57 1151 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
I.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - Tel 09 '79 31 70 

Geselekfeerde planten voor 
part ikul iere verkoop 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

Bezoek CAFE - RESTAURANT 
LINDENHOVE 

Uitbaters : 
Walter De Bisschop - Rita Lauwereys 

Koud en warm buffet 
Gezell ige Vlaamse sfeer 

wekel i |kse rustdag woensdag 
Bellestraal 49 HEKEIGEM 

Tel. (053)687 40 

ZAKENKAN'^OOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 
Tel (053)66 235 

Vlamingen, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WIJNCAERD 
te bezoeken Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDEl SPRUZEN 

3 0 % Kort ing aan iedereen 
V A N DE GUCHT RAYMOND 

Rodestraat 5, St-Katharina- 'ombeek 

Blijft- gij doof, 
Vlaming ! 

Waarom 
uw grote vi janden steunen ? 

Bij ons radikaal Vlaams brandvers 
groot voordeel 

1 Kg topkof f ie 
op 3 Kg — 1 0 % 
op 5 Kg — 2 0 % 
Th bezt . spoorweg 
Ook 140 fr min 10% 

KOFFIE HAWAÏ 
1720 Groot-Bi)gaarden 

Tc). (02)65 81 41 

164 fr. 
295 fr. 
656 fr. 

terub 
of 2 0 % 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw LAURENT DEIEU 
Kortrijksestraat 3 MENEN 

HUIS MEYNTjENS OKTAAF 
Dorpstraat 47 - TEL 52 89 38 

BURCHT 
Kruibeekse stwg 32 - TEL 52.74 72 
Vloerbekledingen, tapnten, papier, 

fo lderdeuren, louverdrape 
luxaflex, schi lderwerken 

VU-leden en « Wi j « lezers 1 0 % 
verminder ing 

2 X 

STANDING 
kopen 1 X betalen 

(5 000 in stock) 
Voorbeeld • kostuum kopen 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder- en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel 0 2 / 5 1 2 1 8 2 5149 60 

Toekomststr 21 . 1800 VIIVOORDE 
Eksklusieve modellen VU 10% 

MACONFECT KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel (053)66219 
MAATWERK en zeer grote keus 
k leding « KLAAR O M DRAGEN » 

VLAAMSE TOERIST bezoek ook eens 
DE VOERSTREEK 

R<jst in uniek landschap 
Inlicht V V V DE vOERSTREEK 

Kerkstraat 53 - Moelmgen 

VOOR HET BETERF WERK 

Houtwerken {. VERHULST 
Kasteeldree* 174 2750 Beveren W 

Tel (03)75 97 00 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH If iBORAT'^RIUM 
Chazallaan 83 - lO 'O Schaarbeek 

Tel. 34 06 43. of na 18 u 25 46 42 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25A Leopoldsfraat Antwerpen 
Tel ( 0 3 ) 3 " 9? 65 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat 

Apart en per klant gemaakt 
Niet duurder dan sen^fabncatie 

en zelfs beter 
Prijsbeatek en studie zün qratis 
Keukenbedrijf R ROSSEY 

Kokstraat 53 - 8450 Nieuwspoort 
Tel (058) 235 91 

DEPREZ P V B A 
Vismijn 104 - Oostende 

ZEEVISGROOTHANDEL 
— Pri|sli|st op aanvraag — 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

Schranslaan 70 - 1840 EPPEGEM 
Tel 015/629 42 - 5 % aan VU-leden 

MIELE . AEG - LINDE 

Inb noen 
theekbanden 

Boekbinderij 

KEST?=LFYN 
VOETBA'STRAAT 13 
9001 GENTBRUGGE 
Tel (09)52 04 55 

van t i |dschri f ten bib l io-
encyclopedieen enz 

AL - AL AANBOUW 
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 "'19.13 

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 ) 0S1/420 15 
GENT 09/25 SO 85 

CORTHALS 
« U W KOFFIEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticen erkend dooc 

alle zieltenfondieo 

KERKSTRAAT 58, \ N T W B R W N 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 35 86 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE JMONTURBN 

Voor leien ven dit bied 10 */e itotclAg 

TV PELMAR 61 scherm 
12 500 fr i.p v 18 950 fr 

Andere merken grootste kort 'ng 
T V VANAF 9 000 F 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS pvba 

Wouter Haecklaan 4 OEURNE 
Tel 21 27 59 21 27 75 

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

8300 KNOKKE HEIST 

IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN 
DEBERLANGER Groothandel 

Steenweg op Brussel 108, 
1790 Hekelqem 

ALLE BESLAG VOOR 
HOUT ALUM - PUC RAMEN 
Exclusieve invoerder WINKHAUS 

MACHINES en TUINARTIKELEN 
TEL (053)670 08 - 693 57 

Kollegest.aat 79-81 
2440 GEEL Tel 014/59369 

Vlaamse Leeuwen voor masten, 
vensters of afdel ingsvlaggen in a l 
le grootte en model len 
Al ler lei v/ imoels . geborduurde ken
tekens ïe l fk levers - fa fe lv laggen, 
siaals of l intjes (VI Leeuw, Tip, 
Goedendag) voor feesten - geel -
zv^arte wimpels aan koorden van 
10 m voor versiering - alle b i ibeho . 
r igheden 

PAUL SUYS 
Mo'envest 50 Herentals 

Tel (014)21 207 

Vlamingen, 
I « I vraag GRATIS ADVIES 

ï * l * l voor uw hypotheek-

^ • ^ leningen ( I e en 2e f.) 

en uw bouwgrondkred ie ten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortri jkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

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

Agenten en makelaars 

neem kontakt met ons I 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande ! I I 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIIPR BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten z i jn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan hef spit - Krachtvleesschotel 

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

kelder van Europa. 
BRUSSEL Nieuwbrugst r . 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kor t r i j k ) : Brugsestwg. 1 . Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astr id laan 87 - Tel 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 p i . - te l . 051/728.22 
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel 011/619.71 
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke • Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Midde lkerke • Tel. 059/320.86 
Wi) zoeken dr ingend • als medewerkers : Ernstige fami l ies waarvan 
de man of de v r o u w de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met de sociale we t - Liefst mensen van 't vak 
Schriftel i jk aanbieden b i j : ABTS : Tiensesteenewg 128, Korbeek-Lo. 

H O U T W O R M 7 
Behandeling van dakwerken tesen alle hout-
Insekten TWINTKI JAAR WAARBORQ. 
Dok op aanvraag Gratis bestek In gana het 
land PVBA IMDUSTFIADE VanderzIJpensIr. 
12. Wemmei (Bt) - Tel 02/79.2aoa 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting ^^>^^ 
onze studiedienst 

lost uw woon
probleem gratis op 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (09)22.45.62 

Vlanningen thuis in een 

Vlaams pension PETRA 

Driftweg 95. Bredene 

aan Zee. 

VERGUNNING : 1185 KAT. A 

MAROKKO 
Viift-iendaagse groepsreis met V.T.B.-reisleiding 

Zondag 12 tof zondag 26 augustus. 

Ie dag 
2e dag 
3e dag 
4e dag 
5e dag 
6e dag 
7e dag 
8e dag 
9e dag 
10e dag 
11e dag 

Per Sabena v l iegtu ig naar Casablanca 
Rondieis per autocar met luchtkoel ing naar Marrakesj. 
Verbl i j f te Marakes] 
Via Essawira naar Agadir • 
Naar Tafraoet 
Over Tiznit naar Goul imine 
Naar Taroe'dant 
Naar Warzazate 
naar Tinerhir 

Naar Efroed 
Over Midel t naar Fes 

12e dag Verbl i | f te Fes 
13e dag Verb l i | f te Fes met uitstap naar Meknes 
14e dag Via Rabat naar Casablanca 
15e dag Per Sabena-vl iegtuig terug naar Zaventem 
Reissom 20 495 fr (u i ts tappen, bezoeken, toegangen enz i n b ) 

MEER GEGEVENS OP VERZOEK. 

Let we l ' Er is ook nog een reis naar Marokko op 26 augustus 
(de keizersteden, met verb l i j f te Tanger : 15 650 fr ) en op 16 
september (de Weg van de Kasba's 18 650 fr •> 

Inl icht ingen . 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 (02)18.55 55. - 17.83 61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 . Tel. (099)23 60.21 — 
3500 Hasselt Demerstraat 60 62 - Tel (011)235.70 — 8500 Kortr i jk, St-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102, 
Tel. (061)267,20 — 2800 Mechelen, O.L Vrouwstraaf 34 - Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roe-
selare, St-Michielsstraat 7 - Tel (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 -
Tel. (041)428 40 — 1800 Vi lvoorde Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 Al le in l icht ingen eveneens b i j onze plaatsel i jke ver tegenwoord igers . 

file:///NTWBRWN
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bewegi 
arr. oproep 

Voor zaterdag 2 juni e.k. nodigen wij alle mandatarissen en alle afdelin
gen van het arr. uit, om met een sterke afvaardiging ( + afdelingsvaandel), 
deel te nemen aan de inhuldiging van het gloednieuw « VU-afdelings Ont-
haalcentrum en Sekretariaat » van afdeling Boom. 

Samenkomst te 14 u. 30 in zaal « Lux », Antwerpsestr. 13 te Boom, 
waar zal overgegaan worden tot de plechtige vaandeloverhandiging. Te 
15 u. 15 optocht in gezelschap van harmonie en drumband « Kempenland » 
uit Nijlen. Aankomst aan het « VU-Onthaalcentrum en Sekretariaat » 
(Antwerpsestr. 378) te 16 u., waar algemeen voorzitter Fr. Van der Eist de 
Inhuldigingstoespraak zal houden. Aansluitend receptie. 

Elk afdelingsbestuur neemt de nodige voorbereidingen ten .einde een 
sterke afdelingsafvaardiging (met vaandel) te verzekeren. Uw aanwezigheid 
op 2 juni te Boom, zal mede de Volksunie-doorbraak in de « rode Rupel-
streek » bevestigen, en onze flink werkende « Rupel-afdelingen » zeer wel
kom zijn. 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
ARR. RAAD 

Vrijdag 8 juni te 20 u. 30. Lokaal 
« Nieuwe Carnot », Carnotstr. 60, 
Antwerpen. 
VVM 
. Er zijn nog 2 VVIVI-avonden voor-

Zien vóór de vakantie : dinsdag 29 
mei en donderdag 14 juni. Dinsdag 
29 mei l<omen wij opnieuw bijeen 
in het lok. Vleminckhof te Wijne-
gem te 20 u. 30. De h. André Mon-
teyne, lid van de Brusselse Kuituur-
kommissie, zal er spreken over 
Brussel, en de kultuurkommissie : 
het is een onderwerp dat zeer ak-
tueel is. We verhopen dat onze 
mandatarissen talrijk zullen aanwe
zig zijn, en ten minste elke afde
ling één mandataris zal afvaardigen. 

ANTWERPEN (Stad) 
LEDENSLAG 

Verschillende initiatieven waar
aan meerdere bestuursleden mee
hielpen verhoogden ons ledental ge
voelig. Wil uzelf ook nog een beet
je helpen ? Bent u zelf lid ? Is uw 
echtgenote lid ? Een gezinslid 
ouder dan 16 jaar dat nog geen lid 
is ? Aansluitingsbedrag 100 fr. voor 
een hoofdlid en 50 fr. voor elk bij-
lid in het gezin. Kaartje naar het 
sekretariaat. Onze bestuursleden 
staan voor uw deur. 
KOLPORTAGE 

Met het nieuwe nummer van de 
VU : de brochure « Ze zeggen dit 
en ze zeggen dat ». De eerste kol-
portage was al recht in de roos. 
Honderden nummers werden aan 
de man gebracht. Bestuursleden en 
simpatisantenverkopers waren die 
dag, zondag 13 mei, in grote getal
len opgekomen om de kolportage 
te doen lukken. 
NEGEN VAN LAKEN 

De afdeling stortte reeds twee
maal 5.000 fr. en nog een lijst van 
1.800 fr. 
LEDENVERGADERING 

Op 15 mei greep een ledenverga
dering plaats. Volksvert. H. Schiltz 
sprak over het standpunt van de 
VU betreffende abortus. Tijdens het 
debat konden onze leden vrijmoe
dig hun persoonlijke visie ten beste 
geven. 
TE KOOP 

Op het sekretariaat, Wetstr. 12. 
Leeuwevlaggen, 300 fr. ; allerlei 

schildjes voor wagen of fiets ; bro
chures • Het nieuwe aktieplan », 
5 fr. en « Ze zeggen dit en ze zeg
gen dat », 10 fr. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretariaat, 
Wetstr. 12. Voor speciale gevallen 
liefst op maandag van 16 tot 20 u., 
dan is er steeds een volksvert. aan
wezig. 

KOO-gevallen : op tel. afspraak 
met dr. De Boel, 33.97.90 of Fr. De 
Laet, tel. 38.66.92. 

Gemeenteraadslid Bergers : bij 
hem thuis, St. Jansvliet 19, elke 
maandag van 14 tot 18 u. 

Bij alle andere gemeenteraadsle
den op afspraak. Tel. hiervoor naar 
het sekretariaat nr. 36.84.65 . 

BALEN 
ONGEVAL 

De dynamische kracht van de af
deling Balen, Ivo Dillen, werd het 
slachtoffer van een zeer ernstig ar
beidsongeval. In deze moeilijke 
ogenblikken mogen Ivo, zijn vrouw 
en kinderen, ten volle rekenen op 
't medevoelen van al hun vrienden. 
Wij hopen vurig dat Ivo's herstel 
zo voorspoedig mogelijk mag verlo
pen. 
VOETBALWEDSTRIJD 

Onze pas opgerichte voetbalploeg 
zal haar eerste match spelen van
daag zaterdag 26 mei tegen Schoor-
heide Sport. De wedstrijd heeft 
plaats om 15 u. op het veld van 
Vennen Sport (langs de weg Ven
nen). Om 14 u. stipt vertrekken we 
gezamenlijk vanuit ons lokaal, Kerk-
str. 63. We rekenen op de aanwezig
heid van al wie een sportief hart 
heeft. 

BEERSE 
H. ROEFS, PROV. RAADSLID 

Jan Daelemans (Turnhout), die 
om persoonlijke redenen ontslag 
heeft genomen als prov. raadslid, 
wordt opgevolgd door Herman 
Roefs uit Beerse. Herman is in de 
Noorderkempen een gekende fi
guur als oud-studentenleideer. VU-
voorzitter tot '71 en sindsdien lid 
der gemeenteraad en de KOO. Zijn 
rotsvaste Vlaamsgezindheid en zijn 
ontembaar dinamisme betekenen 'n 
niet te onderschatten aanwinst voor 
de partij. 

BERCHEiVI 
WENSEN 

De afdeling wenst mevr. Laureys-
sens, echtgenote van ons bestuurs
lid, een snel herstel na haar zware 
ziekte. 

NEGEN VAN LAKEN 
De afdeling stortte 10.000 fr. voor 

de « Negen van Laken ». Dank aan 
al de milde gevers. 
LEDENWERVING 

Onze afdeling behaalde in het arr. 
een hoog cijfer, bij het werven van 
nieuwe leden. Proficiat voor de wer
vers. 
IJZERBEDEVAART 

Wie op 1 juli niet met eigen wa
gen naar de IJzerbedevaart kan, ge
lieve zich te wenden tot onze se-
kretaris Ludo Dox, Kemmelbergstr. 
37. Bij voldoende belangstelling leg
gen wij een bus in. 
OP 2 JUNI NAAR BOOM 

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

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

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

BOECHOUT-VREMDE 
VLAAMS-NATIONALE KRING (1) 

Vrijdag 11 mei startte onze afde
ling met een nieuw initiatief : een 
Vlaams-nationale kulturele Kring. 

Onze dorpsgenoot Ludo Dillen 
kommentarieerde zijn film over de 
Zuidpoolexpeditie '58-60, waaraan 
hij persoonlijk deelnam. Voor de 
talrijke aanwezigen een interessan
te avond, wat ook bleek uit de vele 
spontane vragen na de film. Onze 
dank, Ludo. 
VLAAMS-NATIONALE KRING (2) 

De eerste stoot is gegeven. Het, 
ondanks de beperkte publiciteit, 
groot aantal aanwezigen is een aan
sporing om voort te doen. En wij 
hebben nog mooie dingen op het 
programma. 
GELUKWENSEN 

Aan mevr. en de h. Kauters-
Thyssens, die hun gezin met een 
vijfde telg vergrootten. Welkom 
Heidi I 
DIENSTBETOON 

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

Was u niet thuis toen bij u werd 
aangebeld ? Giften voor het solida
riteitsfonds kunnen nog altijd wor
den afgegeven op ondei-staande 
adressen of rechtstreeks op de PR 
van het solidariteitsfonds worden 
gestort (zie elders in dit blad). 
KONTAKTADRESSEN 

Voor inlichtingen, lidmaatschap, 
«Wij-abonnement, financiële steun : 
Fred Entbrouxk, Kapelleveldstr. 3 
of Flor van Praet, Provinciestwg 
363, Boechout. 

BOOM 
INHULDIGING SEKRETARIAAT 

Nietegenstaande Jos Van Eynde 
verkondigde dat in de rode Rupel
streek 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-fa-
milie, 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 
GEBOORTE 

Hartelijke gelukwensen aan dhr. 
en mevr. Depretere-Verbeelen, bij 
de geboorte van hun tweede spruit
je « Jeffry . Proficiat. 
POESJE 

Vrijdag 1 juni e.k. te 19 u. 30 ko
men VUJO-VU en simpatisanten van 
afdeling Borgerhout samen aan het 
« Brabo-standbeeld », Grote Markt 
te Antwerpen. Van daar wandelen 
wij samen naar de « Poesje » om 
er een voorstelling bij te wonen, 
van 20 tot 22 u. Deelnemingskosten: 
50 fr. 
KOLPORTAGE 

Heden 26 mei te 14 u. 30 ver
zamelen wij op het Laar voor de 
kolportage met de speciale -Wij»-
uitgave « Ze zeggen dit en ze zeg
gen dat » We durven er op rekene-
nen dat niet alleen de bestuursle
den maar ook verschillende leden 
en simpatisanten aan deze kolpor
tage zullen deelnemen. 
IJZERBEDEVAART 

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

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 zit
plaats 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 be
zoek aan het vogel- en natuurreser
vaat De Blankaart. 

OEURNE 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijvingsadressen : De Ridder 
C, Boterlaarbaan 333, tel. 21.12.00 ; 
Hereygers G., A. Geenenlaan 14, 
tel. 24.88.06 ; Martens M., F. Van 
Dijckstr., tel. 24.50.10 ; Coolsaet 
K., De Sevillastr. 48, tel. 21.10.99 ; 
Dedrie U., Ergo de Waellaan 28, tel. 
21.31.29 ; De Knijf M., A. Schnei-
derlaan 50, tel. 24.65.48 ; Heyn-
drickx J., Muggenberglei 232, tel. 
21.75.95 ; Van Not E., Lakborslei 
137, tel. 24.15,09, 

Na de IJzerbedevaart korte gele 
genheid tot gezellig samenzijn er 
gens onderweg. Wij zullen in ieaer 
geval op een redelijk uur terug zijn 
(ten laatste 20 u.). 
KOLPORTAGE 

Wij kolporteren opnieuw in Deur-
ne-Noord op 26 mei. Bijeenkomst 
om 10 u., hoek Confortalei-Lakbors-
lei. Doe ook eens mee ! 
DIENSTBETOON 

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

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

EDEGEM 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Op zondagavond na het zangfeest 
zingen wij na in ons gemeenschaps
centrum vanaf 20 u. 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Zaterdag 2 juni om 20 u. sluiten 
wij het werkjaar af met een lente-
feest. Ditmaal wordt het een festijn 
van vleesstokjes (saté's), bereid 
door Anemie en Albertine. Inschrij
ven tegen 50 fr. in « Drie Eiken » 
voor 1 juni. Wie de dag zelf opdaagt 
betaalt 60 fr. De winst wordt ge
bruikt voor het boetefonds. 
HUWELIJKSJUBILEUM 

Wij feliciteren zeer hartelijk onze 
trouwe leden De Buysscher-Sue-
rinck ter gelegenheid van hun gou
den huwelijksjubileum. 
FINANCIËLE MOBILISATIE 

Dat onze kastoestand niet erg 
rooskleurig is, moeten wij wel niet 
meer vertellen. Om daaraan te ver
helpen werd u een stortingsformu
lier toegestuurd. U hoeft niet an
ders te doen dan het bedrag van 
uw steun in te vullen en te onder
tekenen. U bezorgt het aan onze 
penningmeester Jef Geukens, De 
Burletlaan 173 of uw bankinstelling. 
Nog veel beter ware het indien u 
een bestendige maandelijkse op
dracht gaf aan de bank waar u een 
bankgiro hebt. 
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. 

EKEREN 
HET REINAERTSPEL 

Dit zal plaats hebben op de Grote 
Markt te Sint-Niklaas op heden za
terdag 26 en morden zondag 27 
mei, telkens om 20 u. Inkomprijs : 
75 fr. voor de volwassenen en 50 
fr. voor de kinderen tot 12 jaar. 
KOLPORTAGE 

Deze zal plaats hebben op zater
dag 2 juni 1973. 
IJZERBEDEVAART 

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

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

Een leeuwevlag mag niet ontbre 
ken in een Vlaams huisgezm. Neem 
inlichtingen op het VU-sek,-etaria-it 
Geestenspoor 72, tel. 41.04 41 
DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, schepen van Fi
nanciën, H&ndel en Nijverheid, Koe
koeklaan 7 (De Sterre), tel. 64.49.43. 

Maurits Van Tongerio, gemeente
raadslid, Leliënlaan 62 (Mariaburg), 
tel. 64.55.14. 

Lode Van Vlimmeren, COO-lld, 
Hoogboomstwg 22 (Hoogboom), tel. 
54.41.48. 

Veerie Thyssens, COO-lid, Gees
tenspoor 72 (Centrum), tel. 41.04.41. 

GEEL 
SOC. DIENSTBETOON 

Hebt u moeilijkheden met belas
tingen, pensioenen, ziekenkas, stuh 
diebeurzen, bouwvergunning, bouW' 
premie, inlichtingen, KOO, enz. Mis
schien kunnen wij u helpen ? Gratis 
ter uwer beschikking : 
— Elke maandag van 18 tot 19 u. 30 
bij volksvert. Jo Belmans, Possoiv 
dries 7. 
— Elke 1st3 dinsdag bij Fr. Teuw^ 
kens, Stelenseweg 56, van 19 tot 
21 u., tel. 58969. 
— Elke 2e dinsdag van 19 tot 19 u. 
t5 in café Sportlokaal (Van Heuckel-
om), Winkelomheide 103 en van 
20 tot 20 u. 45 in café 't Voske. 
— Elke 3e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 in cafe bij Miei van de Smet, Em. 
Goor Veerlesestwg 1, Zammel en 
van 20 tot 20 u, 45 in café Sportlo
kaal (M. Vanuytsel), Zammelsestwg 
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 Do-
ninck), Geel-Pun ; van 20 tot 20 u. 
45 in zaal Victorie (Verboven) La-
rem-centrum ; van 21 tot 21 u. 45 
in café Sporting (Juul Goossens), 
Vaartstr., Ten Aart. 
— Voor inlichtingen in verband met 
KOO. ziekenhuis of rusthuis : 
wend u tot onze afgevaardigde In 
de KOO : Jan de Graaf, Nieuwstr. 
21, Geel. tel. 59011. 

HEMIKSEM 
NEGEN VAN LAKEN 

Deze aktie bracht tot hiertoe 
2.520 fr. op. Het bestuur dankt de 
leden voor hun milde gift. 
IJZERBEDEVAART 

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

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

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

HOBOKEN 
STEUN 

Wij hebben grote plannen om de 
VU in Hoboken een forse sprong 
te laten maken. Stort uw bijdrage 
op bankrek. 410-0480271-47 van VU-
Hoboken. 

ZOEKERTJES 

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

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

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

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

Zoek tandartskabinet over te ne
men te Brussel of omgeving : C. 
Van der Kleyn. Veiligheidstraat, 43 
Koekelberg. tel. 02-25.46.42 (na 18 
uur). R 64 

Aan alleenstaande, deftige Vlaamse 
vrouw (50 a 60 jaar) wordt gele
genheid geboden haar intrek te ne
men bij VU-echtpaar op leeftijd, 
wonende in landhuis, gelegen in 
villawijk dicht bij Antwerpen. Enkel 
keuken, licht huiswerk en gezel
schap zouden haar taak zijn. Gega
digde gelieve zich schriftelijk te 
•-ichten, met vermelding van le
vensloop en looneisen, tot Redak-
tie van WIJ, onder kenletters KBS. 

R 65 

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

GEMEENTE MOL 

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

Erkenning : 

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

Raming : 15.000.000 frank -t- BTW 

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

De dokumenten kunnen geraadpleegd worden op : 

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

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

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

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

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

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

HEIDEWANDELING 
Onder leiding van apoteker en 

groot natuurkenner L Verfraet r icht 
onze afdeling een heidewandel ing 
In Al le l iefhebbers van waar zij 
ook komen zijn zeer hartel i jk wel 
kom Zondag 3 juni Verzameling 
parking Putsestwg Vertrek 14 u 
Terug 18 u Onkosten geen 
KONINGSCHIETING 

Enkele weken geleden kreeg de 
honderden jaren oude kruisboogqil 
de « St Joris » voor het eerst een 
VU lid als koning Inderdaad slaag 
de Luk van Wezembeek (zoon uit 
een der meest beroemde schutters 
fami l ies van Kalmthout) erin na een 
zeer spannende st r i jd de opper 
gaai van zijn stokje te schieten 
Hartel i jk prof ic iat Luk vanwege 
de ganse VU gemeenschap van 
Kalmthout 

KONTiCH 
VLAGGENAKTIE 

Zondag 27 mei zangfeest wo id t 
ei gevlagd met de Leeuw Vlaggen 
te bekomen op het sekretar iaat 
Koster i js t r 6 te l 57 09 82 

MERKSEM 
11 JULIVIERING 

De Vlaamse kringen van Merksem 
VOS de Vlaamse kring Groeninghe 
en Davidsfonds Merksem besloten 
onze nationale feestdag niet onge 
merkt te laten voorbi jgaan en m 
samenwerking een 11 Jul iv ienng in 
te r ichten voor onze Vlaamsvoelen 
de bevolking Medewerk ing van de 
bekende heer Herreman die een 
Preudhomme avond zal verzorgen en 
van Wi l lem De Meyer Plaats en 
data zullen wi j ter gelegenert i jd be 
kend maken Wi j nodigen u alvast 
u i t 
VUJO 

Wie geïnteresseerd is en er meer 
w i l van weten geve naam en adres 
op in Tijl of wende zich recht 
streeks to t de voorzi t ter Jef Van 
Gils en u zal dan het mededelings 
bad « Spot » ontvangen en vast 
ste l len dat bij onze jongeren gele 
genheid is to t nutt ige en aangena 
me ontspanning Sekretariaat en 
adres van de voorzi t ter Meiges 
dreef 114 
BELASTINGSBRIEVEN 

Indien u geen raad weet met het 
invul len van uw belast ingsbrief ' 
Te' 45 57 77 en w i j bezorgen u een 
afspraak met een deskundige Zo 
ook voor alle f inanciële verr icht in 
gen Vraag om raad voor dat het 
te l? f t IS 

MORTSEL 
VLAAMSE GEPENSIONEERDEN 
(VVVG) 

Dinsdag 15 mei il was het voor 
de Mortselse VVVG ers weer een 
zeer aangename en prachtnamiddag 
In zaal Hellemans Na een gezell ig 
etent je gaf de heer De Vijver (be 
stuursid VVVG Mortsel ) een dia 
montage ten beste (van de boven 
ste plank) over het mooie Beiers 
bergenland Tombolagenoegens en 
bespreking van een komende « reis 
ui tstap " waar niemand meer wi l 
bij ontbreken brachten het slot van 
deze aangename VVVG namiddag 
INHULDIGING AFDELINGSSEKRE 
TARIAAT BOOM 

Afdel ing Mortsel wenst met een 
zeer sterke vertegenwoordig ing 
aanwezig te zijn op zaterdag 2 juni 
te 14 u 30 bij deze inhuldiging te 
Boom W I J rekenen op u allen om 
ginds mee op te stappen achter ons 
• spl internieuw afdelingsvaandel » 
Meerdere inl icht ingen hieromtrent 
aan het begin van deze bladzijde 
VLAGGENAKTIE 

Onze Vlaamse feestdagen zijn in 
aantocht Vlaams nationaal Zang 
feest IJzerbedevaart 11 |uli U ^ 
nylon leeuwevaandel aan de pnjs 
van 270 fr (1 50 m/1 50 m) litjt 
klaar Een bericht je of te lefoont je 
aan Wim Caessens Pastoor Deens 
str 19 tel 55 39 09 en u hebt uw 
leeuwevaandel thuis zoals reeds 
honderden goede Vlamingen te 
Mortse l 

NIEL 
VUJO PARTY 

Deze bi jeenkomst op 12 mei werd 
een fantast isch sukses Een afge 
werkte organisatie jeugdmuziek en 
een bomvolle zaal brachten de 
vereiste stemming Doe zo voort 
mannen • 
INHULDIGING SEKRETARIAAT 
AFDELING BOOM 

Zaterdag 2 juni huldigt algemeen 
voorzi t ter Van der Est in Boom het 
nieuwe sekretariaat in en overhan 
diqt hij het nieuwe afdelingsvaandel 
We verzamelen aan cafe Lux Ant 
werpsestr 13 (tegenover garage 
Roofthooft) te 14 u 30 Hierna stap 
pen we op door de gemeente voor 
afgegaan door de VU harmonie Kern 
penland naar het sekretariaat Ant 
werpsestr 378 (naast de H Hart 
kerl Kiekelenberg] Die dag moet 
het rode Boom een Vlaams nationa 
Ie burcht zijn Door onze aanwezig 
heid steunen we de def in i t ieve 
doorbraak van de VU Boom Al len 
op post I Breng uw fami l ie mee 

RUPEL EN SCHELDERALLY 
Op 2e sinksendag (11 juni) n r h 

ten we opnipuw onze autozoektocht 
in over een afstand van 50 km 
leder deelnemer heeft een pri js 
van onze tafel van 80 000 fr In 
schr i jven door stort ing van 225 ' r 
op POR 543 526 van Jos De Graef 
K Marxstr 9 tot u i ter l i jk 6 juni 
Hierna verhoging met 25 fr Meer 
dere mschri iv ingen per wagen toe 
gelaten mits stort ing van 190 fr 
per deelnemer Leden VAB 25 fr 
verminder ing Vri je start tussen 2 
en 13 u In de Rupelstr Ral lysekie 
tariaat op 11 juni cafe Ove dekte 
Wip Ruoelstr Voorl icht inasavond 
m cafe Oud Heidelberg Dorpsstr 
25 op woensdag 6 juni te 20 u 
Inl icht ingen Jos De Graef K 
Marxstr 9 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 1 jul i leggen de VU afde 
Imgen uit de Rupelstreek samen 
een autocar m naar Diksmuide Na 
dere gegevens volgen Houd nu 
leeds deze dag vr i j 
NEGEN VAN LAKEN 

Voor deze sol idar i te i tsakt ie brach 
ten onze leden en simpatisanten 
10 720 fr bijeen Hartel i jk dank ' 
DIENSTBETOON 

Moei l i jkheden met administrat ie 
of belastingen ' Wendt u gerust tot 
ons sekretar iaat Antwerpsest r 186 
te Niel waar elke vri jdagavond van 
19 u 30 af onze vr ienden Jos De 
Koek Guido Michiels en Frans De 
fveulemeester ter beschikking zijn 

NIJLEN 
IJZERBEDEVAART 

De VU Nij len samen met Vujo or 
ganiseert een tocht per autocar 
nar de IJzerbedevaart Inschi i jv in 
gen tot 15 juni bij Frans Van Dessel 
Zandvekenvelden 15 tel 818591 en 
bij R Demeerseman Beukenlaan 8 
VUJO AMNESTIEKAMPAGNE 

De Volksuniejongeien organise 
ren in onze gemeente een handte 
keningeneaktie voor amnestie via 
t Nationaal Amnest iekomi tee Wie 
wi l helpen om onze gemeente hier 
een goed f iguur te doen slaan kan 
voor een stukje werk zijn hulp aan 
bieden bij R Demeerseman Beu 
kenlaan 8 Ook voor alle andere Vu 
jo akt iv i te i ten zijn alle jongeren har 
tel i jk welkom 
VU FANFARE DRUMBAND 
KEMPENLAND 

Muzikanten van Nij len en omge 
ving versterkt de VIJ fanfare Kon 
taktadresen F Vercammen Broe 
chemse s twg 118 tel 818594 en 
Frans Van Dessel Zandvekenvelden 
15 

RIJKEVORSEL 
KANT BAL 

Noteer nu reeds onze eerste in 
r icht ing na de zomervakantie VU 
bal van de kantons Turnhout en 
Hoogstraten in het Parochiecpn 
trum te Rijkevorsel op zaterdag 1 
september Dit bal moet het begin 
worden van een grootscheepse ak 
t ie in de « moei l i jke Noorderkem 
pen • 

SCHILDE H A U E (Kempen) 
IJZERBEDEVAART 

Prijs 130 fr Inschri jv ingen 
op volgende adressen mevr Scha 
dick Leeuwerikkendreef 3 tel 
83 22 97 J D Hooch Missionar is 
lei 70 te l 83 13 63 mej Renders 
Terputtenlaan 37 tel 831848 mej 
Janssens Dorp 15 Halle tel 
83 20 05 De Muynck H Dennen 
laan 47 tel 83 14 09 Uur en plaats 
van vertrek wo id t later medege 
deeld 
SCHILDE HOF 

Zondag 3 juni heeft onze eerste 
namiddagwandeling plaats Wi j ver 
kennen Schilde lof en omgeving 
W I J verwachten een ta l r i jke op
komst Bi jeenkomst te 14 u 30 aan 
de Kerkplaats (St Guibertus) 
ZE ZEGGEN DIT ZE ZEGGEN DAT 

Met di t speciaal nummer zal ge 
kolpor teeid worden Wie mee wi l 
werken neme kontakt op met Marie 
Caire Renders Tel 83 18 48 

TURNHOUT (Ar r ) 
BAL 

9e Meinachtbal op woensdag 30 
mei In de gemeentel i jke feestzaal 
Stat ionstr te Geel met het rad o 
en TV orkest Stan Phiips Een vraag 
aan de afdel ingen hoever staat het 
met de voorverkoop van kaarten en 
het ophalen van pri jzen voor de 
tombola ' Het is vi j f voor twaalf ' 
SOC DIENSTBETOON 

Sen Van Eisen Eindhout 3e 
dinsdag om 20 u In cafe Binnen 
mans 

VORST KEMPEN 
DIENSTBETOON 

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

KANT WERKING 
WESTERLO 

Het kanton Westero is f l ink op 
weg om een stevige Volksuniebasis 
m de Kempen te worden In '71 wa 
ren er bijna 5 OOG VU kiezers (20%) 
het aantal leden bedraagt momen 

teel 350 het aantal abonnees 100 
Op de kant vergadering van deze 
maand werd besl ist dat elk der 4 
afdel ingen (Ramsel Hulshout Wes 
ter lo en Vorst) vooi taan ook gron 
dig 1 of 2 aangrenzende gemeenten 
moet bewerken zo kunnen in het 
braakliggend gebied later wel l ich t 
zelfstandige afdel ingen worden op 
gericht 

WIJNEGEM 

VRIENDENBAL 
W I J danken allen die door hun 

hulp of door hun simpat ieke aan 
wezigheid ons jaarl i jks vr ienden 
bal tot een sukses deden ui tgroeien 
Tevens danken w i j de vr ienden ui t 
Wi jnegem en uit andere gemeen 
ten die ons steunden door een 
kaait te kopen of door een pri js ter 
beschikking te stel len 

AKTIEPLAN 
In de loop van de volgende we 

ken kr i jgen al onze leden en abon 
nees het bezoek van een onzer be 
stuurslpden Het is deze keer met 
de bedoeling om u iets te verkopen 
W I J wi l len u graag vol ledig grat is 
het programma van de Volksunie 
aanbieden zodat u op de hoogte 
bl i j f t van wat de part i j in deze t i jd 
to t stand zou wi l len brengen Graag 
wi l len WIJ met u ook eens even 
praten over wa t u zoal denkt over 
het leven en de werk ing van onze 
afdel ing en van de VU over het 
algemeen 
IJZERBEDEVAART 

Zoals telkenjare legt de Vlaamse 
Vriendenkring Wi jnegem bij die ge 
legenheid een bus in om u in de 
mogel i jkheid te stel len op een eko 
nomische en sfeervol le manier aan 
de manifestat ie deel te nemen Dit 
jaar ver t rekt onze bus op het Mark t 
plein om 7 u Nu reeds inschr i jven 
in het Vlemmckhof tegen 110 fr 
maar voor dat geid r i jden we na de 
bedevaartplecht igheid verder door 
naar het Zwin te Knokke en keren 
we terug langs de Nederlandse ge 
meenten Terneuzen en Hulst 

WOMMELGEM 

IJZERBEDEVAART 
Tradi t iegetrouw geeft het IJzer 

bedevaartkomitee van Broechem u 
ook dit jaar de kans t i jd ig en zon 
der verkeersmoei l i jkheden aan de 
ze Vlaamse hoogdag deel te ne 
men De Wommelgemse Vlaamse 
Vriendenkr ing slui t zich bij deze 
Broechemse organisatie aan Na de 
IJzerbedevaart keren wi j met zo 
maar terug naar onze dorpen maar 
bezoeken we het natuurreservaat 
. De Blankaart » te Woumen Voor 
Wommelgem alle in l icht ingen 
Staf Van Looveren Welkomstr 116 
te Wommelgem te l 53 86 68 

brabant 

VLAAMSE HARMONIE « PIETER CE 
NOIT ..BRUSSEL IN PROVINCIAAL 
DOMEIN TE KESSELLO 

Het Muziekkorps van de Vlaamse 
Harmonie « Peter Benoit • Brussel 
zal in opdracht van het Provincie 
bestuur van Brabant een openbare 
koncertu i tvoer ing ten gehore bren 
gen op zondag 3 juni te 16 u in het 
nieuwe Provinciae Domein te Kes-
sel Lo nabij Leuven Het zou een 
oprecht genoegen zijn er ook Brus 
selse leden en simpat isanten te ont 
moeten 

Brussel-Halle-Vilvoorde 

ARR SEKRETARIAAT 
Ons arr sekretar iaat, Kongres 

straat 53 Brussel (02/17 92 18) Is 
open maandag woensdag en don 
derdag van 18 u to t 21 u 

Teksten voor de bewegingswi j 
zer moet op het arr sekre ta r ia i t 
binnenzijn ten laatste zaterdag 

ASSE ( f e d ) 

RAAD DER AFDELINGEN 
Dinsdag 29 mei om 20 u in het 

Kummelshof te Asse Elke afdel ing 
IS op post Afde l ingsteksten mee 
brengen voor een nieuwe uitgave 
van het federat ieblad 

BERG-KAMPENHOUT-

NEDEROKKERZEEL BUKEN 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Vlaggen zijn te bekomen inklu 

sief vlaggestok bi j M L Thiebaut 
Fazantendal 20 te Berg 
IJZERBEDEVAART 

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

BERG 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
EN ZIEKENKAS BRABANTIA 

Elke dag ten huize van Marie 
Louise Thiebaut gemeenteraadslid, 
Fazantendal 20, tel 016/654 74 en 
KOO August Van Ingelghem, ge 
meenteraadslid, NederokkerzeeJ-
straat. 

BORCHTLOMBEEK 

ZIEKENFONDS BRABANTIA 
ledere zaterdag van 17 tot 18 u 

in lokaal • Piepa » Popul ierenstr 1 

BRUSSEL 

SUKSES 
Ons koni jn fest i jn is u i tgegroeid 

to t een overompelend sukses Wi j 
danken al de s impat isanten die op 
een van de drie dagen kwamen eten 
alsook de mensen die aan di t suk 
ses meehiepen 
PETER 

De afdel ing van Antwerpen Stad 
verklaarde zich bereid het peter
schap over onze afdel ing waar te 
nemen Hiermee word t dan de slo 
gan « Antwerpen laat Brussel niet 
los ' bevest igd 
AKTIE 

Op 16 mei werden te Haren meer 
dan 1 300 pamf let ten gebust Di t 
met de interpel lat ie van Vic An-
ciaux over het probleem van de 
groene zone « Noendelle » ge 
naamd 

BUIZINGEN 
OVERLIJDEN 

Zateidag 19 mei werd mevrouw 
Paula Dekegel echtgenote van ons 
bestuursl id Maur i ts Serkeyn begra 
ven Onder zeer grote belangstel 
l ing namen we afscheid van deze 
goede vrouw Wi j zullen haar mis 
sen De werkkracht die deze v rouw 
aan de dag legde (bv voor onze 
feestel i jkheden) kende geen gren 
zen BIJ deze betuigen wi j ons me 
deleven aan de heer Serkeyn en 
de rouwende fami l ies 

DILBEEK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Op afspraak voor gemeentel i jke 
problemen Grauls Oswald, tel 
22 72 89 Andere sociaal dienstbe
toon Panis Maur i ts tel 65 49 97 

DUISBURG 
VUJO 

Enkele jongeren starten in onze 
gemeente met een Vujo afdel ing 
Hun doel meisjes en jongens van 
16 to t 25 jaar pol i t iek bewust te 
maken Al le Vlaamsbewuste jonge 
ren zijn we lkom Kontaktadressen 
Anne Mar ie Philips Her tswegenst r 
15 en Gaby Guns Mechelsest r 60 

HOEILAART 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

De laatste weken is het aantal 
aangeslotenen dusdanig gestegen 
zodat ook hier een maandel i jkse 
zitdaq onontbeer l i jk werd Oeze 
gaat door elke derde donderdag 
der maand van 19 u 30 to t 20 u 30 
in de zaal St Clemens H Caronstr 
Meteen kunnen c'e inwoners van 
Hoeilaart ook ter plaatse genieten 
van alle voordelen van di t VIsams 
sociaal organisme 
Neem kontakt met de plaatsel i jke 
afgevaardigde (53 91 62) die u 
graag alle in l icht ingen vers t rek t 

LEUVEN ( A r r ) 
KALENDER 

27 mei Vlaams Nationaal Zang 
feest Kontakt via F Kuijpers J 
Lipsiusstr 21 Leuven 

28 mei arr bestuur 
29 mei Kanton Leuven Noord 

voorbereid ing st icht ing afd Linden 
Pellenberg 

29 mei Kanton Leuven Zuid 
voorbereiding st icht ing afd Kor 
beek Lo Lok <• Timmermans • 
Tiense s twg 32 Korbeek Lo 

30 mei VIP Pov raadslid E Van 
Besien over « Ji j en de Provincie 
raad » 

1 juni Cent rum voor Gemeente 
beleid Verhaalbelastmg door M 
Van Huffe len 

2 juni Kanton Tienen gezell ig 
samenzijn zaal « Berg en Dal •, 
Grote s teenweg Roosbeek 

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

5 juni Leuven Noord kant 
werkgroep bij R Geeraerts Wi lse 
Ie 

7 juni Kanton Tienen kant 
werkgroep zaal « Xavenum » 

15 juni Centrum voor Gemeen 
tebeleid Ruimtel i jke ordening in 
He gemeente door H Leyseele 

arr. brussel 

17 juni Arr koiportage. Landen. 
22 juni Statutaire arr raad, zaal 

Trefpunt 81 . Leuven 
23 en 24 juni Weekend voor Ka

dervorming Bremberg 
1 juli IJzerbedevaart. 

VIP 
Prov raadslid E Van Besien 

spreekt op woensdag 30 mei over 
« Ji j en de Provincieraad » St Jo
zefschool Waversebaan Heverlee, 
20 u 
UITSTAP 

Zaterdag 2 juni u i ts tap naar 
Gent en de kommune te St Mar
tens Latem Vert rek 7 u 45, sta
t ion Leuven Prijs 150 f r Inschr i j 
ven bij M Van de Voorde, Paken-
str 10 Heverlee of s tor ten op rek. 
Kredietbank Park Heverlee, nr 
3704/82558 van E Van de Voorde. 

LOT-ST PIETERS-LEEUW 

SOC DIENSTBETOON 
Sen Bob Maes en fed schepen 

Frans Adang houden zi tdag, elke 
vierde dinsdag van de maand 
Lot Fr Walravensstr 85, van 19 
to t 20 u tel 76 33 04. 

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

Lot • elke zaterdag van 11 tot 
12 u , F Goetgebeur, Fr. Walrae-
vensstr 85 tel 76 3 04 

MERCHTEWI 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

NEDEROKKERZEEL 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

OVERUSE 
SOC DIENSTBETOON 

Heden zaterdag 26 mei om 8 u. 
te lEzer Over i jse m cafe bij Desees, 
Stwg op Over i jse 45 

Maandag 28 mei om 20 u in café 
te Maeizen Overijse (rechtover de 
kerk) Met volksvert Vic Anciaux, 
federat ieschepen Marce l De Broyer, 
gemeenteradslid Emiel Dewaet 

PEUTIE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Het sociaal dienstbetoon zal ver
zorgd worden door dokter Anciaux 
of P Deneve, de 2de maandag 
van iedere maand bij A Lesage. 
51a Vijfhoekstraat te Peutie van 
19 u 30 tot 20 u 30 

SCHAARBEEK 
VUJO 

Jongeren die bij ons willen aan
sluiten dienen hun naam en adres 
op te geven aan Jan Vermeulen, 
Zenobe Grammelaan 87 1030 Brus
sel tel 02/41 04 07 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Agg raadslid Roger De Braban-
ter houdt zitdag elke maandag van 
16 u tot 18 u 30 op zijn adres : 
Georges Eekhoudlaan, 28 t« 
Schaarbeek n* OD afspraak tel . 
15 53 96 

SCHEPDAAL 
SOC DIENSTBETOON 

Elke maandag van 20 tot 21 u. 
door Omer Huybens, Plankenstr 17, 
tel 02/52 34 40 of op afspraak. 

ST-KWINTENS LENNIK 
DEBATAVOND 
. VLAAMS BRABANT BEDREIGD I . 

De algemene voorzitter van de 
Volksunie, Frans Van der Eist, zal 
een inleidend woord uitspreken. 
Willy Kuijpers, volksvert, zal het 
te behandelen onderwerp voor ons 
duidelijk maken met lichtbeelden. 
In ons lokaal « in de Verzekering 
tegen de grote Dorst » tegenover 
de kerk te Eizeringen Op vrijdag f 
juni e k om 20 u Iedereen hartelijk 
welkom 

SINT-PIETERS-LEEUW 
PROFICIAT 

De voorzitter van St Pieters-
Leeuw kreeg een tweede dochter, 
Barbara Aan Walter, Jo en Elske 
Gansemans Kestemont onze harte
lijke gelukwensen. 

VIC ANCIAUX, volksvertegenwoordiger 
Op afspraak : De Klepperbaan S, 1881 Brussegem, te l . 59.54.55. 
EUGENE DEFACQ, volksvertegenwoordiger 
BUIZINGEN : 29 mei, 19 tot 20 u , lok. In de Welkom. 
Afspraken kunnen gemaakt worden per te l . 09/22 64.23 of 09/25.64.91, of 
schriftelijk op adres : Domentstr, 3, te 1705 Essene. 
FRANS ADANG, federatieschepen 
Elke zaterdag, 11 tot 12 u , Ruisbroekse stwg 109, St. Pieters-Leeuw, t e l . 

77.31 83. 
JAN OE BERLANGEER agglomeratieraadslid 
MOLENBEEK • alle zaterdagen. 10 tot 11 u., bi) Emiel De Smedt, J. Ds-

brucqlaan 101. 
JETTE • alle zaterdagen, 11 u 30 tot 12 u. 30. ten huize. De Smet de Nayer-

laan 158, tel 28 34 80 
AVVS, Vooruitgangstr. 191, tel 18 51 75, alle donderdagen van 20 tot 21 U. 
DE BRABANTER, agglomeratieraadslid 

arr. brugge-torhout 
BRUGGE : iedere zaterdag, 11 tot 12 u., In het Breydelhof. 
OOSTKAMP • zaterdag 26 mei, 10 tot 11 u.. P. Leys, bl | mevr. Mollet, Leg* 

Weg 169. 
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AALST (Arr.) 

LESAVOND KOO 
De beloofde lesavond voor leden 

KOO (en andere belangstellenden) 
heeft plaats op dinsdagavond 19 
tunl e k. In het lokaal « Het Gulden 
vlies >, Esplanade te Aalst. Nadere 
blezonderheden en uitnodigingen 
volgen. De les wordt ingericht door 
het Dosfelinstituut. 

ARR RAAD 
Heeft plaats op 15 juni e.k. in het 

lokaal «Het Gulden Vlies» te Aalst 
Uitnodigingen volgen. Op de dagor
de staan o.a. de tweede reeks ko-
optaties. 

LESSEN DOSFELINSTITUUT 
Telkens In het lokaal • Het Gul

den Vlies •, Esplartadeplein te Aalst 
organiseert het Dosfelinstituut 2 
ies-evonden : 1. Dinsdagavond 29 
mei te 20 u. : Rechten en plichten 
Ven de gemeenteraadsleden. Inlei
der : mr. Verniers, advokaat, ge
meenteraadslid te St. Niklaas ; 2. 
Dinsdagavond 5 ]unl te 20 u. : 
Gemeentelijke Jeugdraden, sportra-
den, gezinsraden, kultuurraden, enz. 
Inleider : lic. Herrebaut, stafmede
werker Instituut voor Androgogisoh 
Onderzoek. 

DRONGEN 

80C. DIENSTBETOON 
Prov. raadslid Kris Versyck en 

gemeenteraadslid Mare Smets in 
ons lokaal Barloria, Thier Brau Hof 
(oprit autostrade te Drongen Baar-
Ie) : iedere 2de donderdag van 19 
tot 20 u. Belastingsaangiften, pen
sioenaanvragen, bouwvergunningen. 

Kernredaictie 
T. van Overstraeten (eind-
red.), P. Mariens (hoofdred.), 
R. Corty (red. sekr.), M. van 
Liedekerke. 
Redaktie en publiciteit : 

Drukpersstraat 20 
1000 Brussel 
Tel. 17.97.98 

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

Alle klachten voor niet ontvan
gen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 F 
Halfjaarlijks 195 F 
Driemaandelijks 105 F 
Steunabonnem. (min.) 500 F 
Losse nummers 10 F 
Alle stortingen voor hel blad 
op prk. 1711.39 van « WIJ », 
Voldersstraat 71. 1000 BrusseL 

Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizege m si ra al 20 

Brussel 1120 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

arr. antwerpen 
ANTWERPEN : 
Maandag 28 mei 
Maandag 4 juni : 
Maandag 11 juni 
Maandag 18 juni 
Maandag 25 juni 

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

Lok. : VU-sekretarlaat Antwerpen-Stad, Wetstr. 12, tel. 36.84.65, van 
tot 20 u.). 
WIJNEGEM : 
Maandag 4 juni : sen. H. De Bruyne. 
Maandag 18 juni : sen. H. De Bruyne. 
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Lok. : Vieminckhof, 
KONTICH : 
Woensdag 13 juni 
Woensdag 27 juni 

Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u. 

: volksvert. R. Mattheyssens. 
: volksvert. R. Mattheyssens. 

Lok. : Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u. 
KAPELLEN : 
Donderdag 7 juni : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lok. ! ten huize van dhr. Op de Beeck, wilgenstr. 4, tel. 64.55.93, van 20 u. 
30 tot 21 u. 30. 
MERKSEM : 
Donderdag 21 juni : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lok. ; Tiji, Bredabaen 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

arr. turnhout 
Volksvertegenwoordiger BELMANS 
ARENDONK : 4e dinsdag, 20 u. 15, in café Vrijheid, Vrijheid 92. 
BEERSE : 3e dinsdag, 21 u., in VU-lokaai, Gemeenteplein 5. 
GEEL : iedere maandag van 18 tot 19 u. 30, Possonsdries 7. 
HERENTALS : 2e dinsdag, 21 u., In Kempenland, Statieplein. 
HERENTHOUT : 2e dinsdag, 21 u. 45, in De Nieuwe Kroon, Markt. 
HOOGSTRATEN : 3e dinsdag, 19 u. 30, in De Tram, Vrijheid. 
HULSTHOUT : Ie dinsdag, 21 u. 45, in Duivenlokaal, Grote Steenweg 135. 
MEERHOUT : 4e dinsdag, 21 u. 45, In café Weversberg 41. 
KASTERLEE : 2e dinsdag, 19 u. 30, in Breugelhof, Geelsebaan. 
MOL : 4e dinsdag, 21 u., in De Valk, Hoek Corblestr.-Rondpleln. 
OUD-TURNHOUT : 3e dinsdag, 21 u. 45, In Brouwershuls, Dorp. 
RAMSEL : Ie dinsdag, 21 u., In De Pereboom, Vosdonken. 
RIJKEVORSEL : 3e dinsdag, 20 u. 15, In Parochiecentrum, Dorp. 
VEERLE : Ie dinsdag, 20 u. 15, In de De Wijngaard, Dorp. 
VORST : Ie dinsdag, 19 u. 30, bij Kempenaers, Geelsebaan 72. 
WECHELDERZANDE : 2e dinsdag, 20 u. 15, In De Keyzer, Dorp. 
WESTERLO : 4e dinsdag, 19 u. 30, In Volkslust, Tongerto-Dorp. 
Senator VAN ELSEN 
BALEN : Ie vrijdag, 1 9u. 30, bij de Coiffeur. 
DESSEL : 3e donderdag, 19 u. 15, bij de Koerei, Dorp, Witgoor. 
KASTERLEE : 4e donderdag, 19 u. 15, lokaal De Druif, Markt. 
MOL : elke vrijdag, 18-19 u. en elke zaterdag, 10-11 u., In Huls Helsen, 

de Broquevillestraat 5. 
OLEN : 4e donderdag, 20 u., In lokaal De Oude Pot. 
TURNHOUT : 3e donderdag, 20 u., In café Amicltia, Markt. 
VEERLE : 3e dinsdag, 20 u., In café De Wijngaard, Dorp. 
WESTERLO : 4e donderdag 20 u. 45, In lokaal Onder De Toren, Voortkapel. 
Senator BOUWENS 
GEEL : 4e maandag, 21 u., in Hotel Sportwarande, Markt. 
GROBBENDONK : Ie maandag, 21 u., In lokaal Van Hauwe, Kerkplein. 
VOSSELAAR : 4e maandag, 19 u. 30, in café De Zwaan, Kerkplein. 
Senator JORISSEN 
HERENTALS : 3e maandag, 19 u., In café Do Zalm, Grote Markt. 
HERSELT : 2e maandag, 18 u. 30, In café Bij de Mike, Bergorn. 
VORSELAAR : 3e maandag, 18 u. 30, in '̂ et Bierhuis, Kerkstr. 

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

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

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

dag, woensdag, donderdag en vrijdag, 20 tot 21 u. 

ENIG IN DE NEDERLANDEN 

V o o R B E E L P i 2 KOSTUUMS KOPEN - 1 KOSTUUM BETALEN 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje in prijs begrepen 
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
•^ Bij aankoop van 1 vest in leder of dalm steeds 1 broek In prijs 

begrepen , , . • 
— Trouwkleed kopen + kado van de firma + feestkleed als 

trouwgeschenk. 

n onze artikelen kunnen STEEDS AFZONDEt^LIJK BEKO
MEN worden 

Magazijnen open iedere dag van 9 tot 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. Will Tura gekleed bij 

hel huis STANDING 

STANPIN& DENDERMONDSESTEENWEG, 2 7 ( 

AALST leL 0SJ/H9./} 

maandag, dinsdag TIENEN : bij J. Weyne, Leuvenselaan 43, tel. 016/834.35, 
en vrijdag, 18 tot 20 u., alsook zatervoormiddag. 

KANTON ZOUTLEEUW-LANDEN : Volksvert. Willy Kuijpers, 4e maandag i 
DRIESLINTER : café Caméo. Grote stwg, 19 u. 30 tot 20 u. 30. 
LINTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein (Neeriinter), 20 u. 30 tot 21 u 
LEUVENSE AGGLOMERATIE : Sen. M. Van Haegendoren, G. Gezellel. 63, 

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

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

KESSEL-LO : Sen. R. Vandezande, elke Ie maandag, lok. Coosemans, Hol»-
beekse stwg 139, 20 tot 22 u. 

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

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

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

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

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

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

BOORTMEERBEEK 
tot 20 u. 30. 

HAACHT-TREMELO 
tel. 016/618.04, 

R. Verreth, café Perfect, Ie en 3e maandag, 19 u 30 

prov. raadslid E. Van Besien, Kruisstr. 29, Tremelo, 
— ., na afspraak. 

ROTSELAAR : bij M. Mispelter, Ie en 3e donderdag, 19 u. 30 tot 21 u. 
WESPELAAR-TILDONK-WAKKERZEEL-KELFS : J. De Meersman, café Valve-

kens. Grote baan 16, Wespelaar, 1e en 3e donderdag, 19 u. 30 tot 21 u., 
tel. 615.56. 

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

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

arr. gent 
KOO-Ud Elisabeth Van Campenhout, Apostelhuizenlaan 24, tel. 52 56.77 : 

iedere dag, na telefonische afspraak. 
Sociaal hulpbetoon Denise Goethijn, Groot Brittaniélaan 76, tel. 25.38.54 : 

ieder 2de en 4de donderdag in Vlaams Huis Roeland, van 19 tot 20 u. 
Sen. Leo Wouters, Krijgslaan 244, tel. 22.39.42 : iedere vrijdagavond vanaf 

20U.30 in Vlams Huis Roeland en iedere maandagnamiddag thuis. 
Sen. Leo Elaut. St.-Pietersnieuwsstr. 202, tel. 25.44.66 : iedere zaterdagna

middag thuis, bij voorkeur na telefonische afspraak. 
Kamerlid Frans Baert, Koningin Astridlaan 123, tel. 22.52.06 : iedere eerste 

zaterdag van IOu.30 tot 12u.30, thuis en na telefonische afspraak. 
Prov. raadslid Kris Versyck, J. Van Arteveldeplein 13, tel. 25.48.04 : iedere 

dinsdagavond in Vlaams Huis Roeland van 19 tot 20 u. en iedere dag 
ten huize na telefonische afspraak. 

Prov. raadslid Raf Bayens, Goudstr. 4, tel. ^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 

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. Kasteel-

str. 186, Buggenhout, tel. 332.64. 
LEBBEKE : 10 tot 12 u. in Gasthof Pips, Leo Duboisstr. 28, Lebbeke, tel. 

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

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

Jan Pauwels, Brugstr., Schoonaarde, tel. 432.46. 
3de zaterdag van de maand : 
HAMME : 8 tot 10 u., bij Eddy Van de Bogaerd, Kruisbeeldstr. 42. 
BUGGENHOUT-BAASRODE : 10 tot 12 u., bij mr. Keldermans (zie hoger). 
WAASMUNSTER : 14 tot 16 u.. in Spijshuls 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). 
SCHOONAARDEWICHELEN-SCHELLEBELLE : 14 tot 16 u., café Mikeno, 

Dorp, Schoonaarde. 
GREMBERGEN : 16 tot 18 u., in Uilenspiegel, Dorp 1. 

arr. kortr i jk 
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 11 u. door Walter Vandevyvere (fiskaliteit) — 
ten huize van L. Van Landuyt-Comeyne, prov. raadslid, elke 1ste maan
dag van 17 tot 19u. — ten huize van Roger Vandewattyne, prov. raads
lid, elke woensdag vanaf 20u. 

DEERLIJK : lok. De Keizer, 2e maandag van 19 tot 19u.30, R. Vandevi/attyne. 
TIEGEM : lok. Park, 2e zondag, 10u.30 tot 11u., B Vandewattyne, 
KERKHOVE : lok. Century, 2e zondag, 11 tot 11u.30, R. Vandewattyne. 
ANZEGEM : lok De IJzer,, 2e zondag, 10 tot 10u.30, R. Vandewattyne. 
MENEN : lok. De Beiaard, elke vrijdag, 21 tot 22 u., door dr W. Vanholme, 

prov. raadslid en J. Tahon, gemeenteraadslid — ten huize van J. Ta-
hon, elke woensdag, 19 tot 20u. 

WEVELGEM : ten huize van L. Vansteenkiste, elke maandag, 20 tot 22u. 
lok. De Handboog, Ie maandag, 11u.30 tot 13u., L. Vansteen-LENDELEDE 

kiste. 
BISSEGEM : 
INGOOIGEM 
GULLEGEM 

lok. Leopold, Ie vrijdag, 20 tot 21 ., L. Vansteenkiste. 
: zaal Streuvels, 2e zaterdag, 16 tot 17u., L. Vansteenkiste. 
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, gemeente

raadslid. , ,, 
HARELBEKE : lok. De Zwaan, 3e zaterdag, 17u.30 tot 18u.30, L. Vansteen

kiste. 
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2ITDAGEN ZIEKENFONDS 
FLANDRIA 

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

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

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

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

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

GENT-EEKLO (Arr.) 
NAAR DIKSMUIDE 

De Vujo arr. Gent-Eekio legt een 
bus in naar de ijzerbedevaart, in-
sclirijvingen op een uithangende 
lijst in het Vlaams Huis Roeland 
of schrijf een briefje naar Vujo arr. 
Gent-EekIo, Korte Kruisstr 3 te 9000 
Gent. 

GENT 
DIENSTBETOON 

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

HERZELE-EREIMBODEGEIVI 
IJZERBEDEVAART 

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

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
KOLPORTAGE 

Zaterdagnamiddag had te Heus-
den en Destelbergen een kolporta-
ge plaats met het weekblad «Wij» 
met middenin het tweemaandelijks 
arr. blad, speciaal aan het kanton 
Ledeberg gewijd. Vooral te Heusden 
werd de kolportageslag een grote 
meevalier, zodat de verkoop drie 
«Wij's» op de vier hulzen was. Dit 
prachtresultaat is te danken aan de 
bereidwilligheid van onze bestuurs-
en kernleden Gabriel De Vos, Koen 
Van Meenen, Johan Dequidt, Joris 
Delporte, Roger Van Brussel en 
Gery De Witte. Hartelijk dank aan 
alle medewerkers. 
SOC. DIENSTBETOON 

Volksvert. Frans Baert : iedere 2e 
maandag van 19 tot 20 u. In de Ne-
derbroekstr 1, te Heusden. 

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

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

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

Inschrijvinge bij mevr. Lataer-
Delnoy. Hooistr. 1, Heusden of te
lefonisch op het nummer 52.73.88. 
Er zijn ook affiches van de IJzerbe
devaart te verkrijgen. 

MOORSEL 
IJZERBEDEVAART 

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

OOSTAKKER 
SOC DIENSTBETOON 

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

WAARSCHOOT 
VOETBAL 

Onze VU-ploeg speelt heden za
terdag 26 mei tegen Sidmar-goal-
getters. Terrein Bovenmeers. Af
trap : 16 u, 30. VU-supporters op 
post. 
FILM- EN DIA-AVOND 

Onze reeds ervaren producers 
Daniols Deporto en Adrei Matteo 
zorgen weer voor een daverende 
première op maandag 28 mei te 

20 u. In de zaal < 't Nieuw Schu^ 
tershof », Statlonsstr. 
REIS COCHEM 

Op bovenvermelde filmavond ko
men alle deelnemers aan onze drie
daagse Pinksterreis bijeen. Laatste 
richtlijnen. 
SOC. DIENSTBETOON 

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

west-vlaanderen 

DE PANNE 
NEGEN VAN LAKEN 

De leden en lezers worden ver
zocht 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 over
handigen. Hij gelast zich in elk ge
val 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 

DIKSMUIDE 
GEBOORTE 

Bij ons gemeenteraadslid Joost 
Tryhou en zijn vrouw, tevens be
stuurslid, Dina Huys werd het ge
zin verrijkt met een eerste kindje, 
dit op 10 mei, nl. Robrecht. Wij 
wensen hun veel geluk met de 
jonge stamhouder en feliciteren te-
ves de grootouders. 

GISTEL 
HUWELIJK 

Ons langjarig bestuurslid Carlo 
Bullynck heeft ons verlaten : giste
ren 25 mei trad hij in het huwelijk 
met Marijke Inghelbrecht van Oost
ende. Het bruidspaar zal zich in de 
Schippersstr. 29 te Oostende ves
tigen. Wij wensen van harte geluk, 
en danken Cardo voor de jaren lan
ge vriendschappelijke samenwer
king 

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 geïnteresseer
den gelieven nu reeds hun naam 
op te geven-bij de h. Andre Goud-
smedt (liefst zo rao mogelijk). 
SOC DIENSTBETOON 

ledere zaterdag ten huize van 
Frans Vansteenkiste, Kortrijksestr. 
34, van 10 u. 30 tot 11 u. 45. 

ICHTEGEM 
HUWELIJK 

Met vreugde delen wij het huwe
lijk mede van onze leden Yvette 
Meulemeester en Roland Behaegel. 
We wensen hun, en de beide fa
milies van harte geluk en nog vele 
vreugdevolle jaren I 
BESTUUR 
In vervanging van dhr. Cheijns. ont
slagnemer, aanvaardde onze vriend 
Lieven Van Pocuke, de funktie van 
organisatie op zich te nemen. We 
danken hem en wensen hem veel 
werklust toe ! 

lEPER 
SOC DIENSTBETOON 

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

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

JABBEKE 
ROUWBEKLAG 

Op 14 mei II. ontviel ons de va
der van ons bestuurslid Staf Mar-
chand. Het afdelingsbestuur was op 
de rouwdienst aanwezig. Namens 
het bestuur en alle leden betuigt 
de Volksunie haar innige deelne
ming aan gans de familie. 
WERKING 

Op de maandelijkse vergadering 
van 8 mei werden de partijaktivitei-
ten onder de loepe genomen, leden 
en abonnementen dienen nog ver
der opgedreven te worden, onze af
deling heeft de streefnorm bijna be
reikt, nog een duwtje en wij komen 
er over. Ondertussen wordt er met 
een speciaal nummer « Leburton 
excellenties 36 » duchtig gekolpor-
teerd. Alle leden vragen wij meteen 
daaraan hun medewerking te wil

len verlenen, hoe meer nummers 
aan de man gebracht, hoe meer ver
trouwen dat de Volksunie kan win
nen. 

KOKSMDE 
LEDENSLAG 

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

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 Tacooen : elke 
maandagavond op afspraak, Kort
rijksestr. 338, tel. 53606. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
FEDERALISME 

Aan alle bestuursleden werd kos
teloos de les over het « Federalis
me », uitgegeven door het dappere 
VVL, toegezonden. Wij raden onze 
bestuursleden aan, deze les op een 
studie- of debatavond gezamenijk 
te bespreken. 
ARR. RAAD 

De vergadering van de arr. raad 
welke aanvankelijk op 20 mei voor
zien was, zal doorgaan op zondag 3 
juni a.s. Uitnodigingen volgen. 
DE WEST 

39 nieuwe aansluitingen is het 
laatste resultaat. Nog drie weken 
kordaat werk en ook deze slag 
moet gewonnen worden ! Voor alle 
inlichtingen wende men zich tot 
het afdelingsbestuur, of meer in 
het bijzonder tot het sekretariaat 
van De West, Rekoliettenstr. 66, 
Nieuwpoort, of Ant. Van Sijnghei, 
Witte-Nonnenstr. 5, Oostende. VU-
leden horen best thuis in een neu
traal Vlaams ziekenfonds, en de 
voorkeur van ons arr. gaat naar 
De West ! 

OOSTENDE 
ZITDAGEN 
EM. VANSTEENKISTE ' 

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

3de zaterdag van elke maand : 
9 uur : Zeelaan 29 te De Panne ; 
10 u. : Middelkerke, Were Di ; 11 u. 
Roksem, bij schepen L. Vierstraete; 
12 u. : EernegeiVi, Riva-Venus, Aart-
rijkestr. ; 13 u. : De Haan, Georgy's 
Club, Kon plein 6 ; 13 u. 30 : Bre-
dene, bij K. Haeck, Driftweg 59. 

Oostende : op telefonische af
spraak : 79548. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 
BANKREKENING 

We maken onze ledea en weldoe
ners bekend dat onze afdeling thans 
ook een bankrekening heeft geo
pend bij de Kredietbank, en wel 
met 't volgende nr : 476-1212841-45, 
niet op naam VU, doch op naam 
« Demoen-Vanhees ». Liefhebbers 
voor een milde gift kunnen dit al
vast noteren. 

POPERINGE 

SOC. DIENSTBETOON 
Frans Soenen, gemeentemandata

ris : leperseweg 156, tel. 057/332.75 

Henrl Verblese, Bruggestr. 8, tel. 
057/34143. 

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

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

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

ROESELARE 

VUJO 
Drukke tijd bij de Vujo I Vorige 

zaterdagnamiddag werd door Vujo 
en de VU-gemeenteraadsfraktie een 
posthume hulde gebracht aan de 
robotagent die ze een half jaar ge
leden op het kruispunt Westlaan-
leperstr. hadden geplaats 's Avonds 
liep de zaal Lebon proppensvol voor 
het eerste Vujo-t-dansant. Een ge
weldige ambiance... en voor 't eerst 
heeft Vujo ook zaad in 't bakske. 

Morgen zondag 27 mei gaan we 
met een volle bus naar het zang
feest. Talrijke mensen schreven te 
laat in zodat we ons verplicht zien 
volgend jaar wellicht twee bussen 
in te leggen. 

Momenteel wordt de laatste hand 
gelegd aan het dossier « Jeugdbe
leid» dat door de Vujo gepubliceerd 
zal worden. 
VLAAMSE VROUWEN 

Wie wil meewandelen in de wan
delzoektocht van de Vlaamse Vrou
wen (georganiseerd door Vujo) 
dient zich zo vlug mogelijk in te 
schrijven op het sekretariaat. Na 
de wandeltocht : barbecue in open 
lucht (als het weer het toelaat). De 
wandelzoektocht heeft plaats op 31 
mei vanaf 14 u. Vertrek aan zaal 
Ter Walle, Schiervelde. 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

« Geen woorden maar daden ». 
Voor dezelfde bijdragen geve we 

fi lmavond « tak » 

Het was wel een ietwat ongewo
ne aktiviteit voor het Taal-Aktie-Ko-
mitee die vrijdag 18 mei 11. In de 
ouwe vechtstad Gent, in het ouwe 
vechthol <• Roeland » (de beruchte 
Uilenspiegel van vroeger voor ve
len nog van de oudere garde) ging 
een filmavond door voor een zeer 
talrijk publiek : er dienden op het 
laatste moment nog van uit alle 
hoeken en kanten stoelen aange
sjouwd. De in de Vlaams-nationale 
strijd vergrijsde Leo Wouters hield 
en korte toesprak vol hart en ge
voel. Wees op en prees vooral de 
aktie, die van TAK over de hele VI. 
Nat. Beweging thans uitgaat. Wees 
er ook op dat de sprts van de 
Vlaamse strijdbaarheid steeds afge
beten werd door de jeugd en ook 
nu : ABNJ, VMO (waarna de niet 
te loochenen windstilte in ons 
kamp) en nu gelukkig opnieuw 
weerbaarheid dank zij TAK. De hele 
strijd vSn '46 tot '73 werd vooral die 
jaren getekend als er/" aktie » 
werd gevoerd. Daarom hoopt Leo 
Wouters ook op komende goede 
dagen voor ons volk. Hierna werd 
een trits fimen afgerold gaande van 
de TAK-filmen over Schaarbeek, 

dezelfde voorde«n als eender weik 
ziekenfonds. Loop eens binnen ten 
huize van Mik Babyion, Westtaan 
145, Roeselare, iedere morgen van 
d eweek, en bij voorkeur de maan
dagavond van 16 tot 19 u. 

TIEGEM-VICHTE 

DIENSTBETOON 
ledere woensdag van 20 tot 22 u, 

ten huize van Walter Vanmaeroke, 
gemeentemandataris, Kapellestr. S3 
TIegem en bij Erik Waelkens, Kaan-
dries 4, Tiegem. 

VEURNE (Kanton) 

KOLPORTAGE 
Onze eerstvolgende kolportage 

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

WERViK 

SOC. DIENSTBETOON 
Als u ergens problemen hebt 

aarzel dan niet beroep te doen op 
een der Wervikse VU-bestuursle-
den. Zij zullen al het mogelijke 
doen om een voor u gunstig resul^ 
taat te bekomen. Ziehier een paar 
adressen : Vandamme Hervé, S t 
Maartensplein 2 (na 18 u. 30} en 
Claeys Jozef, Ten Brielenlaan 108 
(hoek Komenstr.) (liefst 's voop 
middags). 

VUJO 
Jongelui die wensen lia te wo^ 

den van jde plaatselijke VU-Jongeren 
kunnen zich wenden tot Hervé Raes 
Laagweg 12 of tot een der be
stuursleden die dan zal overmaken 
aan vriend Hervé. 

Wemmei en Voer tot de amnestie-
marsen Antwerpen, Herentals, Diks
muide en de historische ontroeren
de VMO-film over de begrafenis 
van de onvergetelijke idealist Wim 
Maes. Al bij al een avond die een 
diepe indruk maakte op alle aan
wezigen. 

ierland-vlaanderen 
nederland 

De « lerland-informatiegrop », 
die mensen verenigt uit Nederland 
sn Vlaanderen om de strijd van het 
Ierse volk in Ulster tegen de Britse 
bezetters beter te leren kennen 
houdt op 3 juni te Maurik bij Ut
recht een kaderdag. Belangstellen
den voor dit initiatief gelieven zich 
te richten tot Flor Cools, stwg op 
Boom 32 te Willebroek (tel. 03/ 
866998) of tot Walter Luyten, sekre-
taris van het Vlaams Komltee voor 
steun aan verdrukte naties, Lierse-
stwg 140 te Berlaar (tel. 03/821193). 

medegedeeld 
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Beste Kris, 

Een. advertentietekst in briefvorm wordt vlugger gelezen 
dan een gedrukte tekst,Daarin heb je gelijk ...maar 
jouvr modelbrief,weliswaar een knap stixkje copywriting, 
is niet zo sprekend als de honderden brieven van 
tevreden klanten. 

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

Kris,nodig de mensen uit voor een bezoekje aan één van 
onze kantoren,toon hen foto's en dia's, stel hen onze 
mensen voor, zeg hen w;aarom. we zo'n goede naam hebben, 
geef hen de voorlichting die ze vragen,praat over de 
financieringsraogelijkheden,,»,,toon hen heel eenvoudig 
ons gezicht! Toon hen gewoon de werkelijkheid:tevreden 
klanten! 

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

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

,*jKe^&.i.^ i^a.^;s^.^jesLMf^yi^^im/a'ji:Ai y^i,„èhS^^ 

fjet algemeen tioutotietirtif K U N N E N 
menden toaarop je kan lB0WiWt^ 
Antwerpen Gent Leuven Genk 
Meir 18 Onderbergen 43 Brusseïsestr. 33 Winterstagstr. 22 
03/31.78.20 09/25.19.23 016/337.35 011/544.42 

6oo arbeitierji... lOOl moselijfefjetien 

• •>Mltllllt>IUt>imlHMtMI»H>iai 

BON 
Naam; ., 
Adres; 
Tel : 

• beschik, over bouwgrond - gemeentei „ 
- breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan 
bieden. 
• beschik niet over bouwgrond en verzoek U mij 

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

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

centrum te „ op te u. 

Handtekening 

c 
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Cf k 
Men weet dat de wielrenner Erik de Vlaminck, zeven keer 

wereldkampioen veldrijden, voor verzorging in een psichia-
trische instelling diende opgenomen. Er deden en doen in dat 
verband de waanzinnigste geruchten de ronde : krankzinnigheid, 
zelfmoord, sadisme, orgies, seks, drank. Alsof het niks was. 

Sportaproost de Wilde oordeelde het zijn plicht te spreken, 
en dat was het volgens ons. Dus eerst een welgemeend profi
ciat voor de moedige proost. Het vraagt inderdaad moed de 
zijde van de individuele koereur te kiezen, als men daarvoor 
« bet milieu » op de tenen moet trappen. Dat deed pastoor de 
Wilde, zoals men zal zien. 

Proost de Wilde zegt : Erik was verslaafd aan pervitine De 
ontreddering waaraan hij ten prooi is, is het gevolg van lang
durig en overdreven gebruik van dit produkt. Erik zal genezen. 
Het zal lang duren, maar bij is reeds op de goede weg. Hij rijdt, 
bij manier van spreken — en zoals wij het op deze bladzijde 
ook al een paar keren zegden — op dit ogenblik de moeilijkste 
koers uit zijn loopbaan : de koers tegen zichzelf. 

Pervitine is een geneesmiddel van de amfetamine-familie, 
slechts verkrijgbaar op doktersvoorschrift. Het werd — en wordt 
— door de renners gebruikt als dopingsprodukt Het is versla
vend, en heeft de klassieke nevenwerkingen : agitatie, slape
loosheid, prikkelbaarheid e.d. Wij vroegen aan twee dokters en 
één apoteker of het produkt gevaarlijk is Zij zeiden alle drie : 
zéér gevaarlijk, en ook onder medisch toezicht met de grootste 
omzichtigheid te gebruiken. 

De ' toeren » die Erik in de schoenen worden geschoven (dan 
nog schromelijk overdreven) passen, volgens dezelfde zegslie
den, volkomen in het gedragspatroon dat normaal het gevolg 
is van pervitine-misbruik. 

Wij vonden dat de sportgazetten opvallend sober waren in hun 
kommentaar op de verklaring van proost de Wilde In « Les 
Sports » bij voorbeeld geen woord, hoewel die krant heel het 
vaderland pleegt te alarmeren met bladzijdenlange klaagliederen 
wanneer Eddy jeuk heeft aan het achterwerk Is het geval van 
Erik minder belangrijk, hoewel het hier gaat om een gezondheid, 
een gezin, een leven, een mens ? 

Zou het kunnen zijn dat sommige grrrote wielerspeciahsten 
een beetje verveeld zitten met die woorden van de pastoor ? 
Namelijk omdat zij nogal dikwijls eens met grote stelligheid 
beweren dat de « groten » niet meer - pakken », en dan zeker 
geen gevaarlijk spul als amfetamine. Zou het kunnen zijn dat 
zji de zaak maar liever stil houden, omdat dit tragisch geval 
« schade zou kunnen berokkenen aan de wielersport », omdat 
het beter is dat de onnozele hals aan de stamineetoog blijft 
geloven in de edele zaak van de velostamperij ? Zou het kunnen 
zijn dat de grrrote specialisten in hun diepste binnenste moeten 
erkennen dat zij de gesel van de doping onderschatten, en dat 
zij ongelijk hadden met mensen als Daele ongelijk te geven ? 
Het is allemaal nauwelijks denkbaar. Maar waarom zeggen zij 
dan niet wat zij te zeggen hebben ? 

Erik de Vlaeminck is maanden geleden aan een ontwennings
kuur begonnen. Wie de betekenis van dit woord kent, weet of 
kan zo ongeveer vermoeden wat de jongen heeft doorgemaakt. 
Hoe verantwoordelijk zijn dan degenen die verantwoordelijk 
waren voor zijn aanduiding voor het laatste wereldkampioen
schap ? Het was gewoon misdadig hem na een totaal mislukt 
seizoen — en hoe begrijpelijk is het — weer in verlokking te 
brengen met zijn aanduiding Het is hetzelfde als een genezende 
alkolist een open fles cognac kadoo doen. 

En hoe verklaart men dat Erik bij die fameuze anti-doping-
kontroles nooit betrapt weid ? Mogen wij daaruit afleiden dat 
heel die dopingsbestrijding een groteske hoop truterij is, goed 
genoeg misschien om Jan en Pier wat zand in de ogen te 
strooien, maar zeker niet om de renners het « slikken » af te 
leren ? Voor zover dit natuurlijk werkelijk beoogd werd. 

Tenslotte vragen wij ons af hoelang ons weldenkend land nog 
gaat dulden dat in de naam van een kommerce, die men de 
mooie naam « wielersport » geeft, tientallen van onze kinderen 
naar lichaam en geest kapot worden gemaakt. Of zal men mis
schien beweren dat het geval Erik de Vlaeminck een alleen
staand geval is ? 

De toestand van Enk verbetert snel, horen wij. Het verwon
dert ons niet. Hij is jong, sterk, intelligent. Het zou kunnen dat 
hij, eens genezen, voor de wielersport verloren is. Zo zegt men. 
Wij zouden zeggen : voor het echte, volle, goede, menselijke 
leven gewonnen. Dat is van zijnentwege een effoiken waard. 

de redding 

De dagen dat wij geen stuk van 
Luc Varenne kunnen lezen, voelen 
wij ons diep ongelukkig. Dat zijn 
de dagen zonder vrolijke noot, zon
der gelegenheid om eens naar har
telust te schateren te gotferen. 
Verleden woensdag waren wij dus 
blij een open brief aan de anl:i-
merckxisten te vinden. Dubbelzin
nige bestemming wel Wij bijvoor
beeld zijn niet anti-Merckx. Sedert 
hij te Nieuwenrode de laatste 
wens van een stervend kind ver
vulde door het te komen bezoeken 
mag hij op onze blijvende simpa-
tie rekenen. Wij zijn wel anti-
merckxist, in die zin dat wij niet 
behoren tot de sekte van gelovigen 
die belijden dat Eddy groot is en 
Varenne zijn profeet. Maar kom, 
wij hebben de open brief toch maar 
gelezen, en samen met Luc met 
verontwaardiging vastgesteld dat 
de anti-merckxisten toch wat over
drijven wanneer ze nu kwaad zijn 
op Ocana, omdat hij tijdens Je 
ronde van Spanje een klontje sui
ker gaf aan zijn rivaal Eddy. fJit 
was nu inderdaad de gelegenheid 
geweest om « onze landgenoot » 
de hongerdood te laten sterven. En 
van onze lezers hopen wij dat zij 
zullen begrijpen dat de sportjoer-
nalistiek-a-la-Varenne er een is van 
de betere soort. 

bavo, maar... 

Te Diest werd een voetbalmatch 
gespeeld tussen oudspelers van 
Diest — versterkt met enkele 
Anderlechtmannen (tof) — en 9X-
vedetten uit Limburg De opbrengst 
van die match kwam ten goede aan 
Jef van Camp. waarvan het doch
tertje binnen kort in Amerika een 
zeer kostbare hartoperatie moet 
ondergaan. Wij vinden het een fijn 
initiatief, en wij zijn er zeker van 
dat Jef heel kontent was Wellicht 

nog meer met de blijk van slmpt^ 
tie van de duizenden opgekomeni 
toeschouwers dan met hun centen. 
Wij vinden het schitterend dat da 
sport, die zo vaak « steken laat 
vallen », ook zo vaak bereid is eet» 
helpende hand te reiken. Maar wat 
is dat hier voor een land ? Kunnen 
wi j , in plaats van zoveel geld ta 
vermorsen aan diezelfde sport, er 
niet voor zorgen dat dergelijke 
operaties ook hier kunnen gebe* 
ren ? En als dat niet kan, kunnen 
wij , als gemeenschap, er dan niet 
voor zorgen dat mensen als .lef 
geen beroep moeten doen op lief» 
dadigheid als er eens iets ernstig 
aan de hand is ? Bestaat er hier 
een ziekteverzekering, ja of neen ? 
Of is die nog niet de negentiende-
eeuwse mentaliteit ontgroeid waar
uit ze geboren is ? Wat er ook van 
zij : proficiat aan de mannen van 
Diest, en het allerbeste voor het 
gezin van Jef. 

naar vermeylen ( ? ) 

Naar het schijnt is de ronde van 
Italië dit jaar vertrokken in Ver-
viers, en reed onze waarde landge
noot Eddy Merckx al van het be
gin af in het roze. Wat zoveel JVII 
zeggen als : aan de leiding. Wij 
menen verder ergens gehoord te 
hebben dat de ronde van Italië 
door meerdere landen trekt, en dus 
terecht kan beschouwd worden als 
de eerste werkelijke ronde van Eu
ropa. Voor ons niet gelaten. Te
meer omdat dit geweldige konse-
kwenties zal hebben. Merckx zal 
namelijk de grote triomfator zijn 
van de ronde van Europa. Hij zal 
aldus niet alleen de Unieke Belg 
zijn, maar ook Europa's First Ed
dy. Aldus verwezenlijkend wat va
der Vermeylen destijds van ons 
allemaal verlangde : Belg zijn om 
Europeeër te worden. Of iets in 
die aard. Deze Europa's First Eddy 
vinden wij van onszelf zo'n gran
dioze vondst dat wij er niet aan 
twijfelen dat de martiniprijs deze 
keer voor ons is. Als er moet ge
dronken worden, zijt gij, waarde 
lezers, alvast uitgenodigd. 

overdreven ? 

Ze zeggen dat wij met ons stukje over de gemotorizeerde sporten, ver
leden zaterdag, weer schromelijk overdreven hebben. Ze zeggen dat er 
inderdaad af en toe een arme duivel af te rekenen heeft met pech, en 
zijn nek (en nog een en ander] breekt. Maar ze zeggen ook dat er zo-
veel zijn die hun nek niét breken, en die dikke burgers worden dank zij de 
poen die ze maar voor het opscheppen hebben. Ze zeggen tenslotte dat er 
zoveel gevaarlijke beroepen zijn, waar nog veel minder mee te verdienen 
is ook, en waarvan het nut ook niet zo duidelijk is. Kan zijn, mensen, kan 
zijn. Maar tegen die laatste beroepen met veel gevaar en weinig nul heb
ben wij ook wat, ziet u. En voor de rest moeten wij er toch op wijzen dat 
daags na het verschijnen van ons schromelijk overdreven stuk alweer 
twee snelheidsduivels de dood hebben gevonden. Deze keer in Italië. En 
het had mooier kunnen zijn, want er zijn zeven acht piloten in botsing en 
ten val gekomen. Ze reden ongeveer 200 km per uur. En toch « maar » 
twee doden. 

gelukkig toeval 

Met de voetbalbeker van België is het dus « toevallig » zo verlopen dat 
Standard en Anderlecht in finale komen. Standard heeft al een Europese 
kompetitie — de zg. UEFA-beker — in het verschiet. Anderlecht nog niet. 
Wint Standard de Belgische beker, dan kan het kiezen tussen UEFA-beker 
en beker der bekerhouders. De tweede is belangrijker, maar Standard 
heeft al laten verstaan dat het in dat geval toch de UEFA zou kiezen. In 
dat geval kan Anderlecht de kompetitie voor bekerhouders betwisten, 
maar de inrichters zijn niet verplicht, als een nationaal bekerhouder niet 
meedoet, een andere klub toe te laten. Het veiligste zal dus zijn, tenzij op 
voorhand op Europees vlak wordt afgesproken, dat Anderlecht de beker 
zou winnen. Hoe het ook verloopt, dit staat vast dat onze twee zoge
naamde groten toch weer hun Europese kompetitie hebben. Van al die 
toevallige goede oplossingen hebben wij wel een beetje de smaak /an 
as in de mond, maar dat zal natuurlijk de fans een zorg zijn. 

prinses deed giro starten 
Hare doorluchtige 
hoogheid Paola 
Ruffo di Calabria, 
prinses van Luik, 
de vurige stede, 
heeft de driekleur 
in de hand de 
startzwaai gegeven 
voor de giro d'lta-
lia. Het is begrij
pelijk dat de prin
ses er dolgraag 
bij was. Primo om 
dat ze zo haar volk 
s de Luikenaars » 
waarvan ze door 
huwelijk prinses is 
nog eens terugzag 
en secundo omdat 
het toch om de 
ronde van Italië 
ging, het moeder
land van de prin
ses. Het is opval
lend hoe vaak ko
ninklijke bloeden 
zich weer laten 
zien op sportmani
festaties. Zou dat 
iets te maken heb
ben met het op
fleuren van het 
Koninklijk blazoen? 
Heelzeker hadden 
de sportliefheb
bers Paola willen 
vragen in Italië 
tussenbeide te ko
men om de ritten 
op TV uit te zen
den maar zo ver 
reed de prinses 
niet mee... 

labbekakken 

Na weken van vertwijfeling, geslingerd tussen hoop en vrees, ten prooi 
aan de gekste en tegenstrijdigste berichten, hebben wij dames en heren 
gejachte sportliefhebbers, het vreselijke nieuws moeten inkasseren : geen 
rechtstreekse TV-reportages van de ronde van Italië. En de Italiaanse 
televisie heeft zelfs gezegd waarom niet : de kijkdichtheid is te klein. En 
de reden daarvoor : het klootjesvolk moet werken. En dat terwijl onze 
betere broeders en zusters, de inrichters, kommissarissen, seigneurs, 
machaniciens, sportbestuurders en lieven, offisjellen en dames, gendar
men, publiciteitsjongens en -meisjes, volgers, meedrinkers, profiteurs, 
meelopers, plezante meiskens, fotografen, joernalisten en wat er moet 
voor dienen, handelaars (groot en klein] in dinamiet, managers, insiders 
en outsiders,, ministers, supporters, fans en gedomme nog enige koereurs 
ook hun nikkel afdraaien om de mensheid de ware kuituur van deze t i jd 
te brengen. En wat voor labbekakken zijn die werkers daar in Italië ? Wij 
zouden wel eens willen zien wie er hier bij ons zou willen werken de 
namiddagen dat er koers is « oep den teevee ». 

waardeloos 

Wij vergaten het bijna, maar verle
den week werd ook de finale ge
speeld voor de Europabeker voor 
bekerhouders. Voetbal zogezegd. 
Onze lichtbak heeft natuurlijk ook 
aangestaan, en wij hebben er zelfs 
een poos voorgezeten. Na 'n tijdje 
hebben wij het ding echter een 
dreun gegeven. Wat daar in Jie 
match tussen Leeds en Milaan te 
zien was, leek ons echt het bekij
ken niet waard. En zeker de moeite 
niet waard om daaraan twee kost
bare uren te verprutsen. Wij zul
len daarmee wel in ongenade val
len bij de serieuze sportliefheb
bers, die er nu eenmaal een stel
regel van gemaakt hebben alles 
goed te vinden wat het teeveetje 
ons als sport verkoopt, vooral ais 
er « namen » bij te pas komen Wi| 
doen niet meer mee. Als het ge
knoei wordt — en dat was woens
dag zeker het geval — TV dicht. 
Wij zijn in de vallende avond nog 
rap een stukje tuin gaan omspitten 
om 's anderdaags bonen te plan
ten. Over die bonen kunnen wij wel 
wat vertellen, maar over de voet
balmatch spijtig genoeg niet. Dus 
graag over naar de serieuze sport
gazetten. 

KOSTUUM naarMAAT 
ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING tutter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN Op verzoek kom ik overal 
aan huis de maat nemen, passen en afleveren. 

Vraag zonder de minsle verplicfiling 
stalen en prijzen. 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
gteenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83, 


