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MEER WERK, MINDER LOON... 
De regeringspartijen hebben zich in de afgelopen week verlaagd tot een 

pietluttige maar ergerlijke touwtrekkerij rond het begrip « kloosterge
meenschap ». Voor de CVP was er aanvankelijk maar sprake van een 
dergelijke gemeenschap wanneer minstens 10 religieuzen samenwonerr, 
voor de BSP volstonden er daartoe slechts drie. Na veel gepingel besloot 
men het bij 5 samenwonende geestelijken te houden Deze nu zullen, 
wanneer zij in het onderwijs staan, slechts een gedeelte ontvangen van 
de maandwedde van hun lekekollega's of van religieuzen die niet « in ge
meenschap leven ». En bij het behoud van deze onverdedigbare diskrimina-
tie tussen onderwijsmensen legde de CVP zich weer eens neer ! 

Maar ondertussen verklaren de marktkramers van de drie traditionele 
partijen zich verder voorstander van het beginsel « gelijk loon voor gelijk 
werk ». Vele kloosterlingen presteren in hun onderwijsfunktie nochtans 
méér werk, en vaak met grenzeloze toewijding, dan hun kollega's die 
niet « in gemeenschap leven ». Maar ook al hebben zij identieke beroeps
bekwaamheid, zij zullen minder loon voor hun arbeid ontvangen. Dit 
schandelijke onderscheid, deze diskriminatie waarvan zij het slachtoffer 
zijn, is dan enkel en alleen te wijten aan het feit dat zij deze geestelijke 
levensstaat hebben gekozen ! 

De Volksunie heeft van meet af aan het beginsel « gelijk loon voor ge
lijk werk » verdedigd, ook voor hen. Zij gaat ervan uit dat de wetgever zich 
wel kan inlaten met het geldelijk en loopbaanstatuut van alle leerkrach
ten, maar dat hij geen zaken heeft met de levensstaat die deze mensen 
verkozen. Dat ze daarbij een gelofte van armoede aflegden maakt deel 
uit van deze levensstaat. Wel is de VU het ermee eens dat zij die « in 
gemeenschap leven » op generlei wijze fiskaal moeten bevoordeeld wor
den. Als de inkomsten van man en vrouw in een gezin t.o.v. de fiskus 
worden samengevoegd, dan dient dit eveneens te gebeuren bij samenwo
nende religieuzen. En bovendien moet er inderdaad eens ernstig gesproken 
worden over de ontelbare « verenigingen zonder winstoogmerk » in de 
sektor van het katoliek onderwijs 

Maar een diskriminatie op basis van de gekozen levensstaat kan met 
geen zinnige argumenten verdedigd worden. Het is in feite een schending 
van de mensenrechten. Daarom zal de VU de totale afschaffing van deze 
diskriminatie blijven eisen. 

De spanning die woensdag en donderdag in de Senaat tot uiting kwam 
tussen de CVP-PSC en de BSP is tekenend voor het groeiende wantrouwen 
tussen deze regeringspartners De wederzijdse verwijten, bitsige uitspra
ken en krachttermen volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Ze geven 
een idee van de sfeer waarin gewerkt wordt in deze onoverzichtelijke 
regerIng-Leburton. 

Knelpunt waren eens te meer sommige aspekten van het regerings
ontwerp van <• schoolpaktwet ••, dat vorige vrijdag in de kabmetsraad 
werd goedgekeurd. Op een voorafgaand topoverleg tussen de leiders 
van de regeringspartijen waren reeds harde woorden gevallen. Als gevolg 
van het vele vodka-proeven der BSP-leiders, zo luidde het. 

Maar het BSP-ongenoegen zat blijkbaar dieper, want maandag reeds 
liet BSP-medevoorzitter Cools verstaan dat de kogel nog lang niet door 
de kerk was. 's Anderendaags zat het er in de (oude) schoolpaktkommissie 
trouwens weer bovenarms op. De BSP-ers gromden dat de CVP-PSC naar 
hun zin reeds al te veel toegevingen had verkregen, en ze eisten dat 
naast de « schoolpaktwet » en de « kultuurpaktwet » ook de wetten op de 
vrije verkoop van de voorbehoedmiddelen en de liberalisering van de 
abortus nog vóór de parlementaire vakantie zouden goedgekeurd worden. 
Woensdag noemde PSC-voorzitter Nothomb dat een schandelijke koe
handel, maar hij eiste op zijn buurt dat ook de Duitse kultuurraad er vóór 
het reces nog zou doorkomen, 
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De traditionele marktkramers waren dus weer eens In volle aktie : 
de wedden der religieuzen, gekoppeld aan een « kultuurpaktwet » ,aan 
de voorbehoedmiddelen, de abortus en de Duitse kultuurraad. Of zoals een 
BSP-er het uit zijn grote mond liet vallen : « Als de paters en nonnen 
hun centen krijgen, willen wij onze capote anglaise ! ». Het valt dus niet 
te ontkennen dat de regeringspolitiek van de driekleurige ploeg-Leburton 
werkelijk op niveau staat. 

Van Eynde stak het niet onder stoelen of banken waarom de BSP-ers er 
zo bokkig bijzaten. Van Ibramco en de RTT sprak hij niet, maar hij zei de 
CVP-PSC voor geen snars te betrouwen. « Straks kunnen zij met gevulde 
handen zich vrij genoeg voelen om de regering te kelderen, bijvoorbeeld 
in het najaai als de fiskale ontwerpen moeten komen en de gewestvor
ming ». Erg hartelijk is de verstandhouding in dit regeringshuishouden 
dus ook al niet. 

Woensdag leidde die « psychologische oorlog » tussen de CVP-PSC en 
de BSP tot een kortsluiting toen de katolieken weigerden aan de stem
ming over de begroting van Nationale Opvoeding deel te nemen. Ze zou
den dit pas doen nadat de (oude) schoolpaktkommissie een akkoord had 
bereikt over de regeringstekst. 

Toen ook de VU — die niet akkoord is met de diskriminatoire regeling 
ten nadele van de religieuzen en met de hele koppelings-poespas — bui
ten bleef, was de Senaat niet meer in aantal om geldig te stemmen. 
Hetzelfde scenario herhaalde zich donderdagvoormiddag. Donderdagna
middag werd de zaak dan weer geregeld (ogenschijnlijk althans...) na de 
belofte van Leburton de (oude) schoolpaktkommissie dadelijk bijeen te 
roepen. Wat hadden de BSP-ers toegegeven, en krijgen ze nu hun « Capo
ten • nog vóór het parlementair verlof ? 

In biezonder scherpe termen verweet VU-senator Coppieters voor een 
bomvolle Senaat de regeringspartijen hun ergerlijke koopliedenmentali
teit, de oppervlakkigheid en lichtzinnigheid in deze belangrijke materies 
en het bedrog dat zij pleegden tegenover de nieuwe schoolpaktkommissie, 
waaraan de VU positief deelneemt. Waarvoor dient deze kommissie eigen
lijk, nu de kanapee-politici van de regeringspartijen zich eigenmachtig een 
groot deel van haar taak toeëigenden ? Hij noemde de wijze waarop het 
nieuwe schoolpakt, de nieuwe onderwijsnet wordt voorbereid ronduit 
schandalig en hield ten slotte een warm pleidooi voor de gelijkberechti
ging van de religieuze leerkrachten, ook al leven die • in gemeenschap ». 

De politieke haaien van de meerderheid zullen daarvoor hun slaap niet 
laten, maar de velen in fiet land die geërgerd het miserabel schouwspel 
in de Wetstraat volgden zullen nu weten dat tenminste de Volksunie geen 
vrede wil nemen met het gortige pokerspel dat de traditionele partikraten 
nog landsbeleid durven te noemen. 
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en gij 
een kleine zonde 

Uw medewerker voor de rubriek 
« Op Kamertemperatuur » (Wii 11 
mei) heeft juffrouw Lieve Devos op 
een kleine zonde betrapt. Niet ie
dereen die zondigt is daarom al 
een zondaar. Lieve Devos is zeker 
geen zondares. Ik kan u verzekeren 
dat zij zich als Vlaming te Brussel 
niet alleen korrekt, maar doorgaans 
vrij • strijdbaar • opstelt. Niet al
leen haar vrienden zullen dat ge
tuigen. Een kleine zwakheid is 
nooit absoluut goed te praten, maar 
soms heel goed te begrijpen. Ove
rigens, wie te Brussel nog nooit 
gezondigd heeft, werpe de eerste 
steen. En eigenlijk zou je moeten 
hopen dat er in de CVP méér wa
ren van het slag van Lieve Devos. 

J.D., Gent. 

100 % 

De Vrije Universiteit Brussel 
heeft wel de rechtspersoonlijkheid 
gekregen op 1 april '70, maar som
mige fakulteiten zijn nog honderd 
percent franstalig. De transtalige 
professoren ervan die geen behoor
lijk Nederlands kunnen spreken of 
denken de belangen van Vlaanderen 
ie verdedigen, weigeren de promo
tor te zijn van thesissen die reeds 
lang door internationale referees 
zijn aanvaard en in de eerste vak
tijdschriften ter wereld zijn gepu
bliceerd en dat niet onze Vlaamse 
gelden en tegen alle vooruitgang 
van Vlaanderen in. Het is tijd dat 
er een taalwet komt op het univer
sitair personeel. 

W.C., Brussel. 

brussel 

Met belangstelling las ik in nr 4 
van dit jaar het stukje van H.B. te 
Antwerpen, onder bovenstaande 
titel. Gaarne zie ik een volgend 
stukje van hem tegemoet, waarin 
hij een werkplan ontwerpt hoe hij 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tol. (03)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (09)22.45.62 

denkt dat de VU het geval Brussel 
moet aanpakken. Een partij kan 
slechts bestaan doordat er leden 
zijn. De gedachten van deze leden 
geven de richting van de partij aan. 
Dus zet uw gedachten op papier en 
stuur ze in. Heer H.B. 

J.H.v.'t H., Breda. 

te gesloten 

De gehele week kan ik in dag
en weekbladen over allerlei onder
werpen lezen geachte Mevrouw D.B. 
te Brussel Daarom ben ik blij dat 
één keer per week het blad « IV// -
Vlaams Nationaal » in mijn bus valt, 
waarin voornamelijk Vlaams nieuws 
en Vlaamse zienswijzen voorkomen. 

Als U behoefte heeft om naar de 
kerk te gaan, verwacht U daar 
geen verhandeling van de oorlog in 
Vietnam van de kansel en vind U 
het ook niet kleinzielig als er al
leen maar over de godsdienst wordt 
gesproken. 

J.H. v.'t H., Breda. 

de vraag stellen 

Zoals nog nooit tevoren zijn in 
het Belgisch staatsbestel de profi
teursondeugden te voorschijn geko
men van de unitaristen, die zich op 
hun kristendom, op hun socialisme, 
op hun humanitair-liberalisme roe
men om onze samenleving te lei
den. 

Meer dan ooit tevoren dienen de 
volksnationalisten in de Volksunie 
beeld te geven aan de « idealere • 
beleidsmogelijkheden. Deze dienen 
te vertrekken bij de mandataris, de 
kandidaat-mandataris en bij het ka
der. Zij dienen de sociale belicha
ming te zijn van « volksheid », zij 
dienen « de herverdeling-van-de-in
komsten » als voorbeeld toe te pas
sen, zij dienen de kumulatie van 
funkties af ie wijzen, fiustig mo
gen wij de vraag stellen of dit bij 
allen reeds zo is. Het kader dient 
dit andeis te eisen. 

WALTER ROLAND 
Gcclipiomccrd opriclen, erkend doof 

alle ziekenfondsen 

MRKSTRAAT 58, ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer!) 
Telefoon 35 86 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor lezers van dit blad ; ]Q 'ft korii/ig 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
13 d« TRANCHE 

H O G E L O T E N x 

1 X twaalf miljoen 

Sxéén miljoen 

3 X een half miljoen 

Trekking op 2 jufi 

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

GEEN AFHOUDING OP UW WINSTEN 

WIN 12 miljo.». : U ONTVANGT 12 miljoen 

Anderzijds dienen de kaderleden 
zich te vormen in de volkse groeps-
werking, die banale achterklap en 
partijdigheid uitsluit. Kaderleden 
zijn de ontvangers en uitzenders 
van nieuwe gedachten. Vanop dat 
platform kunnen mensen zich be
kwamen naar nieuwe verantwoorde
lijkheid in gemeentelijke, provin
ciale en nationale bestuursorganen. 

M.W., Erps-Kwerps. 

selaar het slachtoffer Is, evenzeer 
als de pendelaar, die dagelijks met 
de schrik op het lijf zit, of hij wel 
zijn trein zal halen of niet te laat 
op het werk zal komen. 

Het openbaar vervoer te Brussel 
is een hopeloze warboel, met een 
zeer groot gemis aan veiligheid 
(o.a. in de metro-tunnels, waar de 
rijtuigen mekaar gevaarlijk dicht 
kruisen). 

Voor 'n stad, die Europa's hoofd
stad wil worden : een lamentabele 
boel. 

CR., Hofstade. 

Oe redakt le draagt geen verant
woorde l i j khe id voor de inhoud der 
gepui>liceerde lezersbr ieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze e n 
inkor t ing voor. Over de lezersbr ie
ven word t geen br ie fw isse l ing ge
voerd. 

J U L I 

Brusselse metro en trams 

De wijze waarop de Brusselse 
trams, boven- en ondergronds, hun 
passagiers tijdens de spitsuren 
vervoeren, tart elke beschrijving : 
de mensen zitten en staan er op
eengepakt als haringen in een ton, 
die bij elke vertraging of versnel
ling doorheen geschud wordt. Men 
houdt zijn hart vast, moest er eens 
een ernstig ongeluk gebeuren met 
zon overvolle tram. Nochtans is er 
een maximum aantal plaatsen voor
zien, maar daar wordt niet naar ge
keken, hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd, in onderhavig geval : hoe 
meer gesakker en ruzie. 

Deze bomvolle gevaarlijke trams 
zijn o.m. een gevolg van het onge
breideld Brussels centralisme, 
waarvan ook de tramreizende Brus-

Vlaamse Leeuwen voor masten, 
vensters of afdel ingsvlaggen In a l 
le grootte en model len. 
Al ler le i w impels - geborduurde ken
tekens - zelfklevers - tafe lv laggen, 
sjaals of l int jes (V I . Leeuw, Ti j l , 
Goedendag) voor feesten - geel -
zwarte wimpels aan koorden van 
10 m. voor versier ing - alle b i jbeho-
r igheden. 

P A Ü l SUYS 
Molenvest 50 Herentals 

TeL (014)21.207 

b«Jrulit 

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

a«horduur<> 

1,45 X 1,45 m. 
1.45 X 2 m. 
2 x 2 m. 

JBÓSS. 

S i r . 

JÖSÜ 
U*Sh. 
J.300fr. 
IJSOfr. 

3sei 
5901 
m 

1.325 
1.i25 
2.185 

NATIONALE 
BEVLAGGINGSAKTIÉ 

1. fri j ien BTW inclusief 

'• "VÏ Ï^^EVTVE.^ 'VS^G* '??»" ' •" '""*" ' 
8780 . OOSTROZEBEKE, T.l. 0S6IUO.TX 
Vermeld : o. raam- of maitvlag ; 
o. moderne of lilasiielie leeuwefiguur. 

^' SfJ'.T**''"'"'' = «"r. E. Moeyenjsfroql 10, 
?no Sl.-Amondsberg (Tel. 0»/28.2*.74) 

NATIONALE FEESTDAG 

einde van het schooljaar ! 
Na de inspanning, nu met zevenmijlslaarzen naar 
de beloning bij de standingsvolle speelgoedzaak : 

speelgoed 

corf-vriendt 
Diepestraat 29. ANTWERPEN - Tel. 32.44.30 
Tuinschommels, k inderf ietsen, go-karts, plonsbaden, race
banen, poppen, poppenwagens, electrische t re inen, hobby 

gezelschapspellen en nog oneindig meer. 

— VRIJ IN EN UIT TOT 20 UUR — 

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. 

Al onze artikelen kunnen STEEDS Af^ONDEfiLUK 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 

het huls STANDING 

STAMPING DENOERIMONDSESTEENWEG, 2 U 

AAisT Tel. m v m 

matthiey's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting ^^>J^^ 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 
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vu-dekreet goedgekeurd 

vervlaamsing van 
het bedrijfsleven 

In maart .1972 diende senator Van-
dezande epn voorstel van dekreet 
in tot vervlaamsing van het be
drijfsleven. Het zag er aanvanke
lijk niet rooskleurig uit in de kom
missie, belast met het onderzoek. 
Men kon nooit een minister vinden 
om de kommissievergaderingen bij 
te wonen en de vroegere minister 
van Buitenlandse Zaken, de heer 
Van Elslande, zond het voorstel 
naar de Vaste Kommissie voor Taal-
toezicht. Op die manier werd tijd 
gewonnen. Senator Vandezande 
stuurde zijn voorstel naar de Lan
delijke Bediendencentrale, in de 
hoop dat een bespreking aan dit 
voorstel zou worden gewijd. De 
heer Vandezande kreeg een dank
brief en de verklaring dat men het 
dokument zou onderzoeken. Ook 
een professor in arbeidsrecht kwam 
in bezit van de tekst. Ondertussen 
diende blijkbaar het dekreetvoor-
stel Vandezande als werkdokument 
voor het opstellen van het voor
stel van de heer Claeys (CVP3, ver
mits deze op de kommissievergade
ring verklaarde dat zijn tekst niet 
werd opgesteld door hem zelf, maar 
door bevoegde verenigingen en per
sonen nl. de Landelijke Bedienden-
centrale en voornoemde professor 
in arbeidsrecht, die het voorstel 
Vandezande zowel wat de struktuur 
als wat de inhoud betreft parafra
seerde en er zelfs aanvullingen aan 
toebracht, waar we volmondig kon
den mee akkoord gaan. We zeggen 
dit niet met enige verbittering, we 
verheugen er ons om dat er zowel 
hl de kommissie als in de openba
re vergadering een loyale samen
werking en stemming is geweest. 

De reden waarom wij deze korte 
historiek schrijven is te vinden in 
het feit dat In de CVP-gezinde pers 
het vaderschap wordt toegeschre
ven aan de CVP en in de BSP-pers 
wordt er gewoon gezegd dat twee 
voorsteilen werden samengesmol
ten tot een, zonder vermelding van 
auteurs. 

Toen senator Vandezande zijn 
voorstel indiende stuurde ftij dit 
aan alle kranten. Die vonden het 
goen bespreking waardig. Toen de 
heer Claeys het zijn indiende ver
schenen in de CVP-gezinde pers 
artikels met grote koppen. 

Laten we ons echter verheugen 
om het resultaat, waar het ten

slotte op aan komt en even in het 
kort de inhoud van het dekreet on
derzoeken. 

1. Wie IS eraan 
onderworpen ? 

Iedereen in het Nederlands taal
gebied die personen tewerk stelt. 
Het vindt geen toepassing in Brus
sel en in de Brusselse randge
meenten (met faciliteiten), omdat 
de Kultuurraad voor deze materie 
niet bevoegd is in voormelde ge
bieden. 

menstelling van het personeel dat 
rechtvaardigt, doch mits een ak
koord dat ieder jaar moet ver
nieuwd worden en op eenparige 
aanvraag van de werknemers in de 
ondernemingsraad. Het taalgebruik 
heeft betrekking zowel op I-et 
mondeling als op het geschreven 
taalgebruik. 

3. toezicht 

Een net van ambtenaren dat 
thans reeds bestaat, zal belast 
worden met het toezicht. Ze n.o-
gen dag en nacht in alle lokalon 
binnengaan en zich voor de uitvoe
ring van hun taak alle dokumenten 
laten voorleggen. Ze mogen waar
schuwingen geven en stellen de 
processen-verbaal op van de over
tredingen. 

senator vandezande 

2. wat wordt geregeld ? 

De sociale betrekkingen (d.w.z. 
alle inwendig taalgebruik, medede
lingen , publikaties, dienstvergade-
ringen, arbeidsgeneeskunde, vervol
making, disciplinaire procedure, 
onthaal, ondernemingsraden, vci-
ligheidskomitees, betrekkingen 
werkgever — syndikaten en nog 
vele andere zaken die opgesomd 
worden in het dekreet, alsmede de 
boekhoudkundige dokumenten, de
ze bestemd voor het personeel en 
de wettelijk voorgeschreven akten) 
geschieden in het Nederlands in 
Vlaanderen. Ailoen kan een verta
ling bijgevoegd worden als de sa-

4. sankties 

Alle stukken en handelingen zijn 
nietig. De nietigheid wordt vastge
steld op verzoek van de arbeids-
auditeur, de ambtenaar van d9 
Vaste Kommissie voor Taaltoezïcht 
of iedere vereniging die recht
streeks of onrechtstreeks belang 
heeft bij de arbeidsrechtbank. 

De nietigheid kan geen nadeel 
berokkenen aan de werknemer. In
tegendeel, de werkgever draagt er 
de ganse verantwoordelijkheid en 
gevolgen van. 
a. administratie boeten : er kunnen 
boeten van 500 fr. tot 10.000 fr. op
gelegd worden bij overtreding. 
b. strafsankties ten laste van de 
werkgever, die kunnen gaan van 8 
dagen tot één maand en geldbovite 
van 26 fr. tot 500 fr. 

Bij herhaling kan de straf /er-
dubbeld worden. 

Verder is de werkgever burgsr-
lijk aansprakelijk voor de betaliiig 
van de geldboeten waartoe zijn aan-
gestelden worden veroordeeld. 

Misschien vertoont deze tek.':t 
nog enige schoonheidsvlekjes, do<;'i 
deze zullen later kunnen verbe
terd worden en zijn de prijs "oor 
de bekomen eenparigheid. 

Tijdens het debat op 14 juni jl. legde VU-kamerlid Mattheys-
sens volgende verklaring af vlak vóór de stemming van zijn 
amendementen strekkend tot het opvoeren van het pensioen van 
de zelfstandigen tot 90.000 fr. en het afschaffen van het onder
zoek naar de bestaansmiddelen. 

' Wij zijn voorstander van de sociale gelijkheid. Met dit amen
dement wordt het pensioen van de zelfstandigen op 90.000 fr. 
gebracht, ongeveer op het bedrag van het pensioen der arbei
ders. Het is dus een belangrijke stap naar de gelijkheid. Wij zul
len het vanzelfsprekend goedkeuren. 

Wij verwachten dat ook de PVV het zal goedkeuren, zoals zij 
ditzelfde amendement reeds verleden jaar goedkeurde. 21 jis 
immers standvastig en noemt zichzelf de verdedigster van de 
zelfstandigen. 

Wij verwachten dat ook de BSP het zal goedkeuren. Zij beloof
de bij de verkiezingen van '71 een pensioen van 90.000 fr. voor 
allen. En zij houdt steeds woord, zoals zij van zichzelf, niet zon
der gewettigde trots, getuigde. 

vu-pleidooi 
voor pensioenverhoging 

De BSP is geen demagogische partij die haar verkiezingsbelof
ten verloochent. Nog verleden jaar in hun 1ste meiboodschap 
beloofden de twee partijvoorzitters een pensioen van 90.000 fr. 
voor allen. 

De h. Leburton is nu eerste-minister en in staat om zijn belofte 
in te lossen. En de h. Van Eynde is een man uit één stuk, zoals 
wij allen weten, die steeds bereid is zijn handtekening alle eer 
aan te doen ! 

Er is dus een meerderheid voor onze amentementen, en wij 
verwachten dat het uit de stemming zal blijken -. 

pvv, bsp (en cvp) verwierpen die amendementen 
i 

leeftijdstoeslagen voor kinderen van zelfstandigen 

Wat het wetsontwerp tot verhoging van de leeftijdstoelagen 
voor de kinderen « van tweede rang » nl. deze der zelfstandigen 
verklaarde VU-kamerlid R. Mattheyssens nog het volgende, vlak 
voor de stemming : 

« Dit ontwerp betekent een bescheiden verbetering van de 
kinderbijslagen voor de zelfstandigen. De diskriminatie tussen 
de kinderen van de zelfstandigen en deze van de werknemers 
blijft echter bestaan. Wij zullen het niettemin goedkeuren omdat 
het een verbetering is op de huidige toestand ! ». 

cyriel verschaeve 
De klandestiene repatriëring van het stoffelijk overschot van de Vlaan> 

se priester-dichter Cyriel Verschaeve heeft in Vlaanderen opschudding 
verwekt. Met grote spanning wordt het verdere verloop van deze ongewo
ne zaak gevolgd, spanning die ongetwijfeld nog zal toenemen naarmate 
de datum van 1 juli (IJzerbedevaart) nadert : de ontvoerders lieten im
mers weten dat het hun bedoeling is de overledene die dag bij te zetten 
in de krypte van het IJzermonument. De rijkswacht zal zich vanzelfspre
kend in die tussenperiode ook niet onbetuigd laten... 

Cyriel Verschaeve heeft een belangrijke rol gespeeld in Vlaanderen 
vóór en tijdens de tweede wereldoorlog — een periode die politiek en 
emotioneel biezonder sterk geladen was — en hij was een van de voor
aanstaande figuren in de Vlaamse koliaboratie. De kommentaren op deze 
vrij lugubere stunt van het VMO-team lopen dan ook sterk uiteen. In 
sommige Vlaamse kringen leeft nog steeds een grote verering voor de 
Verschaeve-figuur, door anderen wordt hij vermaledijd om zijn koliaboratie-
aktiviteit en zijn propaganda voor de inzet aan het Oostfront, terwijl de 
grote massa in Vlaanderen het spektakulaire gebeuren wat beschroomd 
en met gemengde gevoelens bekijkt. 

Velen kunnen ongetwijfeld begrip opbrengen voor het argument dat 
Verschaeve's lichaam in Vlaamse aafde moet kunnen geborgen worden, 
daar dit een laatste wens was van de overledene. Een kwarteeuw na 
zijn afsterven moet dat inderdaad mogelijk zijn, hoe men ook oordele over 
zijn leven en zijn werken. Of de wijze waarop de overbrenging nu is ge
beurd het gemakkelijker zal maken aan die wens tegemoet te komen is 
een andere zaak. Wat zal het Belgische gerecht doen wanneer het l i
chaam eventueel gevonden wordt ? Terugsturen naar Solbad Hall zou al
licht een ophitsing van de gemoederen tot gevolg hebben. Naar ons ge
voelen moet elk onkies gesol met het dode lichaam ten allen prijze ver
meden worden. Nu de zaken zijn zoals ze zijn lijkt een latere bijzetting, 
in alle sereniteit, op het nederige kerkhof van Alveringem misschien nog 
de beste oplossing. 

derine 
op ziin smolst 

Het was geen fraai spektakel, dat zich op 
18 juni afspeelde 1n de Antwerpse gemeente
raad. Hugo Schiltz had voorgesteld, dat de 
stad Antwerpen tijdens de IJzerbedevaart een 
bloemenkrans ou laten bezorgen ter nage
dachtenis van de slachtoffers van de beide 
wereldoorlogen en dit in navolging van zove
le Vlaamse gemeentebesturen. 

Nog vooraleer Schiltz, die dit punt op de 
agenda had laten plaatsen, aan het woord 
kon komen, verklaarde Craeybeckx, Vlaande
ren's eerste burgemeester, wiens klokje van 
de Vlaamse beweging nochtans vele jaren 
achterloopt, dat het voorstel Schiltz geen 
meerderheid zou behalen en dat het beter 
ware het zender meer van de agenda af te 
voeren. Nogal evident, dat er op de VU-ban-
ken rumoerig gereageerd werd op dit vrtj 
bevreemdende beïnvloedlngsmaneuver van de 

burgemeester. In een sereen betoog, dat al
le twijfels wegnam nopens de eerlijke bedoe
ling die de VU geïnspireerd had, om dit ver
zoek in te dienen, wees Hugo Schiltz op de 
geëvolueerde opvattingen van het IJzerbede-
vaartkomitee, o.m. inzake een duidelijke ope
ning naar de vrijzinnige Vlamingen en de 
unieke manifestatie van Vlaamse eendracht 
die de IJzerbedevaart tekenjare is. De Neder
landers, professor Geyl en Godfried Bomans, 
geen onbekenden voor Craeybeckx, waren 
diep onder de indruk van het massale en ont
roerende schouwspel. 

Een wit van verontwaardiging aanlopende 
BSP-er beschuldigde de VU van « pietluttig
heid » en « gebrek aan eerbied voor de 
doden »••. Lef hebben ze wel, die jongens 
van de Belgische Schandalen Partij. 

De CVP-woordvoerder, die graag prat gaat 
op zijn Vlaamsradikale herkomst, verklaarde 
eerbied te hebben voor de IJzerbedevaart 
maar • aangezien wij geen fneerderheid zul
len bereiken voor het voorstel van de Volks
unie, zullen wij tegenstemmen... ». Cynischer 
kan het bijna niet, maar ergens is het wel te 
verwachten van een partij, die jaren gebukt 
loopt onder het BSP-slavenjuk. 

De hoofdvogel werd echter afgeschoten 
door CVP-schepen Derine, ex-voorzitter van 
het Davidsfonds, die zich bij de stemming 
onthield en deze houding rechtvaardigde door 
te verklaren, dat het niemand hoeft te ver
wonderen dat er in het « pluralistische » 
Antwerpse schepenkollege geen eensgezind
heid bestaat in deze materie, want ook in 
de Volksunie is er, aldus Derine, geen een
stemmigheid inzake het abortusprobleem I 

Hierbij wensen we toch een en ander aan 
te stippen : 

1. Tijdens het eigenlijke debat kwam er 
geen gebenedijd woord uit de mond van 
mijnheer Derine van de CVP en van het Da
vidsfonds. Nè het debat zijn onthouding ver
antwoorden met drekargumenten getuigt al
leszins niet van politieke moed en dito 
verantwoordelijkheid. 

2. K/lijnheer Derine heeft noch in het sche
penkollege, noch in de gemeenteraad de ge
ringste poging ondernomen, zijn BSP en CVP-
kollega's te overtuigen : hij heeft zich onmid
dellijk neergelegd bij hun radikale njet. Zijn 
bedoeling is nochtans doorzichtig : aan Jan-
en-alleman kan hij nu vertellen, dat niet hij-
tégen de IJzerbedevaart gestemd heeft,.. 

3. Het « pluralistisch » argument van Deri
ne is grotesk. Primo, heeft het neerleggen 
van een bloemenkrans tijdens een dodenher
denking niet te zien met de abortus en se-
kundo heeft de VU — als men dan toch per 
se over abortus iets wil zeggen — de funda
mentele moed gehad haar leden en mandata
rissen vrij te laten oordelen over deze kwes
tie. Mijnheer Derine en zijn partijgenoten 
echter, hebben precies het tegengestelde 
gedaan : zij hebben hun CVP-kop in de BSP-
schoot gelegd. En dat heeft niets met plura
lisme te maken maar wel met schaapachtig
heid. 

4. Aan mijnheer Derine zouden wij graag 
volgende goede raad willen geven : het is 
erg makkelijk, meer zelfs het Is vleiend voor 
een politikus, tijdens massavergaderingen en 
betogingen, het grote woord te voeren en 
mee op kop te stappen, als men omringd is 
door gelijkdenkenden. Maar het zou pas 
knap en bewonderenswaardig zijn. om ten 
overstaan van andersdenkenden voor zijn 
mening uit te komen. Maar dit vergt echter 
oprecht engagement en enige moei niet
waar. 

RDB. 



WIJ - 23-6-73 

diksmuiiie 

1 juli ijzeilie 

In het teken van de Vlaamse jeugd, in het teken van de Vlaamse vrouwen stonden 
de twee vorige Ijzerbedevaarten. 

•• Hulde aan de kleine Vlaamse man » is dit jaar het hoofdtema van deze 46ste 
tocht van de Vlaamsbewusten naar de Ijzervlakte. 

« Vlaanderen de kleinen bouwen aan U. Achter het werk, achter het leed der 
dagen zien wij het groeien van uw heerlijkheid... En dit belet ons moe te zijn of 
ooit te klagen. Om wat zo vaak verloren scheen in deze strijd ». 

Zo schreef het eens de dichter André Demedts, huidig ondervoorzitter van het 
Ijzerbedevaartkomitee. Dat was inderdaad dé kracht die in de trage gang van de 
Vlaamse beweging door alle wisselvalligheden van onze soms zo tragisch geschie
denis die opgang onstuitbaar maakte. De dagelijkse trouw van de duizenden naam
lozen die de ondergang van ons volk belet hebben en zijn ontvoogding hebben be
werkt. — 

hulde aan 
de "kleine 
Vlaamse man" 

« De oudstrijders uit de beide we
reldoorlogen, de werkers en strijders 
op alle terreinen van ons volksbe
staan. In het bijzonder de edelmoedi
gen die in Brussel en op de taalgrens 
de zwaarste tegenstand te keren had
den. Vrouwen en mannen, jongeren en 
grijsaards, die ondanks hun eigen zor
gen veel tijd en geld voor tiet alge
meen belang over hadden. Hun toe
wijding heeft ons gered en onze toe
komst ligt blijvend in hun handen ». 
Omwille- van dit tema vraagt het Ijzer
bedevaartkomitee dan ook dat er 
meer volk dan ooit in Diksmuide zou 
zijn. Deze getrouwen in de schaduw 
hebben dikwijls moeten goed maken 
wat hooggeplaatsten, te veel bekom
merd om eigenbelang en om de gunst 
van de machtigen, niet konsekwent 
bleven opeisen of zelfs verkwanselen. 

« Vlaanderen heeft veel getrouwen 
zonder macht, en machtigen zonder 
trouw • schreef het diezelfde De
medts. Die getrouwen zonder macht 
hebben omwille van die trouw dikwijls 
de zwaarste offers moeten brengen. 
Twee repressies, waar de Belgische 
haatstaat nog steeds weigert de am-
nestiespons over te vagen bewijzen 
dit duizendvoudig. 

In de fase waarin de huidige Vlaam
se beweging nu gekomen is moet 
meer dan ooit beroep gedaan op die 
trouw en op het kritisch gezond ver
stand van die Vlaamsgezinde massa. 

Te veel « machtigen », « voorzichti-
gen », « realisten »• pogen ons wijs 
te maken dat er geen strijdende 
Vlaams beweging meer nodig is. Maar 
het meesterschap in eigen huis grond
recht van elke volwassen gemeen
schap is nog ver van verwezenlijkt. 

De gewestvorming, die wanneer zij 
eerlijk en konsekwent zou doorge
voerd worden, een aanloop kon zijn 
tot de dringende nieuwe staatsstruk-
tuur op federale grondslag stuit op 
tegenstand en slechte wil. Het vraag
stuk Brussel, na de rampzalige " Li-
berté du père de familie », is scher
per dan ooit gesteld, en hier vormen 
Vlaamse eisen, sociale rechtvaardig
heid, menselijke waardigheid een on
verbreekbaar geheel Hoe ver de 
Vlaamse samenhorigheid nog te zoo
ken is bewees de recente stemming 
over het amnestiedrama. Meer dan 
ooit moet Vlaanderen verzamelen te 
Diksmuide. Als hulde aan een hoopvol
le bijeenkomst van de getrouwen. Als 
zinvolle ontmoetingsplaats van jong en 
oud in de Vlaamse beweging. 

programma 

Eucharistieviering : 11 u. 
Gebed voor Vlaanderen en de wereldvrede. 
Oproep tot steun, door André Demedts. 
Het lied der Vlamingen. 
Inleiding : betekenis van de 46ste Ijzerbedevaart. 

Eerste deel : TROUW IN HET VERLEDEN 

De Ijzerjongen 
Ijzerpsalm. 
De Vlaamse Oud-Strijder 
De stille werker op vele fronten 
De Vlaming in Brussel 
Ballade over de trouw van de stijle werkers 
Lied van de Elegasten. 

Tweede deel : TROUW IN DE TOEKOMST 

Boodschap namens de jeugd, door J. Vandemeulebroucke. 
Lied « Wij zijn bereid ». 

Bloemenhulde 
Dodenappel : gedenken van de stille werkers die ons in de loop 
van de jongste 12 maanden zijn ontvallen. 
Lied « Vaarwel mijn broeder ». 
Verwelkoming van de vertegenwoordigers van de zgn. kleine volke
ren van Europa. Groet aan Vlaanderen In het Baskisch. 
« Gora euzkadi askatuta » : Leve vrij Baskenland. 

Rede van de voorzitter : de h. Jozef Coene. 
Lied « De Blauwvoet ». 

Eed van trouw 
door een groep Vlaamse oud-^trijders, o.l.v. Amedee Demeyer. 
Lied « Groeninghe ». 

Apotheose 
Vlaggeoptocht. 
De drie nationale liederen. 

\/oor het Spaans Konsulaat te Antwerpen betoogden onlangs 
jonge Vlamingen met Baskische vluchtelingen in ons land, nadat 
een vooraanstaande Bask door de Spaanse politie was neerge
schoten. In Diksmuide Is gans het Vlaamse volk solidair met de 
bewonderenswaardige vrijheidskamp van de Ba'sken, dit oudste 

volk van Europa. 

solidariteit 
met de verdrukte 
volkeren 

De gedachte van de wereldvredebe-
weging is van bij hun ontstaan onaf
scheidelijk verbonden met de IJzerbe
devaarten. Vrede door rechtvaardig
heid, door erkenning van de eigenheid 
der volkeren, samenlevend in weder
zijdse eerbied. 

Voor ons zal het nieuwe Europa moe
ten gebouwd op basis van de volkse 
eigenheid. •• Het Europa van de Volke
ren » was vorig jaar een tema van de 
IJzerbedevaart, naar voor gebracht 
door talrijke delegaties en simboliek 
van deze volkse minderheden die in 
al te vele landen nog worden doodge
zwegen, of nauwelijks folkloristisch 
geduld. 

Deze tematiek doortrekkend wordt 
van dit jaar af elke bedevaart een 
Volk speciaal uitgenodigd en in vedet
te gesteld, dat moet strijden voor zijn 
nationale erkenning of zelfs verdere 
overleving. 

het baskische volk 

Het proces van Burgos, de grote 
hongerstaking te Bayonne in Noord-
Baskenland hebben dit oudste volk van 
Europa herhaaldelijk in het nieuws 
gebracht in de jongste jaren. Ondanks 
een zware verdrukking onder een dik-
tatoriaal regime kampt dit volk met 
een bewonderenswaardige vitaliteit 
voor zijn zelfbeschikkingsrecht. 

Een voorbeeld : tot voor kort was 
elk onderwijs in het Baskisch nog ver
boden in Spaans-Baskenland (Tot ja
ren na de burgeroorlog stonden er 
zelfs straffen op het spreken van Bas
kisch in het publiek). 

Sinds de zwaarste verbodsbepalin
gen zijn weggevallen werkt dit volk 
met eigen beperkte middelen aan de 
uitbouw van het ganse scholennet in 
eigen taal. Financieel volledig aange
wezen op de ouders en op akties van 
de Baskische organisaties volgen 
reeds meer dan 20.000 kinderen het 
onderwijs in zuiver Baskische scholen, 
de zgn. « Ikastolas ». Deze voor de 
overleving van de Baskische taal en 
kuituur belangrijke aktie kadert in een 
breed programma van nationale strijd 
die door Basken van Noord en Zuid 
werd samengevat in de bekende Keure 
van Itsasu (1963) waarin werd gepro-
klameerd : 
« Wij Basken zijn : 
— een Volk door het land, door het 

ras, door de taal, door de instellin
gen 

— een natie door ons verleden en door 
onze wil . 

— een demokratie door onze aard en 
— onze geschiedenis. 
Als Volk, als natie en als demokratie 
bevestigen wij : 
— ons recht op eenheid. 
— ons recht op zelfbeschikking. 
In die geest nemen wij ons voor 
— in een vrije demokratie onze natie 

te organiseren en haar erkenning 
af te dwingen. 

— het bestaan en de kontinuïteit van 
het herenigd Baskische volk te ver
zekeren. 

op de bedevaart 

Vlaanderen volgt sinds vele jaren 
met simpatie de strijd van dit Bas
kische volk. 

Daarom werd het dan ook als eerste 
in de reeks uitgenodigd om te Diksmui
de te komen getuigen van zijn strijd 
voor nationale erkenning en zijn wil 
om met ons en andere volkeren het 
Europa waarvan wij dromen op te bou
wen, 

E.h. Roger Idiart zal mede de h. mis 
opdragen die de Ijzermanifestatie 
voorafgaat. 

Telesfor Demonzon, oud-minister van 
de Baskische regering en prof. Davant, 
historicus, zullen de Baskische delega
tie leiden en de woordvoerders zijn 
van de Basken te Diksmuide. 

De zangers Etchamendi e>r Larralde 
zingen moderne liederen van hoop en 
strijd uit het Baskische liederreperto
rium. 

Een zeer bekende volkskunstgroep 
uit Frans-Baskenland, « 01 Darra » zet 
de manifestatie kleur bij en treedt de 
zondagnamiddag op in het kader van 
een volkskunstfestival op de grote 
markt te Diksmuide. 

Kortom, Vlaanderen verbroedert op 1 
juli te Diksmuide met het Baskische 
volk onder de leuze : « Gora Euzkadi 
Askatuta - Leve Vrij Baskenland. 

waiter luyten. 
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niet alleen 
sanerings-
premie 

Niet alleen voor de sanerings-
premie zoals we elders 
schreven, ook voor de gelijke 
verdeling voor hogere gemeen
teambtenaren in Hoofdstad-
Brussel en voor de artsen in de 
Brusselse KODS wordt de VU 
gevolgd. 

In 1969 en in 1971 heeft Wim 
Jorissen wetsvoorstellen inge
diend om de regering het recht 
te geven bij Koninklijk Besluit 
zelf die ambtenaren te benoe
men waar de gemeente in ge
breke bleef. 

Op de valreep van de toepas
sing (1 september 1973) zijn de 
ministers van Binnenlandse Za
ken en van Volksgezondheid 
(Close en De Saeger) thans 
Wim Jorissen bijgetreden door 
een soortgelijk wetsontwerp, zij 
het minder goed, als zijn voor
stel in te dienen en door Set 
parlement te laten goedkeursn. 

geen koppeling 
schoolpakt-
kultuurpakt 

Het Centrum voor Sociaal-
Kultureel Werk (waartoe voor
aanstaande verenigingen en or
ganisaties behoren zoals CMBV. 
Davidsfonds, KVLV, KWB, KAV, 
Kultuurdienst Belgische Boe
renbond enz) veroordeelt in een 
mededeling de pogingen binnen 
de regeringspartijen, om de on
derhandelingen over het school-
paktwet te koppelen aan de on
derhandelingen over de kultuur-
paktwet. Zeker wat het kultuur-
pakt betreft hebben de onder
handelingen hoofdzakelijk be
trekking op het invoeren van 
het partijpolitiek machtsspel 
binnen het kulturele werk, wat 
het Centrum met de meeste be
slistheid verwerpt. Het Centrum 
betreurt dat de representatieve 
kulturele advies- en overlegor
ganen niet tijdig betrokken wer
den bij de onderhandelingen 
over de kultuurpaktwet doch 
blijft bereid aan ernstige onder
handelingen deel te nemen, in
dien deze kultuurwet werkelijk 
de bescherming en de promotie 
beoogt van alle kultureel werk. 

Nog een neutraal standpunt 
dat het obskurantisme van het 
kleurpartijenestablishment 
scherp veroordeelt en als on-
demokratisch bestempelt. 

onze oppositie 
voelbaar 

Senator Wim Jorissen verde
digde in de kommissie van 
Openbare Werken zijn wets
voorstel om de saneringspre-
mie van 15.000 fr. op 60.000 fr. 
te brengen. Na het indienen van 
zijn wetsvoorstel heeft de rege
ring vorig jaar de premie reeds 
opgevoerd tot 25.000 fr. De re
gering vroeg 14 dagen uitstel 
om nog iets meer te doen. Naar 
we vernemen zal de inkomsten-
grens van 163.000 fr. opgetrok
ken worden tot 180.000 fr. ge-
indekseerd, wat thans ongeveer 
190.000 fr. zou zijn. Dit zou 
doorgevoerd worden bij Ko
ninklijk Besluit. 

Of er iets komt om ook voor 
de saneringspremie de afne
mende toelage door te voeren 
zoals voof de bouwpremie zo

als senator Jorissen een drietal 
jaren geleden vroeg en waarin 
hij gevolgd werd door de rege
ring weten we niet. Evenmin 
of de bouwpremie op 100.000 fr. 
zou gebracht worden wat even
eens door onze VU-senator 
werd gevraagd. 

de demefif 
de demer... 
De VU-afdeling van Aarschot 
heeft het in zijn milieustrijd op 
de muzikale toer gegooid. Alls 
baten helpen zeggen deze men
sen en een anti-SOS-Demer-
singeltje werd zomaar op de 
markt gegooid. Iedereen weet 
nu onderhand dat de Demer de 
Demer niet meer is en dus 
werd het hoog tijd dat de zaken 
eens deftig gezegd, sorry gezon
gen, werden. Guido Hoiemans 
en de Sufferds werden onder de 
arm genomen en ziedaar wat 
het werd : een leuk, radikaal 
45 toertje dat het beslist doet. 
U moet het horen, u moet het 
zich aanschaffen. Het helpt 
mee : de massa sensibilizeren 
voor het milieubehoud, meteen 
steunt u de verdere SOS-Demer 
akties en Vlaanderen zal er een 
beetje meer door « ontzoe-
deld » worden. Bij Guido Discart 
Steystraat 135 te 3220 Aarschot 
kunt u het kopen. Het kost 
maar 65 fr. en er zit vaart in. 

Opnieuw dub
belzinnigheid 
omtrent kul-
tuurautonomie 

Opnieuw wordt het bewijs ge
leverd van de onhoudbaarheid 
van de kultuurautonomie zoals 
zij in de gewijzigde grondwet 
werd uitgedokterd en wordt toe
gepast. 

De kamers krijgen 'n wetsont
werp voorgeschoteld om de 
Belgische Radio en Televizie 
toe te laten leningen onder 
staatswaarborg aan te gaan 
voor 2 miljard 806 miljoen fr. 

Bestaat de Beligsche Radio 
en Televisie nog grondwette
lijk ? De gemeenschappelijke 
diensten worden gesplitst (zegt 
men). 

Behoudens de uitdrukkelijke 
beperkingen in de grondwet 
vastgelegd nl. de reklame en de 
regeringsmededeüngen, hangen 
Radio en TV uitsluitend af van 
de Kuituurraden en zijn de Wet
gevende Kamers dus niet be
voegd voor materies van Radio 
en TV. 

Normaliter zouden dus de 
BRT en de RTB zelfstandig in 
hun behoeften moeten voorzien 
en de mogelijkheid hebben als 
zelfstandige publiekrechterlijke 
instellingen op te treden en le
ningen aan te gaan. 

Hel verschaffen van staats
waarborg voor lepingen, zelfs 
voor leningen voor kulturele in-
frastrukluur .behoort niet tot de 
bevoegdheid van de Kuituurra
den. Maar Radio- en TV-mate-
ries behoren niet tot de be
voegdheid van het parlement. 
Men heeft nochtans juist bere
kend wat er zal nodig zijn resp. 
voor BRT en RTB. 

Men kon derhalve twee we
gen opgaan : ofwel de bevoegd
heid van de Kuituurraden wet
telijk erkennen en de oude wet 

op BRT-RTB aanpassen aan da 
tekst van d« grondwet ofwel da 
ongrondwettelijke weg, h«t par
lement een beslissing t« doen 
treffen waarvoor het niet meer 
Iwvoegd is. 

Voor de zoveelste maai kiest 
de regering de centralistische 
ongrondwettelijke weg. 

Men heeft van de Belgische 
Grondwet van 1831 gezegd .lat 
het een oude dame is die zich 
welwillend laat verkrachten. Oe 
huidige (gewijzigde) grondwet 
van de oude partijen stelt m.-̂ n 
voor als een frisse jonkvrouw 
die aan België een nieuw uit
zicht zou geven. De heer Lebur-
ton (Ali Baba) en zijn 40 ('t Tïjn 
er maar 35) rovers behandelen 
haar als een welwillende straat-
deerne ! 

de nieuwe 
klasse... 

in Joego-Slavië kritiseerde 
Djilas de nieuwe kommunisti-
sche heersersklasse, die op 
haar beurt het gros van het geld 
verdient en heerst over de on
derdrukte massa. 

In ons land leven we nog in 
een demokratie. De kommunis-
ten zijn er zwak georganiseerd 
en nog idealistisch ingesteld. 
De BSP heeft echter de Joego
slavische ziekte te pakken. Het 
is trouwens het land, waarheen 
de socialistische bonzen het 
liefst reizen. Wanneer we de 
studie van lic. Hedwig De Bondt 
opnieuw raadplegen vinden we 
bij de 12 grootste kumulverza
melaars 6 BSP-ers, 5 CVP-PSC-
ers en één PLP-er. 

. . .kumul-
yerzamelaars... 

Op een totaal van niet min
der dan 23 kumulaties zetelt 
minister Cudell in 6 parastata-
len en 3 interkommunales. Pre
mier Leburton zoekt het in de 
sociale organisaties : 7 op een 
totaal van 18. Oud-BSP-voorzit-
ter Collard, thans oud-parle-
mentslid en leider van het zgn. 
progressief front telde er 13. 
Na de val van staatssekretaris 
Dubois weten we dat mevrouw 
Collard er nog wat bijdeed. 
BSP-volksvertegenwoordiger 
Van Daele had er eveneens 13 
w.o. 4 interkommunales en 2 
parastatalen. Kameraad Brouhon 
prijkt er met 22 en gezel De-
tiège met 15. Senator-burge
meester van Molenbeek Mach-
tens leidt in de senaat de dans 
met 15 jobs, gevolgd door Ver-
meylen met 13 en burgemees
ter Franck van St. Gilles met 10. 
Allemaal goede BSP-ers. 

...met lef 
Het verwonderlijkst bij dit al

les is de lef van heerschap Van 
Eynde, die de BSP afschildert 
als zuiverder dan de VU, die 
dan toch het meest full-time-
parlementsleden telt met abso
luut de minste kumuls. Zijn lef 
is niet alleen belachelijk, ze is 
de jongste weken gewoon '•>&• 
spottelijk. Als BSP-voorzitter 
zou hij veel beter de Augias-
stallen van zijn partij uitmesten. 
Dan zou hij nog een tikkeltje 
geloofwaardig zijn. Nu kan nie
mand deze scheldkampioen nog 
au serieuK nemen. 

carios heymati, 
de nieuwe voorzitter 
van het davidsfonds 

Professor aan Leuven-Nederlands. Tijd- en streekgenoot ven 
Maurits Coppieters : Mona — zijn vrouw — een echte Ant
werpse was er rebellerend voor haar midden. Een simpatiek 
gezin ; niet-passend in de burgerlijke professormiddens van het 
" oude Leuven », dat een Nederlandstalige bourgeoisie wilde 
kweken. Flustig staat hij vooraan in het brede gedachtengoed 
van een eigentijdse Vlaamse Beweging. 

Heyman heeft zijn Vlaamse sporen verdiend én in de jeugd-
bewegmg, én m Kongo, én in het vormingswerk. Te Herent, waar 
hij woont, schuwt hij het gewone dagjeswerk In het Davidsfonds 
niet — sedert jaren. Dit alles weze een belofte voor de grootste 
organisatie in Vlaanderen. 

De nieuwe nationale voorzitter zit voorzeker met geen gemak
kelijke erfenis. Eerst de ontstemming wegwerken... dan gestalte 
geven aan de vernieuwde vormen in het vormingswerk en voor-
aangaan in de Vlaamse Beweging. Tevens een vlotte samenwer
king tot stand brengen op een vertrouwensbasis tussen de 
heeltijdse medewerkers van het Nationaal Sekretariaat te Leu
ven en de verkozenen In het Nationaal Bestuur en in de Gouw-
besturen... 

Heyman heeft zeker méér troeven in handen dan zipi voor
gangers Beuselinck en Derine. Partijpolitiek staat hij ongebon
den, waar zijn voorgangers CVP-mandatarissen waren. Reeds dit 
alleen is een winstpunt in het vormingswerk. Anderzijds bewij
zen zijn teksten, zijn medewerking aan verschillende TV-uitzen-
dingen, zijn geschied- en oudheidkundige degelijkheid — o.m. als 
lid van de Kommissie voor Monumenten en Landschappen —, 
zijn praktijkervaring in het vormingswerk naar een beleidsmoge-
lijkheid voor een nationale vereniging. 

Wij weten alleen dat hij te vlug ' ja ' zegt... zal hij al deze 
taken tot een goed einde kunnen brengen ? Vormingswerk is 
een tijdrovende en vermoeiende inzet. 

dosfelaktiviteiten 

weekeindreis 
KENNISMAKING MET FRANS-VLAANDEREN » 

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

— zaterdag 18 augustus 
8 uur : Ontbijt 
8.30 uur : Vertrek per bus naar Rekkem. Dialoogcentrum 
« Ons Erfdeel ». 
Kennismaking met het Centrum en met Stichting • Ons Erf
deel '. Jozef Deleu, direkteur. 
9.30 uur : Aspekten van Frans-Vlaanderen. 
Inleiding : Ruimtelijke ordening voor een regio en een regio
nale hoofdstad. Pierre Martin, direkteur CDEIN (Rijsel). 
Vragen en diskussie. 
Inleiding : Politieke verhoudingen in Frans-Vlaanderen. 
Erik Van de Walle. Vragen en diskussie. 
Inleiding : De betrekkingen tussen Frans-Vlaanderen en de 
overige Nederlanden in de toekomst. 
André Demedts. Vragen en diskussie. 
12 uur : Middagmaal en pauze in het Dialoogcentrum « Ons 
Erfdeel •>. 
13 uur : Vertrek naar Rijsel. 
Kennismaking met de nieuwe stad (Villeneuve-d'Ascq). 
Vrije tijd in de stad. 
18.45 uur : Vertrek naar leper, via Armentiers en Ploegsteert 
19.30 uur : Avondmaal te leper. 
20.30 uur : Diavoorstelling over de Frans-Vlaamse Westhoek. 
Cyriel Moeyaert. 
21 uur : Vrije t i jd. 

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

praktische schikkingen kursusteiding 
Walter AUGUSTIJNEN, direkteur Dosfelinstituut. 
Erik VAN DE WALLE, medewerker « Ons Erfdeel •. Dit week
end gaat door in het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw-ter-Nieuwe-
Plant, Maloulaan 2, 8900 leper. 
De deelnemers ontvangen bij hun aankomst een uitvoerige 
dokumentatiemap. 

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

inschrijving 
door overschrijving van een voorschot van 500 fr. 
op postrekening nr. 224.43 van Kredietbank 1000 Brussel voor 
rekening nr. 430-0835551-71 van het Dosfelinstituut te 1000 
Brussel met vermelding van reis Frans-Vlaanderen. 
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Bij de bespreking van de begroting 1973 
van Buitenlandse IHandei ontleedde VU-sena-
tor Hector De Bruyne kritiscli de liuidige 
struktuur en oriëntatie van onze handel met 
het buitenland. Na gewaarschuwd te hebben 
tegen een al te optimistische verklaring van 
onze uitvoerstatistieken — we voeren enorm 
veel uit en staan zelfs met 1260 dollar per 
hoofd aan de spits — wees de senator op 
egreiictj.nolvdwehetu 

Men mag echter niet vergeten dat moder
ne staten in toenemende mate aan de we
reldhandel deelnemen op twee manieren . 
eensdeels door de uitvoer van produkten 
die voortgebracht worden door het natio
naal bedrijfsleven. Anderzijds door bedrij
ven die produceren buiten het nationaal 
grondgebied, maar waarvan het kapitaal ge
heel of in ruime mate toebehoort aan en
kelingen of groepen uit een ander land. In 
dat verband dienen we te erkennen dat Ne
derland, bijvoorbeeld, met grote buitenlandse 
produktiebedrijven zoals Philips, Royal Dutch 
en AKZO, in veel ruimere mate dan België 
buiten zijn eigen grenzen produkten tot stand 
brengt die de Nederlandse ekonomie ten 
goede komen. Het Belgische internationale 
ekonomische beleid mag niet uitsluitend be
staan uit het bevorderen van de in- en uit
voer, al zijn dit uiteraard de voornaamste 
verantwoordelijkheden van het ministerie 
van Buitenlandse Handel. Veel meer dan nu 
het geval is zouden we echter ook door 
rechtstreekse Investeringen in buitenlandse 
bedrijven aanwezig moeten zijn door produk
tiebedrijven in buitenlandse markten. Door 
de langjarige koncentratie van de aktiemid-
delen der grootste Belgische groepen op 
Kongo, en de daaropvolgende afsluiting van 
het koloniaal tijdperk, staan we inzake bui
tenlands industrieel vermogen beneden het 
peil van andere, met België vergelijkbare 
kleine landen. De zegebulletins van onze bui
tenlandse handel zeggen niet alles. 

ome buitenlandse 
handel 

Internationale handel is niet alleen een 
kwestie van oriëntering van geld- en goe
derenstromen. Het is vooral een kwestie 
van internationaal georiënteerde zakenlieden. 
In dit verband wil ik hier even de vraag stel
len of de programma's van de ekonomische 
studies op universitair vlak wel een goede 
voorbereiding zijn op een loopbaan van in
ternationale zakenman. Vanzelfsprekend er
kennen we de grote waarde van de gespecia
liseerde studies van de buitenlandse handel 
die aan verschillende universiteiten georga
niseerd zijn. Maar de universitaire studie-
progr^mpia's van e(<onomie ook van de zo
geheten toegepaste ekonomie lopen gevaar 
zich zo diep in te graven in wiskundige ab-
strakties en theoretische modellenbouw dat 
de studenten zich te ver verwijderen van het 
eigenlijke zakenleven, nationaal en interna
tionaal. 

Is het niet wenselijk dat het programma 
van de kandidaturen in de toegepaste eko
nomie derwijze opgevat wordt dat er een 
afgeronde studiecyklus op universitair niveau 
in zit, die na 2 jaar jonge afgestudeerden — 
die geen licentie beogen •— in staat stelt een 
praktische handelsloopbaan te beginnen, i i | -
voorbeeld in het buitenland, waar ze met hun 
jonge scheppingskracht en hun durf een gro
te stimulans aan onze in- en uitvoer kunnen 
verlenen ? 

handel met ontwikkelingslanden 
opdrijven 

Over de aardrijkskundige spreiding van de 
uitvoer van de BLEU zegt het verslag een 
en ander dat we als volgt kunnen samen
vatten : 
— 97 7o van onze uitvoer gaat naar de le

gen EEG-landen ; 
— 90 % van onze uitvoer gaat naar de in

dustrielanden van het liberale type ; 
— 10 % van onze uitvoer gaat naar de lan

den met staatshandel en naar ontwikke
lingslanden. 

Die 10% is maar een schamel deel van ons 
geografisch zeer eenzijdig samengesteld ex-
portpaket. Onze uitvoer naar landen met 
staatshandel bedraagt amper 1,7 % van onze 
totale export en de ontwikkelingslanden ne
men slechts 7,78 % van onze uitvoer op. 
Maar zelfs dit bescheiden cijfer weerspiegelt 
onvoldoende de o.i. onbevredigende stand 
van de zaken. Indien men geen rekening 
houdt met onze uitvoer naar enkele olie-
voortbrengende ontwikkelingslanden, zoals 
Iran en Saoedi-Arabië, gaat slechts iets 
meer dan 5 % — 5,67 % om nauwkeurig 
te zijn — van onze uitvoer naar de ontwik
kelingslanden : 39,9 miljard fr. op een totale 
uitvoer, in 1972, ten bedrage van 704,1 mil
jard fr. 

Even bescheiden is onze invoer uit de niet-
olievoortbrengende ontwikkelingslanden : 
45,9 miljard fr., d.w.z. 6,7 % van onze totale 
Import in 1972. 

Ik hoop dat de staatssekretaris 
van Buitenlandse Handel zich zal inspan-
men om onze handelsrelaties met de ont
wikkelingslanden in de mate van het moge
lijke te bevorderen. Dit wordt van hem ver
wacht door meestal idealistische en sympa-
tieke aktieve kernen van de openbare me-
Dingjn dit land en op langere termijn werkt 
dit trouwens ook nog onze eigen welvaart in 
de hand. 

VU-senator Wim Jorissen nam de bespre
king van de begroting 1973 van de Dotatien 
te baat om andermaal het verval van onze 
parlementaire demokratie te ontleden en de 
remedies aan te duiden. Wij citeren de voor
naamste passussen uit dit zakelijk maar ook 
sterk waarschuwend betoog. 

absentisme 

Het is duidelijk dat het absenteïsme niet 
zijn oorzaak vindt in het feit dat het parle
ment te veel en te lang vergadert, doch wel 
in het feit dat in de grond het parlement 
nog over weinig dingen kan beslissen omdat 
de regering aan de meerderheid in de voor
naamste kwesties een beslissing opdringt, 
en het parlement dus ontaardt in een goed
keuringsmachine. 

Er wordt dus niets meer beslist en de 
aantrekkelijke bijkomende spanningsfaktor 
valt eveneens weg. Dit verklaart absenteïs
me. 

stemrobotten 

De oorzaak van de ontwaarding van het 
parlement ligt in de eerste plaats in het feit 
dat de parlementsleden zich klakkeloos 
schikken naar een partijtucht waarbij hen 
zelfs elke inspraak wordt ontzegd. 

Bij de samenstelling van de regering -ae-
slissen de partijbesturen over het regerings
program met of zelfs zonder een minimale 
inspraak van de parlementsleden. 

Voor de rest wordt alle macht aan de re
gering gegeven, die verder alles zelf beslist, 
haast nooit meer in samenspraak met het 
parlement, af en toe nog in samenspraak 
met de partijbesturen, maar in hoofdzaak in 
samenspraak met de leidende figuren uit de 
ekonomische en financiële wereld, eens
deels, de leidende figuren van de wereld van 
de vakbonden, anderdeels. 

op weg naar neo-korporatisme 

Het is duidelijk dat deze twee machtige 
drukkingsgroepen, de financiële wereld en 
de wereld van de vakbonden, hier met de 
medeplichtigheid van de regering, hun rol 
te buiten gaan. 

Overigens met voor de syndikale druk-
kingsgroep als gevolg dat de aangesloten 
leden hen op de duur als een deel van de 
regering zien in plaats van als hun natuur
lijke verdedigers en dat het vertrouwen in 
hen volledig wordt ondermijnd, wat de over
heersende wilde stakingen duidelijk aanto
nen. 

de ziekte 
van de 
parlementaire 
demokratie 

Deze beide machtige drukkingsgroepen 
zijn daarbij groepen die nooit demokratisch 
worden verkozen. 

Bij de financieel-ekonomische belangen
groep is dit zonder meer duidelijk. 

Het is duidelijk dat de feitelijke vervan
ging van het parlement door een soort van 
neo-korporatistische instituten, zoals bv. het 
Nationaal Komitee voor Ekonomische Expan
sie, bestaande uit leidende figuren uit de 
ekonomische en sociale wereld een onder
mijning betekent van de demokratie. 

Het mangelt onze achtereenvolgende rege
ringen aan demokratische zin. Ze spelen het 
demokratisch spel niet fair. Ze willen zoveel 
mogelijk aan de kontrole van het parlement, 
nochtans een demokratische noodzaak, ont
snappen. De voorbeelden zijn talrijk. 

opeen stapelen en uitholling 
van het parlement 

Een ander voorbeeld beleven we thans op
nieuw. Het betreft de versleten kneep be-

wet op het natuurbehoud... 

slag in het water? 

In de kringen die bekommerd zijn 
om het leefmilieu en meer specifiek 
dan om de natuurbescherming en wat 
daarmede verband houdt worden blijk
baar hoge verwachtingen gekoesterd 
wat betreft het wetsontwerp op het 
natuurbehoud, dat op 17 mei j l . door 
de senaat werd goedgekeurd en dat 
momenteel wordt besproken in de ka
merkommissie voor leefmilieu. 

Het gaat hier om een kaderwet die 
alvast de verdienste heeft aan de mi
nister van Landbouw de mogelijkheid 
te bieden om een hele reeks konink
lijke besluiten te treffen met het oog 
op « het behoud van de eigen aard, de 
verscheidenheid en het ongeschonden 
karakter van het natuurlijk milieu •». 

Of deze kaderwet nu eens en voor
goed de problemen van de natuurbe
scherming zal oplossen betwijfel ik. 
Ergens kan ik me niet van de indruk 
ontdoen dat deze wet op het natuurbe
houd een zoethoudertje is om de mi
lieubewuste bevolking en de natuurlief
hebbers in slaap te wiegen met het 
refreintje : « Er is een goede kader
wet, wees nu maar gerust .. alles 
komt te gelegener tijd wel in orde ». 

welke uitvoeringsbesluiten ? 

Een kaderwet is ook niet meer dan 
dat. Van de uitvoeringsbesluiten zal 
precies het werkelijk impakt van de 
natuurbescherming in ons land afhan
gen. Een grote verantwoordelijkheid 
zal dus rusten op de schouders van 
de minister van Landbouw. Hij zal heel 
wat doortastendheid en politieke moed 
dienen aan de dag te leggen. Kan men 
zulks evenwel verwachten van de hui
dige titularis, die te kennen heeft ge
geven het door zijn voorganger getrof
fen verbod inzake vogelvangst te zul
len versoepelen ? 

Verder moeten wij toch ook even 
denken aan die andere milieu-kader
wetten (nl. deze van 11 maart 1950 en 

26 maart 1971 op de bescherming van 
de oppervlaktewateren, van 26 maart 
1971 op de bescherming van de grond
wateren en van 28 december 1964 op 
de luchtverontreiniging), waarvan de 
meeste uitvoeringsbesluiten nog altijd 
op zich laten wachten... 

Zelfs indien de uitvoeringsbesluiten 
van de wet op het natuurbehoud dege
lijk worden opgesteld en snel worden 
doorgevoerd, dan staat of valt de na
tuurbescherming nog voor een zeer 
groot deel met de financiële middelen 
die de regering ter beschikking wil 
stellen. Op de huidige begroting van 
Landbouw is een post van 20 miljoen 
voorzien voor de aankoop van bossen. 
Uiteraard onvoldoende. Indien een der-

grotingen en belangrijke wetsontwerpen op 
de agenda op te hopen vlak voor het reces 
om de parlementaire kontrole zo moeilijk 
mogelijk te maken. Men krijgt hierdoor slecht 
parlementair werk, wat ons diskrediet ver
hoogt en men holt een ander demokratisch 
beginsel uit, dat van de openbaarheid. 

openbaarheid en ti jd vereist 

Dit druist regelrecht in tegen het beginsel 
van de openbaarheid en wekt door de af
wezigheid van parlementair werk in de herfst 
en in de winter bijkomend de indruk dat de 
parlementsleden toch niets te doen hebben. 

Het ergerlijke hierbij is dan nog dat de
genen die in herfst en winter maandenlang 
m gebreke blijven de senatoren die ernstig 
parlementair werk willen leveren hun wil om 
zomerzittingen te houden afdreigen bij de 
openbare mening door even onwaardige als 
goedkope demagogie. 

Wij zijn akkoord de begrotingen, die de 
jongste jaren en ook dit jaar laattijdig wer
den ingediend, af te werken vóór het zomer
reces. Wij zouden die liever reeds vroeger 
hebben behandeld De laattijdigheid is niet 
onze schuld. 

We vragen echter uitdrukkelijk de belang
rijke wetsontwerpen, die de regering thans 
aanhangig maakt, rustig te kunnen bespreken 
in kommissievergaderingen van september 
en oktober en rustig in volle openbaarheid 
te kunnen behandelen in de openbare zit
tingen van oktober en november. 

De ervaring heeft ons geleerd dat we an
ders gedurende die maanden toch geen agen
da kunnen samenstellen. 

informatie-monopool 

Een andere vorm van uitschakeling van het 
parlement die we ons laten welgevallen is 
de feitelijke monopolisering door de rege
ring van de informatie. 

Bij de ministeries en de parastatalen wer
ken meer dan 1.000 man in de studiediensten 
waaronder niet minder dan 300 universitair 
geschoolden. Kamer en Senaat samen be
schikken over een studiedienst, groot 15 
man, en onder hen kan men de universitair 
geschoolden ongeveer tellen op de vingers 
van één hand. 

Nochtans geen demokratie zonder een be
hoorlijke informatie. Alle Studiediensten zou
den tot een pool dienen verenigd onder het 
gezag van het parlement, ten dienste én van 
het parlement én van de regering. 

De reaktle moet van het parlement zelf 
komen. Op de steun van onze fraktie kan 
men daartoe onvoorwaardelijk rekenen. 

gelijk bedrag wordt voorzien voor de 
uitvoering van de wet op het natuur
behoud, dan is de kous af. Voor een 
degelijke natuurbescherming dient im
mers tenminste het tienvoudige te 
worden besteed. En dan nog... 

venijn in de staart 

Helemaal ontnuchterend is evenwel 
de vaststelling dat artikel 42 van het 
door de senaat overgezonden wetsont
werp stelt dat de oprichting van staats-
natuurreservaten en van bosreservaten 
evenals de erkenning van natuurreser
vaten verenigbaar moet zijn met de 
bepalingen van de plannen van aanleg 
en met de ontwerpen van streek- en 
gewestplannen. 

Zoals altijd : in cauda venenum. De 
wetgeving op het natuurbehoud wordt 
ondergeschikt gemaakt aan de wetge
ving inzake stedebouw en ruimtelijke 
ordening en dit op een vrij drastische 
wijze vermits zelfs de « ontwerpen » 
van gewestplannen (werkdokumenten 
dus, die van vandaag op morgen kun
nen veranderen en waarvan iedereen 
in dit land weet dat ze de optelsom 
zijn van een reeks lokale politieke en 
privé-belangen) zullen primeren ! 

vu-amendement 

Wil de wet op het natuurbehoud 
geen slag in het water worden, dan is 
het duidelijk dat artikel 42 van het 
wetsontwerp in omgekeerde zin moet 
gesteld worden. De oprichting van re
servaten moet primeren op de plan
ning van de ruimtelijke ordening, die 
immers veel te ekonomisch is opge
vat en waarvan de grondslagen date
ren van een periode toen ons milieu
geweten nog niet was ontwaakt. 

De VU-fraktie heeft dan ook een 
amendement in die zin Ingediend. Laat 
ons hopen dat het in de kommissie 
voldoende steun verwerft. De meer
derheidspartijen die met dit amende
ment ten zeerste verveeld zijn zullen 
in ieder geval kleur moeten bekennen 
en meteen zal de goegemeente weten 
of de kaderwet op het natuurbehoud 
een fopspeen is of niet. 

andré de beul, 
kamerlid. 
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de volksunie in icnmer en senaat 

KAMER 
kulturele autonomie 

De Kamer besprak het wetsontwerp 
betreffende de begroting van de ge
meenschappelijke kulturele zaken voor 
1973. VU-kamerlid Raskin gaf de vraag 
in overweging, of het op termijn geen 
aanbeveling verdient deze begrotin
gen af te schaffen in het kader van 
de kulturele autonomie en al hun kre
dieten over te schakelen naar de kul-
tuurraden. Geleidelijk zullen de begro
tingen, in de kultuurraden besproken, 
aanzienlijker worden en het moet mo
gelijk zijn al deze uitgaven via dota
ties te regelen. 

Spreker drong aan op een speciale 
inspanning t.a.v. van de Vlaamse par
ticipatie in de hoofdstelijke instellin
gen. De kulturele kommissie kan niet 
alles opvangen. Bovendien verminder
den de gemeentebesturen hun subsi
dies of schaften ze af. 

Wat de BRT/RTB betreft stelde 
spreker in de kommissie een vraag 
naar de financiering zonder een af
doend antwoord te ontvangen, althans 
niet wat de regionale verdeling der 
kijk- en luistergelden betreft. Blijkbaar 

zijn die gegevens nog steeds top-
secret in de unitaire administratie 
(NDR). 

radiotaks 

Het wetsvoorstel De Beul betreffen
de de wijziging van de wet van 26 jan. 
1960 i.z. de taksen op de radio toe-
Stellen werd in druk gegeven. 

anseele de zwijger 

Bij de artikelsgewijze bespreking 
van Verkeerswezen 1973 drukte VU-
kaerlid Luc Vansteenkiste zijn onge
noegen uit over het antwoord van mi
nister Anseele op de vijf preciese 
vragen, die ons kamerlid had gesteld 
in de RTT-affaire. Hij stelde opnieuw 
enkele vragen o.a. nopens de produk-
tiviteitspremies bij de RTT en bij de 
NMBS, over de recente bestellingen 
van ongebruikte toestellen. Spreker 
hoopte dat de minister eindelijk klare 
wijn zou schenken, want nu is de 
pers beter ingelicht dan het parle
ment I 

vragen 

Schriftelijke vragen werden gesteld 
door VU-kamerleden Raskin, Baert, 
Kuijpers en Emile Vansteenkiste. 

KULTUURRAAD 
dekreetsvoorstel len 

De Volksunie laat niet af, op de 
ruimst mogelijke interpretatie van de 
kulturele autonomie te hameren. In af
wachting dat deze autonomie ook wet
telijk verruimd wordt. Ze gaat ook 
pratisch te werk, door dekreetsvoor-
stellen in te dienen. Het grootste aan
tal dekreetsvoorstellen stamt van de 
VU. We sinjaleren de recentste. 

Een dekreetsvoorstel van VU-kamer
lid Kuijpers tot erkenning en subsidië
ring van levende ambachtelijke aktivi-
telten, die gevaar lopen te verdwijnen 
en niettemin in stand te houden zijn 
als vakarbeid niet in musea doch te 
midden de woonwijken, waar ze pro-
duktief bedrijvig zijn ten aanschouwe 
van iedereen, scholen inbegrepen. 
(Ndr. : te Brugge zijn nog steeds drie 
windmolens bedrijvig, uitgebaat door 
de stad én als maalderij én als toe
ristische attraktie). 

Het zelfde kamerlid diende een 
amendement in bij het dekreetsvoor
stel tot inventarisatie en erkenning 
van kunstwerken, die geen staatsbe
zit zijn : eigenaars van kunstwerken 

SENAAT 
en steeds maar de rtt 

Ook in de senaat kwam deze duis
tere aangelegenheid te berde. VU-se-
nator Vandezande oefende op zijn 
beurt scherpe kritiek uit op het uit
blijven van antwoorden door de be
treken ministers op gestelde parle
mentaire vragen ter zake. Dhr. Vande
zande kon niet aanvaarden dat staats-
sekretaris Daems op gestelde vragen 
de vragensteler naar de... pers ver
wijst I • Is dat niet de draak steken 
met de kontrole die door het par
lement moet worden uitgeoefend ? ». 
(Applaus van de VU-fraktie). 

Senator Vandezande betreurde, de 
vraag in afwezigheid van de voogdij
minister te moeten stellen, nl. of ook 
minister Anseele produktiviteitspre-
mies heeft getrokken en zo ja hoe
veel. Verder vroeg hij naar de reden 
van het niet-funktioneren of het hoge 
foutengetal van het semi-elektronisch 
sisteem. Daarna volgde een vinnig de
bat, waarbij senatoren Vandezande en 
Jorissen de staatssekretaris telkens 
opnieuw aan het vel zaten met precie
se vragen, waarop een zichtbaar ge
kwelde staatssekretaris Daems meest
al niet kon antwoorden. 

Senator Vandezande stelde ook Je 
achterstelling van de senaat tegen
over de kamer aan de kaak, vermits 
de staatssekretaris in de kamer wel 
doch in de senaat geen technische 
uitleg verschaft. Daems beloofde 
spoed te zullen zetten achter het for
muleren van antwoorden op de vra
gen van de senator. Staatssekretaris-
sen Daems en Ramaeckers ontkenden 
overigens met klem dat ook minister 
Anseele premies zou getrokken heb
ben. 

Uit dit debat bleek eens te meer 
dat het weer de VU is, die de spits 
afbijt, deze keer in het RTT-schandaal, 
waarin de ministers zich zeer onhan
dig hebben aangesteld, ook omdat ze 
door het VU-spervuur vaak in verle
genheid en verwarring werden ge
bracht. In ieder geval : de VU scoorde 
punten zeer in tegenstelling met ie 
regeringspartijen die er meestal 7wij-
gend bijzaten. En misschien hier ••n 
daar met — ingehouden — leedver
maak als publiek fungeerden... 

h a v e n b e l e i d 

VU-senator Van In verheugde zich 
over de aanstelling van een staatsse
kretaris voor havenbeleid, al dient nog 
afgewacht wat hij zal realiseren. Spre

ker meende dat de havenpolitiek niet 
op zo lange termijn dient gepland ge
zien de snelle evolutie. In welke mate 
is de regering bereid, rekening te 
houden met het feit dat de planning 
van Antwerpens linkeroever reeds tien 
jaar oud is. Spreker pleitte voor het 
beschouwen als een groot geheel van 
de drie grote havens en sneed de 
mogelijkheid van de oprichting van 
havenschappen aan, terwijl hij ook 
handelde over de gevolgen van de 
aanpassingswerken te Zeebrugge voor 
het toerisme, die zo goed mogelijk 
moeten opgevangen worden door o.m. 
ruime inspraak in de havenschap
pen. Verder vroeg hij hoe het 
stond met de waterbouwkundige proe
ven over de werken te Zeebrugge, 
welke de vooruitzichten voor een ha
ven in zee zijn. Hij hoopte dat i.z. de 
aanleg van een duwvaartkanaal en de 
weerslag daarvan op het treinverkeer 
de meningsverschillen ter zake zouden 
bijgelegd worden tussen de twee voor
naamste betrokken ministers. 

Na nog gesproken te hebben over de 
verbreding van de ES-autoweg tussen 
Aalter en Oostende besloot senator 
Van In, na de vaststelling dat openba
re werken en havenbeleid de rugge-
graat zijn van het sociaalekonomisch 
gebeuren, met de hoop dat het beleid 
van de minister zou bijdragen tot de 
welvaart van het land. 

...en veiligheid 

In het zelfde debat handelde VU-
senator De Bruyne over de veiligheid 
in Europa, de noodzaak van een nieu
we NATO-politiek, de noodzaak de 
Belgische landsverdediging in een Eu
ropees i.p.v. Amerikaans perspektief 
te zien, de voorrang van het burger
lijk gezag en de bereidheid van de 
VU, positief mee te werken aan derge
lijke heroriëntering. Senator De Bruy
ne had het tot slot over de instand
houding van een redelijke verdedi-
gingswil en pleitte hij voor een groter 
geloof in de Westeuropese Unie, als 
instrument van een geïntegreerd Euro
pees militair beleid. 

legerhervorming 

in zijn betoog tijdens de bespreking 
van de begroting van Landsverdediging 
1973 toonde VU-senator Bouwens aan 
dat minister Vandenboeynants in zijn 
verwijzing naar de Franse jeugdorgani-
saties (die het uitstel van legerdienst 
voor studie willen zien afschaffen) 
zich vergist had, dit aan de hand van 
uittreksels uit « Le Monde » ; spreker 
verdedigde het behoud van uitstel en 
gaf een definitie van de huidige jeugd 
ten beste. Verder handelde hij over 
de NATO-konferentie te Kopenhagen 

en onderwierp hij de NATO-aanbeve
lingen aan een kritisch onderzoek. Na 
diverse vragen i.z. aankoop van mate
riaal hekelde senator Bouwens het uit
blijven van taalkaders in het leger en 
verwees hij naar een eigen voorstel 
waarvan hij vanzelfsprekend ver
hoopte dat het spoedig in behan
deling zou genomen worden. Hij be
sloot met de vaststelling, dat wanneer 
men het leger doeltreffend wil ma
ken men een einde aan de taaltwls-
ten moet. maken en ermee ophouden 
de Vlaminegn te vernederen. Dè on
rust die daaruit voorstspruit heeft een 
nadelige invloed op zijn operationela 
kracht. 

geen militaire hulp 

Met een amendement beoogde VU-
senator Van Eisen, te verhinderen dat 
Belgische militaire hulp aan ontwikke
lingslanden in deze landen een bepaald 
regime steunt ofwel dat deze hulp de 
ene etnische groep tegen de andera 
steunt. 

geen winstbejag 

In een mondelingen vraag aan de mi
nister van Binnenlandse Zaken stelde 
VU-senator Jorissen, dat gemeen
schapsdiensten geen winstbejag mo
gen nastreven doch moeten leveren 
aan kostprijs. Dit in verband met de 
samenwei^ing tussen een ontziltings-
maatschappij en EBES, een privé-on-
derneming die uiteraard op winst uit 
is. De minister verzekerde zijn inter-
peliant « dat de regering een passen
de oplossing zal geven ». 

onrust in zaïre 

Tijdens de bespreking van de begro
ting van ontwikkelingssamenwerking 
heeft VU-senator Van Eisen gewezen 
op de onrust die er op dit ogenblik 
heerst bij de Belgische missionarissen 
en missiezusters in Zaire. Uit recente 
berichten blijkt inderdaad dat presi
dent Mobutu een regelrechte aanval 
plant op de kerk en haar bedienaars. 
Het ergste is echter dat deze aktie 
zou gestimuleerd worden vanuit ateis-
tische en vrijzinnige kringen van Bel
gië, die gesteund zouden worden door 
machtige Belgische financiële groe 
pen. 

Tevens vroeg hij de aandacht van 
de regering voor de pensioenen van 
de oud-Belgische werknemers in Afri
ka die op dit ogenblik ver ten achter 
blijven bij deze van de Belgische 
werknemers. 

moeten de verkoop of afstand melden 
aan de bevoegde dienst, ten einde 
uitvoer naar het buitenland te voorko
men. 

VU-senator Van Haegendoren diende 
een resolutie-voorstel in tot onverwijl
de oprichting van een afdeling be-
voegdheidskonflikten bij de raad van 
state. Het gaat hier vooral om mogelij
ke geschillen i.z. bevoegdheid tussen 
het parlement en de kultuurraden. 

VU-senatoren Van Haegendoren, De 
Paep, Vandezande en Elaut en VIJ-ka-
merleden Kuijpers, Van Leemputten 
dienden een dekreetsvoorstel in, waap" 
bij beheerders, toezichters, propagan
disten, leden van het administratief 
personeel, medici, para-medici, private 
medewerkers, opdrachthouders en 
deskundigen van het Nationaal Werk 
voor Kinderwelzijn die diensten preste
ren in het Nederlands taalgebied hou
der moeten zijn van een Nederlands
talig diploma of hun grondige kennis 
van het Nederlands moeten bewijzen 
door examen voor het Vast Wervings-
sekretariaat. Artikel 2 bepaalt dat het 
Nederlands de enige voertaal In voor
noemd werk is in het bevoegdheids-
gebied van de Nederlandse Kultuur-
raad. 

buitenlandse handel 

VU-senator De Bruyne waarschuwde 
in zijn betoog tengen een al te optimis
tische interpretatie van onze uitvoer-
statistieken en bepleitte rechtstreekse 
investeringen in het buitenland. Hij 
brak ook een lans voor een betere 
handelsopleiding en vergeleek daarbij 
met vroeger, toen heel wat meer af
gestudeerden dan nu naar het Jwjiten-». 
land trokken. Hij besloot met te wij
zen op het geringe percentage handel 
met de ohtwikkeTirigslartden .en drong', 
aan, deze handel te bevorderen, want 
op lange termijn werkt zulks onze ei
gen welvaart in de hand. 

scherpe kritiek 

VU-senator Coppieters oefende tij
dens het debat over de begroting Na
tionale Opvoeding scherpe kritiek uit 
op de houding van regering en meer
derheidspartijen in verband met het 
schoolpakt, waarbij ze een verkeerde 
voorstelling van zaken geven terwijl 
gepoogd wordt de meerderheid vast te 
leggen op een nieuw schoolpakt ook 
al heerst daarover bij de regering on
enigheid. Het parlement wordfr er weer 
eens buiten gehouden. 

wetsvoorstellen 

VU-senator Van Haegendooren heeft 
een voorstel van wet ingediend aan 
de Raad van State de bevoegdheid te 
verlenen de hem onderworpen wetten-
in-de-maak taalkundig te verbeteren of 
taalkundige verbeteringen aan te bren
gen aan bestaande teksten. Hoeveel 
taalfouten komen niet voor in de — uit 
het Frans vertaalde — wetteksten ? 

Hij heeft eveneens een voorstel in
gediend om — naar Nederlands voor
beeld — op de bankbiljetten opdruk
ken aan te brengen die blinden kun
nen toelaten ze te onderscheiden. 

VU-senotar Jorissen heeft een voor
stel ingediend de Raad van State 
op te leggen bij betwiste verkiezingen 
van gemeenteraden of kommissies 
van Openbare Onderstand een uit
spraak te doen binnen de drie maand. 

Door senator Van Haegendoren 
werd nog een voorstel ingediend om 
het aantal assistenten en navorsers in 
de menswetenschappen te verhogen 
(wijziging van de financieringswet van 
dede Universiteiten). De mensweten
schappen zijn van biezonder belang 
voor de Vlaamse gemeenschap. 



europa een... 
We waren wel enigszins benieuwd hoé Berlijn er zou uitzien. Vóór 10 jaar had

den we het verlaten, als een Amerikaans-Europese egelstelling in het Oostblok. 
Stapels ' muur ••literatuur en rijen cijfers over het welvaartsverschil tussen de 
twee zones werden ons toen in de handen geduwd, ledere neergeschoten vluchte
ling haalde de krantekoppen. Toen was het nog volop de koude oorlog ! 

vrijdag 18 april 1973 

Reeds in het zachtgroene BEA-vlieg-
tuig dat ons naar Berlijn bracht, had 
een gemoedeiijk-pratende Wirtschafts-
man uit Beieren ons de «verandering» 
verduidelijkt : Duitsland kan terug han
del drijven met het Oosten... En inder
daad deze handelssnaar zullen we dik
wijls horen betokkelen bij onze kon
takten tijdens het 20e Kongres van de 
Europa-Union. En net zoals in China de 
anti-Amerikaanse slogans verdwenen 
tijdens de « ping-pong-diplomatie », zo 
is de anti-Oostblokliteratuur in West-
Berlijn verdwenen... 

sicherheit und 
zusammenarbeit in europa 

Veiligheid en samenwerking in Euro
pa ! Dit is het tema van dit kongres. 
In de betonnen, speelse leefruimte van 
het Europacentrum aan de Kurfürsten-
damm komen meer dan 200 afgevaar
digden uit de Duitse deelstaten gedu
rende drie dagen samen, om er in een 
klassieke kongresstijl dit hoopvolle 
tema uit te benen. Rondomheen zont 
het welgedane Berlijn zich op de ter
rasjes en trachten welvaartscowboys 
op de trappen van de Gedachtniskir-
che « den Dam •> na te bootsen. Wat 
verder aan de Potsdammer Platz lost 
een peleton Volksarmee'ers in ganzen-
pas de zoveelste wacht af. 

niet nieuw... 

... is dit tema van de Duitse « Europa 
Union », zusterbeweging van ons « Ak-
tiecentrum voor Europees Federalis
me ». Reeds in 1953 te Straatsburg 
hoorden we in de toen jonge Europa
beweging deze eis : « Oost- en West-
Europa kunnen geen tegenstellingspo-
litiek laten inbouwen ». En dat terwijl 
de koude oorlog volop woedde. In 1958 
volgde echter nog het Oostduitse ulti
matum en in 1961 het bouwen van de 
muur, gevolgd door de massale exodus 
van 250.000 Berlijners naar de Bonds
republiek. Zij waren 1945-46 immers 
niet vergeten ! 

Enkel de Amerikaanse luchtbrug van 
Generaal Clay en de miljarden dollars 
(die West-Berlijn tot een architekturale 
pronkkast zullen uitbouwen) redden het 
statuut van West-Berlijn en de 2 mil
joen Westberlijners van klaustrofobie... 

Sovjet-Rusland trekt zich grimmig 
terug achter het IJzeren Gordijn, schie
tend op eenieder die het waagt zich uit 
dit sisteem te bevrijden... Poznam, 
Boedapest, Praag, Litauen, enz... 

na 1 0 jaar. . . 

...komt een officiële ontspanning. In
tussen hebben de politieke kaarten ook 
een andere waarde gekregen. China 
werd de konkurrerende grootmacht ; 
de Sovjet-Unie is militair drie maal zo 
machtig als West-Europa geworden... 
maar ekonomisch - maatschappelijk 
heeft het Oostblok geen sukses ge
boekt. 

Vandaar dat de handelsbetrekkingen 
tussen de twee blokken sedert 1970 

een evenwichtsbrengend kanaal mo
gen zijn voor de nationale ekonomie 
van Oost-Europa en China. 

l<o-existentie ? 

Dit toverwoord werd dan de leuke 
verpakking ! 

Het Duitse Wirtschaftswunder — 
dat-« uitverkocht -was-in-Europa en de 
Japanse nijverheidswereldmacht vin
den er baat bij en zetten mee het poli
tieke licht op groen ! Amerika heeft 
met zijn militair-terugslaan in Korea 
en Indochina geen sukses gehad bij de 
naoorlogse wereldordening en laat de 
jonge Verenigde Staten van Europa 
deze nieuwe spelregels uittesten... 
Brandt kreeg van Nixon de toelating 
c*,;ens zijn Washington-reis... Ander
zijds kan men niet zeggen dat de 
Sovjets er om liegen... « Wij zijn nog 
niet in staat alles voort te brengen wat 
we nodig hebben en dit is ons nadeel, 
vergeleken met meerdere Westeuro-
pese landen », vertelde prof. A. Za-
suchin van de Moskouse Loemoemba-
Universiteit, tijdens een voordracht 
voor een Beiers Gezelschap dat de 
samenwerking tussen de Bondsrepu
bliek en Sovjet-Rusland wil bevorderen. 
Zasuchin gaf dezelfde 19 mei 1973 rus
tig toe, dat Sovjet-Rrusland wil bewij
zen dat het binnen 15 jaar « even
veel kan produceren als het kapitalis
me >. Hiervoor zullen zij — indien no
dig — zeer graag de Sovjet-goudre-
serves aanspreken als betaalmiddel... 

brezjnev in bonn 

Hij krijgt er de peperdure Mercedes 
600 ten geschenke — enig uitgerust 

destijds voor Kroetsjev. (Brezjnev is 
Oekraïener van oorsprong). 

Hij komt officieel de « zaakjes » 
beredderen met de socialistisch-libe-
rale regering van Willy Brandt, die 
rentmeester mag spelen voor de nieu
we Duits-kapitalistische belangen. O, 
heilige ideologie ! {In de dertiger ja
ren hebben we dat voorbeeldje nog 
eens gezien...). Brezjnev kan rustig de 
oppositievleugel van de CDU voorbij-
stappen en zal naast de Duitse groot-
nijveraars óók enkele vooraanstaanden 
uit de kristen-demokratie ontmoeten ; 
zij hebben immers veel betere kontak
ten in de Duitse zwaar-nijverheid I Nu 
wordt Brezjnev te Washington ontvan
gen door big-boss Nixon om over dit 
alles de vaderlijke zegen te krijgen. 

Helsinki en wenen 

De Oost-Westonderhandelingen te 
Helsinki over de veiligheid en deze te 
Wenen over de vermindering van de 
bewapening en de bemanning zijn na
tuurlijk positieve, toe te juichen fei
ten. Maar meer dan vrome verzuchtin
gen kwamen er nog niet uit de bus. 
Integendeel... de legerbegroting van 
het Oostblok blijft per belastingsplich-
tige persoon 1/3 hoger dan in het 
westen I In Oost-Berlijn antwoordt een 
officiële zegsman me dan : « Dat ze 
graag dit offer veil hebben, om hun 
vrijheid te verdedigen... ». 

een hoofd werd op de tafel 
gezet... 

Niet een, maar 17 miljoen ontheem
den uit de 1945-1948-tijd voelen zich 
genomen. Inderdaad bij de Oost-West
verdragen van 1970 werd de Oder-
Neissegrens erkend ; Oost-Pruisen, 
Silezië, West-Pruisen en Danzig, Pom-
meren werden nu « officieel » afge
staan. De Baltische staten : Estland, 
Letland en Litauen en de gedenatio
naliseerde gebieden zoals Posen, het 

europabeweg ing in een notedop : 

1946 — 15 SEPTEMBER ZURICH : W. Churchill stelt de vorming van de Verenigde 
Staten van Europa voor. 

1947 — 5 JUNI EUROPA : Marshallplan voor hulpverlening neemt een aanvang en 
beklemtoont deze idee 

1948 — 10 MEI DEN HAAG : 1.000 Europese « vooraanstaanden » beklemtonen plech
tig de Europa-gedachte. 

1949 — 5 MEI LONDEN : 10 Europese Staten stichten de Europaraad, die echter 
weinig Europese arbeid zal leveren ! 

1950 — 9 MEI : Robert Schaman stelt voor een « Europese gemeenschap voor 
Kolen en Staal » in leven te roepen. In 1951 zullen 6 staten deze gedachte tot 
werkelijkheid brengen. 

1952 — 27 MEI : Europese overeenkomst tot wederzijdse verdediging. 

1954 . Frankrijk saboteert een verdere uitbouw. N 
1957 — 25 MAART : Stichting Euromarkt en Euratom 

1959 — 1 JANUARI : Begin van de tolovereenkomst. 

1963 — 28 JANUARI : De toetreding van Groot-Brittanië tot de Euromarkt gaat niet 
door 

1965 — 1 JULI : Frankrijk trekt zijn vertegenwoordiger uit de Europese Ministerraad 
voor een half jaar terug... 

1968 — 5 MAART : verdere uitbouw van de tolunie. 

1969 — AUGUSTUS : muntkrisis in Frankrijk 

1971 — MEI : nieuwe muntkrisis. 

1972 — 23 JANUARI : toetreding van Groot-Brittanië, Denemarken, Ierland en Noor
wegen tot de Europese Gemeenschap. 

1972 — 20 OKTOBER : Europese Topkonferentie. 

1973 — FEBRUARI : nieuwe muntkrisis. 

Memelland, Soldau, het Hultschiner-
land en het Sudetenland hebben nu 
zeker geen zelfstandigheidskans meer, 
in dit plan-Slavisme. Bovendien werd 
de onafhankelijkheid van de DDR er
kend zonder dat de levenskansen voor 
West-Berlijn veiliger werden... 

Deze voorwaarden werden door So
vjet-Rusland gesteld alvorens aan de 
• grote handels-co-existantie » te be
ginnen... 

potsdam - 2e vervolg 

In juli 1945 werd in het stukgescho-
ten paleis te Potsdam • de buit » ge
deeld door de overwinnaars : Truman, 
Churchill en Stalin. Rusland richt de 
roebelzone op in Europa en « bezet » 
de Balkan en Midden-Europa. Duitsland 
werd « broederlijk » gedeeld : 52 % 
van het Duitse grondgebied werd be
zettingszone voor Amerika, Groot-
Brittannië, Frankrijk en België. Later 
zou hieruit de Duitse Bondsrepubliek 
groeien. 25 % werd Russische bezet
tingszone, later de Duitse Demokra-
tische Republiek. 

23 % werd afgestaan aan Polen en 
Rusland ; dit zijn de zogenaamde 
• Oostgebieden », waaruit 17 miljoen 
duitssprekenden verjaagd werden — 
3 miljoen mensen zouden zelfs nooit 
over de Oder- en de Neisse geraken... 

Zo vormen de akkoorden van 1970 
rond de erkenning van de Oder-Neisse-
grens — na 25 jaar — het sluitstuk 
van het akkoord van Potsdam. 

het 20ste kongres 
van de europa-union 

Op deze feiten heeft dit kongres 
ingespeeld. Uit iedere partij kregen 
we een degelijk werkstuk voorgescho
teld. 

Dr. Karl Mommer, ondervoorzitter 
van de Europa-Union en prof. dr. Hein-
rich Schneider hielden de hoofd-tus
senkomsten in een klassiek, breed-
uitgeborsteld perspektief. Maar verder 
dan een groots wensen-struktuurplan 
geraakte men niet. Dat is het pijnlijke 
van de Europabeweging : vooralsnog 
kan ze niet meer doen als « bevorde
raar » te spelen voor de Europese ge
dachte. 

Tien punten werden weerhouden 
waaronder als voornaamste : 

1. Afbouw van de 2 Europese blokken ; 

2. Militaire ontspanning ; 

3. Het betrekken van Sovjet-Rusland 
en Amerika in alle Europese bespre
kingen zonder de eigen inzichten 
prijs te geven ; 

4. Samenwerking op ekologisch, kul-
tureel en wetenschappelijk-tech-
nisch vlak : 

5. Uitbouw van een meer-demokra-
tische Europese staatsordening op 
basis van het federalsme. 

Wat hoopvol is voor de Duitse Euro
pabeweging is het daadwerkelijke feit 
dat de Europa Union erin slaagt alle 
Duitse partijen met verscheidene par
lementsleden, gedurende meerdere 
dagen op haar kongres te doen samen
leven en werken. 

(/illy kui jpers, 

kamer l id . 



De Zegge is een kenmer
kend laagveengebied in liet 
hart van de Kempen, een laat
ste toevluchtsoord voor zeld
zame vogels, een oase van 
rust, waar het water het land 
beheerst. Dit natuurreservaat 
van 35 ha werd in 1952 door 
de Koninklijke Maatschappij 
voor Dierenkunde van Ant
werpen aangekocht. Het be
hoorde tot het grote Geels Ge-
broekt, een laagveengebied 
van 600 ha, gelegen in de 

vallei van de Kleine Nete en 
dreigde verloren te gaan om
dat het gehele gebied voor 
landbouwdoeleinden werd 
bestemd. De Zegge kon toen 
op het-nippertje worden ge
red, mede dank zij de steun 
van pers en publiek, wat in 
die tijd een krachttoer was. 
Waardevolle natuurgebieden, 
zoals het Cruysenbroeck en de 
AAosselgoren, die in een krans 
rond De Zegge liggen, bleven 
bedreigd. Zij vormen een on

ontbeerlijke bufferzone en 
zijn opzichzelf rijke laagveen-
moerassen met een zeldzame 
fauna en flora. 

Om het natuurgebied De 
Zegge en zijn omgeving te 
redden en voor het nageslacht 
te beveiligen, doet de Ant
werpse dierentuin een beroep 
op de daadwerkelijke steun 
van alle natuurbeschermers. 
Voor het eerst sedert de ken
tering ten gunste van natuur-

"red de zegge,, 
de akiie is pus begonn 

behoud en milieubeheer, vijf 
jaar geleden, krijgen de Vla
mingen een kans om massaal 
bij te dragen tot het welslagen 
van een grootscheepse aktie 
onder het motto « Red met ons 
De Zegge ». De initiatiefne
mers dragen geen partijpoli
tieke kleur en handelen niet 
onder druk van belangengroe
pen. Ze verdedigen een zaak 
die de moeite waard is en die 
alle milieubewuste Vlamin
gen kunnen onderschrijven. 

waar het om gaat 

Door het droogleggen van een groot 
gedeelte van het Geels Gebroekt, be
stemd voor landbouwbedrijven werd 
de verianding van De Zegge in de hand 
gewerkt. Struikgewas zoals els en wilg 
overwoekeren ten dele het kenmer
kende laagveengebied. Daardoor ble
ven sommige zeldzame vogelsoorten 
weg. Tijdens werkkampen die sinds 
1969 elk jaar in De Zegge worden ge
houden, ging heelwat schaarhout voor 
de bijl, om opnieuw zoveel mogelijk 
open water vrij te maken. Ook deze 
zomer tussen 6 en 11 augustus zullen 
jongens en meisjes van 16 tot 25 jaar 
dit werk vrijwillig voortzetten. 

De watertoevoer bleef een probleem. 
De Zeggeloop is dermate vervuild dat 
de inlaatsluis diende gesloten. Daar

door is er vooral in droge periodes 
waternood. Het water, aangevoerd van
af de landerijen van de Nationale 
Landmaatschappij is al evenmin ideaal. 
Wegens de voedselrijkdom afkomstig 
van de op het land gebruikte meststof
fen, veroorzaakt dit water een versnel
de verlanding van De Zegge. 

Mogelijke ruilverkaveling en verdere 
landbouwekspansie bedreigden het 
voortbestaan van De Zegge als natuur
reservaat. Het Cruysenbroeck, een 
laagveenmoeras van 100 ha grenzend 
aan De Zegge en de Mosselgoren, een 
nabijgelegen moerasgebied van 25 ha 
kwamen in aanmerking om te worden 
ontgonnen. Een eerste belangrijke be
schermende maatregel werd genomen 
door de ontwerpers van de gewest
plannen. 

Beide aangrenzende terreinen wer
den als totaal natuurgebied in deze 

plannen opgenomen. In juli 1972 be
sliste de beheerraad van de Nationale 
Landmaatschappij de nog niet ontgon
nen gebieden van het Geels Gebroekt 
te verkopen. Op 11 mei 1973 werd op 
het kabinet van de minister van Land
bouw bevestigd dat het natuurgebied 
het Cruysenbroeck aan de Koninklijke 
Maatschappij voor Dierkunde van Ant
werpen zal worden verkocht. 

Door de aankoop van dit nieuwe na
tuurreservaat staat deze privé-organi-
satie voor een financieel haast onop
losbare opdracht. Daarom zal door ver
koop van sluitzegels worden getracht, 
zowel de aankoop van het nieuwe re
servaat, -als de uitvoering van zeer 
dringende beheersmaatregelen met 
sukses te bekronen. 

Mocht deze aktie mislukken, dan 
zou meteen één van onze meest merk
waardige natuurreservaten op vrij kor

te termijn waardeloos worden. De 
Zegge zou dan onrechtstreeks het 
slachtoffer worden van een tot op he
den niets ontziende ruilverkaveling en 
van een verdere landbouwekspansie in 
de zin van bio-industriële bedrijven. 

de aktie 

De sluitzegels « 1 m2 — 5 fr. » — 
vellen van 50 zegels 250 fr. —, met 
een afbeelding van de slobeend, een 
zeldzame broedvogel van De Zegge, 
kunnen worden bekomen door storting 
van het bedrag op P.R. 878.51 van de 
Koninklijke Maatschappij voor Dier
kunde van Antwerpen, Koningin Astrid-
plein, 26, 2000 Antwerpen, tel. : 
03/31.16.40. 

Verder zijn óok*s't!bkëfé VèrkrtjQbSar, 
waarop de ijsvogel is voorgesteld. De 
prijs bedraagt 20 fr. Propaganda-af-
fiches met een slobeend en verklaren
de folders zijn eveneens beschikbaar. 

De aktie wordt nog op het einde van 
dit schooljaar massaal gestart en 
voortgezet tijdens en na de grote va
kantie. 

de toekomst 

De 100 ha van het Cruysenbroeck 
zullen door het initiatief van de Ant
werpse dierentuin en met de steun 
van heel het milieu-bewust Vlaande
ren in vrij korte tijd voor altijd zijn 
beveiligd. Daaraan wordt in natuurbe
schermingskringen niet getwijfeld. 
Voor de 25 ha van de Mosselgoren 
stellen zich andere problemen. De ver-
lande turfputten en laagveenmoeras-
sen, in totaal 12 ha, zouden als na
tuurgebied behouden blijven. Maar, 
13 ha van de Mosselgoren zou als 
landbouwgrond ter beschikking worden 
gesteld van een kalveropfokbedrijf. 

Hier wordt eens te meer aangetoond 
hoe klein het overheidsbeleid op ge
bied van natuurbehoud wel is. Een 
kalveropfokbedrijf met zijn vuile na
sleep vlak bij een natuurreservaat zal 
wel een wereldprimeur zijn. Waarom 
niet ineens de knoop doorhakken en 
een grootse beleidsbeslissing nemen 
door de Mosselgoren ook integraal bij 
De Zegge te voegen ? De mooie be
loften dat bij de verdere ruilverkave
ling en vestiging van bio-industriële 
bedrijven met natuurbehoud, land-
schapszorg en waterzuivering zal wor
den rekening gehouden, kennen we. 
Het zal wel bij beloften blijven. . want 
at zijn ze met een dozijn, de bevoegde 
milieuministers blijven van kompro-
missen houden tussen het natuurlijke 
en het gernteresseerde milieu I 

Oe slobeend, zeldzame broedvogel in de Zegge, samen met de Ijsvogel, simbolen van een grootse aktie. 
dirk buyes 
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berlijn iuni 1953 
(Argos) Twiinig jaar geleden op 17 juni 1953 werd de vrije wereld opgeschrikt 

door de opstand van de Berlijnse bouwvakkeis. Het voorspel tot die historische 

levolte was eigenlijk al in de zomer van 1952 begonnen toen Walter Ulbricht stelde, 

da* het socialiseringsproces van de « Zone », zo heette de DDR in die dagen, nodig 

moest bespoedigd worden. De gevolgen van de verstrakking bleven niet uit :• het 

aantal vluchtelingen ging steil de hoogte in en een ernstige voedselkrizis bedreigde 

de Berlijnse bevolking die al met zware herstelbetalingen aan de SU zat opgeschept. 

De misnoegdheid onder de Berlijners nam overhand toe maar de politie zorgde voor 

orde en hield het gehate regiem door terreur en willekeurige arrestaties overeind.. 

Op de achtergrond woedde de koude oorlog in alle hevigheid en in de SU zelve 

heerste het stalinisme oppermachtig. 

uitdaging 

Als rode tsaar Stalin in maart 1953 
overlijdt kan Waiter Ulbricht, zijn trou
we paladijn, zich niet aanpassen aan 
de « dooi », het liberaliseringsproces 
dat sporadisch op gan^ komt. Met een 
uitgeholde amnestie, met het versoe
pelen van de kollektivlsering, met het 
verzachten van de anti-godsdienst-
kampanjes veroorlooft de ijzeren appa
ratsjik zich een paar gebrekkige toe
gevingen terwijl hij anderzijds de fla
ter van zijn leven begaat : in volle 
krizisperiode meet Ulbricht zich aan, 
de arbeldsnormen in de industrie te 
verhogen — een verbijsterende en uit-
idagedde beslissing die hij tot zijn dood 
'zal beklagen... en die de arbeiders niet 
,willen nemen. Als 16 juni 1953 het 
Oostduits politburo in vergadering bij
een is komt het alarmerend bericht 
door dat de bouwvakkers van de Sta-
lin-Allee het werk hebben stilgelegd 
en zich gereed maken om te manifes
teren. Als Ulbricht na een marathon 
zitting die tot diep in de nacht heeft 
geduurd, beslist het gewraakte dekreet 
over de arbeidsnormen in te trekken is 
het te laat... 

oproer 

Op 17 juni grijpt de stakingsbewe
ging als een oktopus om zich heen. 
In de straten van Berlijn worden reus
achtige stoeten gevormd. Voorschrif
ten die het interzonenverkeer regelen 
worden stelselmatig overtreden Al
gauw blijft het niet bij ekonomische 
eisen. Drukkingsgroepen met politieke 

slogans nemen de hefbomen van de 
stakingsbeweging over. Het « Freiheit 
und Brot >• van de kommunisten uit 
de republiek van Weimar is niet van 
de lucht. De manifestanten eisen de 
afschaffing van het regiem en het on
middellijk vertrek van de Russen. 
Stadskommandant Doebrova kondigt 
de staat van beleg af : twee pantser
divisies rukken uit en bezetten Berlijn. 
Een paar opstandelingen worden door 
geïmproviseerde speciale rechtbanken 
ter dood veroordeeld en prompt ge
fusilleerd. Het politburo'staat versteld 
van de uitbreiding die de spontane 
revolutionaire volksbeweging in het 
bestek van amper twee dagen heeft 
genomen. Ten slotte moet de heftig 
geschokte internationale opinie nog 
toegeven dat de sovjetsoldaten door 
hun ongeëvenaarde koelbloedigheid 
een apokaliptische ramp hebben ver
meden. Nog vóór de avond van 17 juni 
invalt hebben de pantserwagens de 
spreekwoordelijke orde hersteld. Ul
bricht en de DDR mogen zich weer in 
veiligheid achten. 

verdrongen betekenis 

Jarenlang was de verjaring van de 
Berlijnse Opstand aanleiding tot bezin
ning en demokratische meditatie. Ge
leidelijk aan is de herinnering uitge
doofd : de opstand zoals later ook de 
MUUR zijn " werkelijkheden » gewor
den in het politieke landschap van 
West-Europa. Bij die werkelijkheden 
heeft de Bondsrepubliek, hebben de 
vrije Europeanen zich neergelegd • de 
Ostpolitik van Willy Brandt heeft hun 

betekenis verdrongen. En toch zullen 
de Oostverdragen die algemeen gelden 
als monumenten van wijze staatsmans
kunst nog niet zo nieuw de draagwijd
te van die twee junidagen in de hete 
zomer van 1953 doen vergeten. Histo
risch mag die opstand terecht heten, 
want hij was de eerste massale ver
zetsdaad in Oost-Europa, later gevolgd 
door Poznan (1956), door Boedapest 
(1956), door Gdynia (1970), door de 
Poolse Oktober, de Plaagse lente en 
andere heftige reakties tegen het ter
ritoriaal, sociaal en ideologisch impe
rialisme van het Kremlin. 

nieuwe marsrichting 

Een ander gevolg van de opstand 
was de « nieuwe marsrichting » van 
de buitenlandse politiek van Moskou. 
Voortaan mocht de SU alle hoop laten 
varen op socialisering van Oost- en 
Westduitsland tegelijk. Van dit ogen
blik af werden alle ideologische en 
kollektivistische inspanningen beperkt 
tot het grondgebied van Oost-Duits
land alleen. De geschiedenis leert dat 
Beria, Malenkov en Kroestsjev na Ber
lijn 1953 beschuldigd werden van po
gingen om met « de revanchistische 
en imperialistische Bondsrepubliek » 
geheime afspraken te maken... op de 
rug van de DDR. Een beetje naar het 
patroon van : laten we alle ideoio-
gsche meningsverschillen op zij schui
ven en gaan praten over handelsbe
trekkingen. Alleen Brezjnev werd ter
zake nooit beschuldigd... Hij ging wel
iswaar naar Bonn, maar pas nadat 
Brandt het bestaan van « das andere 
Deutschland » volkenrechtelijk had er
kend. 

In weerwil van de ontspanning tus
sen Oost en West, vandaag nog eens 
nadrukkelijk bevestigd door het bezoek 
van Brezjnev aan Washington, is de 
boodschap van de Berlijnse bouwvak
kers aktueel gebleven, ook na het van 
kracht worden van het interduits basis
akkoord. De slogan van de arbeiders 
« Wir wollen frei sein ! » blijft zijn 
intrensieke waarde behouden zolang 
de Muur overeind blijft, zolang mensen 
er op gevaar van hun leven willen 
overheenklimmen, zolang de persoon
lijke vrijheid om welke politieke of 
ideologische motieven ook aan banden 
wordt gelegd. Het kruistochtelijk anti-
kommunisme heeft afgedaan, maar het 
recht van de mens op persoonlijke 
vrijheid blijft elementair. Dit geldt 
mutatis mutandis ook voor niet-kom-
munistische landen die dit recht pro
beren te smoren onder Wet-en Orde
motieven. 

• Sovjet-partijlelder Breznjev In Nixons bui-
tenverblijf Camp David, bereidde zich op de 
gesprekken in het Witte Huis, die 's andereiv 
daags begonnen en waarbij zowat alle pro
blemen in de wereld worden aangesneden. 

• Amerika zal aan Israël nog 80 Phantoms 
en Skyhawkjachtbommenwerpers verkopen, 
als gevolg van het in maart jl. afgesloten 
akkoord tussen premier Meir — die opnieuw 
kandidate is voor de verkiezingen, zodat er 
van aftreden nog geen sprake is — en pre
sident Nixon, vermoedelijk in kompensatie 
voor de voorgenomen vliegtuigleveringen 
door Amerika aan Saoedi-Arabië en Koweit, 
waartegen in Kongreskringen verzet was ge
rezen. 

• Hongersnood als gevolg van jarenlange 
droogte neemt toe In verscheidene Afrikaan
se landen. 

• De IsraëKsche troepenkoncentraties aan 
de Libanese en Syrische grenzen zou groter 
zijn dan deze die de blitz-oorlog van 1967 
voorafgingen. Men maakt gewag van 100.000 
soldaten en 500 tanks. Gevreesd wordt dat 
Israël Zuid-Libanon zal binnenvallen en voor 
geruime tijd bezetten. 

• Auto met twee Syrische passagiers te 
Rome ontploft. Men neemt aan dat beide 
mannen een aanslag wilden plegen doch 
door vroegtijdige ontploffing zelf het slach^ 
offer van hun eigen plan werden. 

• Bij hoge vloedgolven op de Indonesische 
eilanden Palue en Fores zouden minstens 
1700 personen om het leven gekomen zijn, 

• Aantal schendingen in Vietnam van het 
door een nieuw akkoord Le Due Tho • Kis
singer bekrachtigd bestand neemt af. De 
De eerste dag werden slechts 6 schendingen 
genoteerd tegen 219 schendingen de vorige 
dag. Intussen werd een Amerikaans piloot 
van de burgerluchtvaart door de Patet Lao 
gevangen genomen, de eerste krijgsgevange
ne sinds het wapenbestand inging. 

• Protestanste guerilleros likwideren een 
katoliek te Belfast. De meeste aanslagen 
tijdens het weekend waren aangekondigd zo
dat er geen slachtoffers vielen. 

deze week 

in de wereld 

• Vakbondsleiders uit 115 fanden, in twee
daags kongres te Geneve bijeen, dringen aan 
op de boykot van het vervoer van en naar 
Zuid-Afrika van alle goederen. 

• EG-ministers van Landbouw moeten een 
aanbod uitwerken in het kader van de vrii-
handelsakoorden, aan landen van de Middel
landse Zee, waaronder Israël, Turkije, Tune
sië en Marokko. 

• Rhodesische bisschoppen dreigen met 
burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de wet, 
die het samenbijwonen van godsdienstige 
plechtigheden van zwart en blank verbiedt. 

• Ondanks verklaring van de sjah « dat de 
stadsguerilla neergeslagen is » duurt het ter
rorisme in Iran voort. ' ' 

• President Bourguiba pleit voor dialoog tus
sen Israël, de arabische landen en de Pa-
lestijnen. Onlangs bood hij zijn bemiddeling 
aan. 

Een kiekje uit het archief. 
Deze foto dateert van sep
tember 1967. De Griekse 
kolonels wachtend op de 
terugkeer van koning Kon-
stantijn uit de Verenigde 
Staten. Van rechts naar 
links : Papadopoelos (nu 
president), Patakos, Zoi-
takis, en iuitenant-gene-
ral Spandidalis. Gezien de 
huidige toestand krijgt 
deze opname wel een 
eigen betekenis... 

• Ex-chef van de Griekse geheime diensten, 
generaal Papageorgopoelos tot 15 maanden 
gevangenis veroordeeld wegens de eis, de 
monarchie te herstellen. 

• IRA-provisionals in Ulster zullen voortaan 
bommen werpen zonder voorafgaandelijke 
waarschuwing. Het Britse leger vraagt de ou
ders, hun kinderen geen « echte wapens 
lijkend speelgoed » meer te geven daar zulks 
tot tragische misverstanden met het leger 
kan leiden. 

• Staatssekretaris Rogers en minister BZ 
Gromyko tekenen ten rande van de Nixon-
Brezjnev gesprekken verscheidene handels-
en samenwerkingsakkoorden. 

• President Allende ondervindt nieuwe so-
cial-ekonomische moeilijkheden. Geruchten 
over meningsverschillen tussen Peron en zijn 
vertrouweling Campora, onlangs tot Argen
tijns president verkozen. De gepensioneerde 
generaal Geisel tot president van Brazilië 
verkozen door de militaire junta. 

• Ondanks Israëlisch en Jordaans verbod 
worden toch gronden door Arabieren aan Is
raelis verkocht op de bezette westelijke |or-
daanoever. 

• Sahellanden, door droogte en hongers
nood getroffen dringen aan op massale hulp. 
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de macedonische kwestie 

De diplomatieke schermutselin
gen tussen Joegoslavië en Grieken
land van de laatste weken, hebben 
wederom de aandacht gevestigd op 
de aloude Macedonische kwestie. 

Wat wordt verstaan onder Mace
donië ? Op ons kaartje ziet men in 
grijs de gebieden aangegeven, wel
ke gekend zijn onder de naam Ma
cedonië. Macedonië omvat dus ge
deelten van Joegoslavië, van Grie
kenland en van Bulgarije. Het Griek
se gedeelte telt 1,7 miljoen inwo
ners, het Joegoslavische 1,6 mil
joen inwoners en het Bulgaarse ge
deelte 250.000 inwoners. 

Macedonië bleef lang onder de 
heerschappij van de Turken, zelfs 
nog lang nadat de Bulgaren en de 
Grieken hun vrijheid hadden be
vochten. Eerst na de Balkanoorlo
gen (1912 - 1913) werd dit gebied 
verdeeld tussen Griekenland, Bul

garije en Servië, welk laatste land 
kan worden beschouwd als de voor
loper van het huidige Joegoslavië. 

Het zou tot na de tweede wereld
oorlog duren voordat over een her
eniging van Macedonië zou worden 
gesproken. In 1947 kwamen maar
schalk Tito (toen nog trouw aan 
Moskou) en de leider van de Bul
gaarse regering Dimitrov overeen 
dat een onafhankelijk en verenigd 
Macedonië zou worden geschapen 
dat natuurlijk ook gedeelten van 
Griekenland zou onivatten. De mis
lukking echter van de Griekse re
bellenleider Markos deed het ge
hele plan voor een onafhankelijk 
Macedonië in duigen vallen. De ver
wezenlijking zou voor de Slavische 
volken het voordeel hebben ge
bracht, dat deze een uitgang naar 
de Egeische zee zouden hebben ge
kregen. 

Het huidige Griekenland is niet 
bereid over een gebiedsafstand ta 
onderhandelen. Voor Tito, die da 
Komintern heeft verlaten, is het 
vraagstuk ook niet aktueel meer. 
Alleen Bulgarije, dat geen uitgang 
meer heeft naar de Egeische zee 
droomt nog van een gebiedsuitbrei
ding ten koste van Griekenland. 

Toch is de Macedonische gedach
te niet dood. In de drie delen van 
Macedonië bestaan onafhankelijk
heidsbewegingen, maar onder da 
huidige omstandigheden lijkt het 
wel uitgesloten plannen voor een 
onafhankelijk Macedonië te verwe
zenlijken. Dit neemt echter niet 
weg, dat de Macedonische kwestie 
nog dikwijls zal worden gebruikt 
als troef bij onderhandelingen met 
een land, dat een Macedonische 
minderheid heeft. 

een portret 

stane dolanc tito's opvolger? 

(Argos) Een paar weken geleden gingen geruchten rond over de verslechterde 

gezondheidstoestand van de 81-jarige president en maarschalk Tito. Meteen rezen 

vragen i.v.m. de opvolging van de ijzeren partij- en staatsleider : wie meet zich aan, 

de opvolger te worden van een man die meer dan een kwarteeuw lang de soms 

grillige sprongen van het Joegoslavisch kommunisme heelt bepaald ? 01 de wijzi

ging aan de Joegoslavische top die binnenkort onvermijdelijk wordt, heftige schok

ken binnen partij en staat zal veroorzaken is dan een bijkomende maar beslist even 

belangrijke vraag. 

Joegoslavische deskundigen zijn het 
er over eens dat Stane Dolanc van
daag de grootste kanshebber is. De 
bonkige massieve Sloveen (48) is se-
kretaris van het uitvoerend komitee 
van de heel-Joegoslavische KP. Zonder 
twijfel is hij begunstigd door zijn Slo
veense afkomst. Na de Kroaat Tito is 
nu een Sloveen aan de beurt. Een Ser
viër lijkt uitgesloten daar de getals
matige aanwezigheid van die volks
groep in de centrale partij-organen al 
erg doorweegt. Telkens als vakante 
topfunkties in uitzicht zijn komt de 
hele etnische samenstelling van multi
nationale staten in beweging. Dit geldt 
ook voor kommunistisch Joegoslavië 
waar bv. de Kroatische bevolkings
groep erg roerig is. Bij herhaling heeft 
Tito Kroatische « bourgeois-nationalis-
ten » in de ban geslagen. Het schijnt 
wel dat het nationalisme overal is, 
hier en daar, gisteren en eergisteren 
en vandaag : diep in de ziel van alle 
Serviërs, Kroaten, Slovenen, Mace-
doniers, Montenegrijnen en noem maar 
op die de heterogene republiek bewo
nen. En de ergste ontdekking is nog 
dat zelfs bepaalde kommunistische lei
ders door de ziekte aangetast zijn. 

Tito zelf had nooit last van nationa
listische impulsen. Toch had ook hij 
psichologische hindernissen te over
winnen vooraleer hij door de Serviërs 
werd aanvaard. Van meetaf aan wierp 
hij zich op als een « autentieke Joego
slaaf » in het besef dat te veel Kroa
tische binding onoverkomelijke moei
lijkheden zou meebrengen. Omgekeerd 
zou een partij- en staatsleider van Ser
vische afkomst gelijkaardige gevoelig

heden hebben gewekt. Alleen een Slo
veen kan vandaag de multinationale 
knoop doorhakken. Vooral als hij Do
lanc heet en bewezen heeft over on
misbare eigenschappen te beschikken. 
Zonder die eigenschappen is de ge
stadige opvlucht van Dolanc sinds 1969 
niet te verklaren, waarbij tegelijk het 
vermoeden rijst dat hij nog hogere op
drachten aan kan. Hij belichaamt im
mers de nationale deugden van zijn 
volk : efficiëntie, vlijt en trouw, deug
delijke verworvenheden waarvoor de 
1,7 miljoen Slovenen op nationaal vlak 
niet altijd werden beloond. 

geen ideoloog 

Tussen 1960 en '69 bewoog Dolanc 
op Sloveens niveau : direkteur van de 
partijschool te Ljubjijana, sekretaris-
generaal van de plaatselijke universi
teit. Toen hij politiek aktief werd be
gonnen Sloveense nationalisten te ru
ziën met de centralisten van Belgrado. 
Dolanc heeft zich echter tijdig afgezet 
van de twisten tussen federalisten en 
technokraten... Zelfs niet-kommunis-
ten geven toe dat de kanshebber niet 
het prototype is van de harde partij-
funktionaris. Hij is erg kommunikatief, 
spraakzaam en houdt van duidelijke 
formuleringen. Een ideoloog en teore-
tikus is hij niet. Hierin verschilt hij 
grondig van zijn invloedrijke leermees
ter Kardelj die in partij en leger wa
gens zijn ideologische publikaties voor 

schoolmeester wordt versleten. Dolanc 
is veeleer een pragmatikus van de 
macht, een partijganger van wet en 
orde. Die voorkeuren hebben trouwens 
een persoonlijke achtergrond ; Dolanc 
die in de rechten promoveerde fun
geerde tot 1960 als kolonel (later ook 
als generaal) bij de kontra-obavjestajna 
sluba (kontraspionage van het Joego
slavische leger). Vandaar zijn uitste
kende relaties met het leger, de poli
tieke en kriminele politie. Toch kan 

Zou de stoere maar toch al 81-jaiige 
Tito de teugels overlaten ? Eens komt 

toch die dag. 

men hem weer niet onderbrengen bij 
de apparatsjiks die in veel volksrepu
blieken het mooie weer maken. 

Servisch begrip 

In 1969 verschijnt Dolanc voor het 
eerst op nationaal vlak, naar verluidt 
door bemiddeling van Kardelj die Tito's 
aandacht op de intelligente Sloveen 
gevestigd had. Sindsdien kon Dolanc 
zijn reiswoede uitleven : als verant
woordelijke voor de buitenlandse be
trekkingen van dé Joegoslavische KP 
ondernam hij reizen naar Moskou en 
Bonn, naar Boekarest en Sofia, naar 
Rome en Parijs. 

Aangaande zijn simpatieën voor de 
Sovjetunie tast men in het duister. 
Bekend is alleen dat hij zich tijdens 
politieke gesprekken te Moskou hard 
tegen Russische inmenging in interne 
Joegoslavische aangelegenheden heeft 
verzet. Verder heet het dat Dolanc 
door de Serviërs wordt aanvaard. Be
slist een gunstig voorteken (voor de 
kandidaat) als men weet dat die Ser
viërs zich onveranderlijk opwerpen als 
de kampioenen van het « demoftra-
tisch centralisme ». Na het Servische 
nihil obstat mag Dolanc zich erg sterk 
voelen. Een schaduw over zijn reële 
kansen blijft de vervelende omstan
digheid dat Tito zelf wel liever Kardelj 
als opvolger zou zien. Ten slotte is ar 
ook nog een « sentimenteel » bezwaar: 
Dolanc is slechts in 1944 lid van de 
partij geworden en mist dus het au
reool van de partizaan. Mocht hij het 
halen, wat niet onwaarschijnlijk is, 
daar Kardelj, zijn voornaamste konkur-
rent, ook niet meer van de jongste is. 
dan kan men voor Joegoslavië een 
meer liberale maar geenszins weke 
koers verwachten. Beter dan wie ook 
beseft Stane Dolanc dat de stijl van 
Tito het niet langer doet. Het is even
wel nog niet zeker dat de stoere Slo
veen de kans krijgt om het demokra-
tisch centralisme uit te bouwen en te 
konsolideren ten bate van een vrij 
kunstmatig samengesteld Joegoslavië 
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Hier liggen hun lyken 
als ^adenml^Q"^ 

naar diksmuide f 

D iksmnide is op til. De naam van het stadje 
uit de Westhoek i<; een begrip. Op 1 juli 1973 
gaat met voor de zesenveertigste maal naar 

Diksmuide voor de IJzerbedevaart. 

Bedevaart! Nog 'n begrip. De naam wordt gege
ven aan een gebeurtenis, die zich sinds 1919 af
speelt en in het Belgische en Vlaamse wereldje tot 
een feit van betekenis gegroeid is. 

Vroeger op 't eind, sinds enkele jaren liefst bij 
't begin van de vakantie. Omstandigheden en keur
verwantschappen die het beloop van de menselij
ke samenleving bepalen, hebben de datumverleg
ging meegebracht, maar het feit en zijn zin onaan
getast gelaten. 

Zeer diep heeft zich, na een halve eeuw, de mas
sa-opkomst te Diksmuide, op een stuk slagveld uit 
de Eerste Wereldoorlog, rond het zinvolste memo
riaal van het oude Westfront, tot een vast teken 
en een levend gebaar bevestigd. 

Aanvankelijk waren het uitsluitend de slijkduivels van 
1914-1918, meestal herkomstig uit wat men pleegt de 
onder- en middenlaag van de Vlaamse maatschappij te 
noemen, naast een keur van door de diepere betekenis 
van 't bloedoffer tot realisme gelouterde romantische In-
teiiektuelen, die, jaar na jaar, dezelfde grond waar zij in 
een helse moerlemeie de tot werkelijkheid geworden 
Danteske vizioenen hadden meegemaakt, nog eens wilden 
betreden. Daar waar ze zoveel hadden uitgestaan, en 
zien uitstaan. Ze worden terug naar de plaatsen gelokt, 
waar zij diepst met het zegel van 't lijden en zijn volks-
nationale zin voor 't verdere leven werden gewaarmerkt. 

Niet veel van de pelgrims der eerste jaren zijn overge
bleven, en diegenen die er nog zijn vertonen, al een ze
ven, een acht of een negen In het begincijfer dat hun 
leeftijd aangeeft. 

Doch ook jongeren, door dezelfde motieven aangegre
pen, en die even intens over de ondergrond en de zin 
voor het stuk geschiedenis dat zich aan de Ijzer in 1914-
1918 heeft afgespeeld, zijn gaan bezinnen, kunnen van dat 
gebeuren geen afstand doen. 

Als ergens een krachtstroom, die ai nagenoeg ander
halve eeuw door de opeenvolgende Vlaamse generaties 
vloeit, een permanente ideologische bezinking heeft ver
wekt, dan is het bij de mannen van de Ijzer en hun na
zaten van 1973. De inspirerende spanning die een mytus 
schept, treedt nergens in Vlaanderen duidelijker aan het 
licht, dan rond Diksmuide, zijn Ijzertoren en de tragiek 
die hij simboliseert. Volkstragiek wordt door niets of 
niemand gedoofd. 

Die tragiek gaat voort op het stuk grondgebied waar, 
binnen de Belgische staatsgrenzen, Nederlands gesproken 
wordt, want het volk dat er woont, kan nog altijd zijn 
vleugels niet uitslaan in volle onafhankelijkheid. Het be
slist nog niet zelfstandig, zonder remmingen vanwege 
mensen en strevingen die een andere kant uitwillen. 

Veel is al uitgezuiverd : morzel na morzel werd door 
de wetgevende lichamen, voetstoots pnder de drang van 
een drukkend Vlaams radikalisme een brok recht als een 
gunst toegestaan. Maar helaas niet zonder dat men 'n 
andere, met de dag meer satanisch geworden angels 
en valstrikken, Is beklemd geraakt. 

Nooit hebben België en zijn kornuiten uit de volheid 
des harten, spontaan, aan Vlaanderen iets gegeven. Het 

moest altijd met dreiging en geweid aan de handen van 
Brusselse grootmachten ontrukt worden. Het edelmoedig 
begrijpen dat een eerste-minister zich, In 1936, liet onfr 
vallen, was de ergerlijkste bejegening, die de Vlamingen 
te beurt viel. We leven nog voort onder het teken vaB 
dat edelmoedig begrijpen, want we blijven vragers, d e ^ 
noods eisers, maar nog altijd geen beslissers In eigen 
zaken. Vat u het verschil, lezer ? Een verschil dat al sinds 
1830 bestaat. 

Het verschil spits zich telkenjare omstreeks het eind 
van de parlementaire zittijd toe. Naarmate de luiken op 
het Wetstraatse pokerspel opengaan en de spanningen 
onder de medespelers aan het licht treden. 

Voor twee jaar was het de grondwetsherziening waarin 
Vlaanderen de grootste dupe van heel zijn historie is ge
weest, en meesterlijk, door zijn zogenaamde grote poli
t ici, In de luren werd gelegd. 

Van verleden jaar tot nu was en is het pedant geleu
ter met artikel 107 quater, waar wellicht Iets inzit be
weert men, maar waarvan de betwistbare volksnationaie 
mogelijkheden reeds bij voorbaat werden teniet gedaan, 
omdat alle ondertekenaars van het protokol dienaangaan
de, eenparig moeten akkoord gaan, als er ooit amenderin
gen aan dat voor Vlaanderen zo al beklemmende worg-
touw zouden worden aangebracht. 

Alsof zij ook niet eenparig afgesproken waren, alles 
wat de Volksunie eraan zou wensen gewijzigd te zien, da 
pas af te snijden. We zijn toch geen politieke onnoze
laars met een luierbroekje aan. 

Dit jaar zijn het de knoeierijen. De ene dekt het bedje 
van de andere dicht. Het parlementaire reces staat voor 
de deur, kultuurpakt en schoolpakt worden erdoor gedrukt, 
en met de demokratie wordt een vreugdig loopje g » 
nomen. Enkele namen worden genoemd, andere verzwe
gen. IVIaar de brave belastingsbetaler dokt af, en leeft 
voort in een milieu waar gezonde lucht en zuiver water 
zeldzamer worden. Honoré is gepluimd I 

In Diksmuide gaat de Vlaming dat spel op zijn manier 
beoordelen, daar is de lucht nog vrij zuiver, In de Ijzer 
zit nog vis, en het gezond verstand heeft er bovenhand. 
Daarom gaan de Volksunisten er in dichte drommen heen. 
om te ademen in een atmosfeer waar Vlaamse ozon de 
neusgaten prikkelt. 
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Zij zullen er weer zijn, met tienduizenden, om te belij

den. Diksmuide blijft immers een van Vlaanderens voor
naamste geloofsbelijdenissen, zolang we niet binnen on
ze eigen grenzen in alles de baas zijn. Voor de enen is het 
een opluchting, voor de anderen een afreageren, voor nog 
anderen een kartasis, voor menigeen 'n op één dag gepro-
jekteerde kommer voor wat de toekomst brengen zal, voor 
velen een vrees, voor allen een gebaar en een daad van 
geloof.. Daar zijn, en een paar uren niets doen dan in 
elkanders aanwezigheid de bevestiging vinden, dat alles 
wat in Vlaanderen reilt en zeilt hun ter harte gaat. 

Diksmuide doodzwijgen kan men niet. Men zou te Brus
sel die jaarlijkse betoging liefst naar de duivel wensen, 
het is een doorn die in het Belgisch vlees steekt en pijn 
doet. Aan ons allen ervoor te zorgen dat hij er zolang 
blijft zitten, tot wezelf een grondwet opstellen naar ei
gen gading, tot we met één handomdraai amnestie ver
lenen, tot wezelf met onze eigen middelen investeren 
waar we willen, tot wezelf onze huishouding beredderen. 

Diksmuide moet Brussel als een verwijt in de oren 
klinken, zure oprispingen geven en een slechte spijs
vertering bezorgen. Zolang we naar Diksmuide moeten 
gaan om er tegen Belgiè een kwade vuist te zetten, is het 
voor Vlaanderen niet pluis in dit land. Zodra we, met licht 
gemoed naar Diksmuide zullen gaan, is het met Vlaan
deren in dit land in orde, vroeger niet. 

Wij niet, zij hebben een slecht politiek geweten, dat 
hun rust verstoort. Zover is het gekomen dat men de 
herinnering van de dood van tachtig procent Belgische 
soldaten bestendig in het aangezicht van de Belgische 
machtshebbers moet slingeren, om hen te verplichten de 
Vlaamse bakens in 't oog te houden. 

Te Diksmuide wordt het, bijeengepakt, aan de aan
wezige tienduizenden nog even ter overweging voorge
legd en meegegeven. 

De ouden lopen er niet dik, de jeugd is er meester 
van het terrein, luistert en denkt na. Zo hoort het. De 
Jeugd wordt daar radikaal. Vermits zij het holle roman
tisme verafschuwt, neemt zij er de maat voor een recht
lijnige Vlaamse politiek. Door hun massale aanwezigheid 
te Diksmuide, steunen de Volksunisten dat radikalisme 
en die rechtlijnigheid, steken zij leven en fut In het po
litieke steekspel dat in de eerstkomende maanden in de 
hoofdstad opgevoerd wordt 

Moesten we hier in een normaal land leven, dan zou 
het Jaarlijks feit van Diksmuide zijn voor ons volk zo 
tragische inhoud verloren hebben, en zou aan de onbil
lijke bejegening van Vlaanderen door deze staat al lang 
een eind gekomen zijn. 

Brussel met zijn Front van Frankofonen, en België met 
2ijn drie traditionele nationale partijen, zorgden ervoor 
dat het ijzer altijd maar opnieuw In het Vlaamse vuur 
moet. Te Diksmuide wordt dat vuur brandend gehouden 
en aangewakkerd, het is de jeugd die voor brandstof 
zorgt en de blaasbalk trekt om de nodige zuurstof te ver
schaffen. 

Romantisme is hier niet op zijn plaats, doch harde taal 
en vaste beslistheid om Vlaanderen eerst aan de beurt te 
laten komen, daar waar de beslissingen getroffen worden. 
Wij moeten de lakens uitdelen, en onder die uitdelers in 
de eerste plaats de Volksunie. De anderen zijn niet te 
betrouwen ; ze denken altijd aan iets anders en schudden 
de voorwendsels uit hun mouw Het is de eeuwige doem 
op de Vlaamse politiek sinds meer dan een eeuw. 

Amnestie werd weer eens afgewimpeld Zie maar wie 
ervoor is. en wie er tegen is Zelfs vice-eerste-minister 
Leo Tindemans laat zijn politieke vrienden en zijn kiezers 
in de kou staan, omdat hij zich gebonden acht door het 
regeerakkoord. Wij betwijfelen niet dat hij die jarenlange 
Vlaamse eis tot de zijne maakt, doch andere belangen 
van dit allereerste Vlaamse belang, knevelen zijn hand 
en verhinderen hem kordaat ja te zeggen voor amnestie 
tegen alles in, al moest de boel erom springen. Zolang 
zo'n mensen, met zo'n metodes, voortgaan Vlaanderen 
te vertegenwoordigen in de hoge regionen, is Vlaanderen 
eraan geschoren 

En daarom moet Diksmuide onverzwakt voortgaan, als 
een protest weliswaar, doch veel meer als een bevestiging 
van de dringende noodzakelijkheid de ogen van alle 
volksnationale mensen open te houden en wegwijs te ma
ken, wanneer ze opnieuw voor de keus staan tussen die 
Vlaamse politiekers die het zogezegd doen, en diegenen 
die het doen doen. Er is een onderscheid te maken tussen 
het zouden moeten doen, en het werkelijk doen, wanneer 
puntje bij paaltje komt 

Sinds jaren doe ik op deze plaats een oproep tot de 
Volksunisten om te Diksmuide te zijn, als één man. In de 
massa zonder partijpolitieke kleur, doch met de stempel 
van het Vlaamse radikalisme op haar voorhoofd en in 
haar hart, ten einde het de Belgische regeerders en de 
Brusselse opsnijders weer eens te laten zien dat we niet 
aflaten, en dat onze kracht groeit. 

Bewijzen moeten we dat de Vlaamse kracht groeit, toe
neemt. Daarom naar Diksmuide om het te laten zien. 
Diksmuide moet toenemen, evenwijdig met het stemmen
aantal van de Volksunie. Laat dat de wederkerige test 
zijn .De Volksunie is er nodig om 't vuur te doen branden. 
« Vier moet branden ». Het is een groot Westvlaming, 
klasgenoot van Rodenbach, die het ooit geschreven heeft. 

Ik heb mezelf in mijn leven meer dan eens wijsgemaakt, 
dat we de Vlaamse zege in de hand hadden, dat we er 
met reuzeschreden op vooruitgingen, dat het niet anders 
kon of we moesten morgen baas zijn in eigen huis. 

Doch na elke van die Vlaamse overwinningen bleek het 
dat de tegenstanders twee stokken achter de deur hadden 
klaarstaan om de overmoedigen iets te ontfutselen of te 
onthouden. Dus 's anderdaags moesten we opnieuw be
ginnen. Op elke Vlaamse overwinning volgden twee 
Vlaamse nederlagen. 

Als de Vlamingen hun steun aan de drie traditionelen 
blijven geven, worden ze nooit meester in eigen huis. 

In dezelfde mate als men te Diksmuide talrijker 
op de bedevaartweide rond de IJertoren staat, zal 
men, te Brussel, de macht van Vlaanderen beseffen. 
Laten we ons niet afleiden en ons ophouden met 
schermutselingen, waarbij men zijn politiek bus
kruit nutteloos verschiet op mussen. We moeten 
onze stellingen met berekening benutten, en de 
slag slaan, wanneer onze macht op het sterkst is. 

Het is de Volksunie alleen die daartoe in staat 
is ƒ ze heeft de wind in de zeilen. Ze moet te Diks
muide zijn, en zal er zijn. Laten we de sikkaneu-
rigen zichzelf opvragen : hoeveel Volksunisten 
zouden er hier zijn, en hoeveel anderen ? 

Zij kunnen dan zelf rekenen. De Volksunie komt 
ervoor uit, dat haar mensen te Diksmuide de door
slag geven. Ook in 1973. 

I. elaut, 
senator. 

bloemen voor de kleine vloomse man 

I * 

' Vi. H i M . . i J i m I! 11 '.'IJ' " I tili.'i"' PU' 
iinA 

Om de trouw van allen die hier streden, 

f ' om het bfjoed dat warm en weerloos i s : 

bloemen van de vrede. 

Om de moed van wie aan Vlaanderen bouwen, 

om de kracht van het getuigenis: 

bloemen van vertrouwen. 

Bloemen uit de dorpen van te lande, 

uit de stad die fel ten hemel stijgt, 

uit de zachte taal van kinderhanden, 

bloemen van een volk dat jaren zwijgt. 

Om de vrouwen die uw naam bezingen, 

om uw recht, uw weelde en uw nood, 

om uw naamlozen en uw geringen, 

om het wijze woord en de bezinning, 

om de liefde, sterker dan de dood: 

bloemen van de overwinning. 
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ons feuilleton (21) 

VUUIDEREN 
VERGUT 

door JOZEF SIMONS 

Zal de oorlog ook Vlaanderen bevrijden ? Florimond zit nu tot over de oren in « de 
toestand ». Hij kan nu met velen vrijuit spreken over de beweging die meer en meer 
vorm krijgt. Tot hij een franstalige oud-kameraad uit Namen tegen het lijf loopt. 
Deze probeert Florimond te ontmoedigen... 

ons feuilleton (21) 
hem ! „ Mjjnhear d« aai(noaz«nl«r 1 
Zijn dat geen vijftienduizend doodzon
den ? " 

> Deed Florimond deugd aan 't hart 
weer buskruit te ruiken. 
Neen, het grote vertrouwen der idea
listen, in het eerste stadfum, dat 
Vlaanderen van België recht zou ver
krijgen omdat zijn zonen zo mild met 
hun bloed het goede recht van België 
hadden verdedigd, dit vertrouwen was 
er bij de Vlamingen helemaal uit. 
Maar vanwaar kwam het verzet ? Van 
waar de eerste stoot ? 

vierde hoofdstuk 

aan 't front 

,, Neem het mij niet kwalijk ", zei hij, 
„ doch ik meen u een vriendendienst 
te bewijzen door u te verwittigen, dat 
uw korrespondentie zorgvuldig wordt 
nagezien. 't Schijnt dat je zo'n razend 
demokraat geworden bent. Waar heb 
je die bacillen opgedaan ? Wordt toch 
wijzer, jongen ! Wat een idee je warm 
te maken voor 't gepeupel — het 
volk ! Goed kanonnenvlees, jawel I 
En als 't weer vrede is, dat ze werken 
in de fabrieken en op het land, en ze 
zullen hun korst krijgen... Maar waar 
zijn je zinnen ? Volkskampioen I Dwe
per ! Werk voor jezelf, en, zo je 't 
met laten kunt, gooi nu en dan voor 't 
volk wat te grabbel... ". 

Wat een ommekeer had er in Flori-
monds gemoed plaats gevonden, dat 
hij van de kinderen van zijn eigen 
stand afstond, zover, dat hij hen niet 
meer begreep, dat hun woorden in 
hem het volk, het Vlaamse volk, kwet
sten ! 

,, Heb jij dan niets geleerd, René ? 
De volksjongens, die met ons en voor 
ons een gezamenlijk plekje onder de 
zon vrijmaken, hebben die geen recht 
op je eerbied, verdienen die geen eer
bied voor hun recht ? ". 

,, Kerel, kerel, hoe zwaartillend ! Wat 
ben je veranderd. Neem dat alles wat 
lichter op, en laat ons pakken van de 
koek wat we ervan kunnen krijgen. 
Wij moeten niet te onzen nadele af
breken wat vorige geslachten zo moei
zaam voor ons hebben opgebouwd... 
Fils è papa que tu es I " 

Toen nu Florimond niet alleen met zijn 
demokratische, doch ook met zijn 
Vlaamsgezinde overtuiging uitpakte, 
werd René wrevelig ; 
,, Maar jongen, je weet toch wel dat 
wij niet willen bekeerd worden. Wij 
meten niet af tot waar ieders recht 
reikt, wij nemen ons voordeel waar 
het voor 't grijpen ligt. Flaminganten, 
flaminganten . Waartoe al dat ruzie-
stoken ?... Daarbij nog buiten bespre
king gelaten dat het nooit fair is vóór 
de vijand eendracht en godsvrede te 
verbreken . De Vlamingen hier lopen 
nog vanzelf aan de band, maak je daar 
niet ongerust over .. Die herrieschop
pers aan de overkant, aktivisten en 
ander gespuis, daar vegen we later wel 
met de bezem door en 't vliegt uiteen 
als kaf. naar de vier windstreken... 
Laten we hier afscheid nemen, ik moet 
rechts, ji j rechtdoor... Als we nog lan
ger blijven haspelen, geraakt de 
vriendschap er helemaal doorgehas-
peld. Laat die oorlogsneurose maar 
eens goed uitwaaien... Adieu I ". 
„Twee woorden maar...". 
,, Dank je voor de goede intentie ; ik 
wil niet overtuigd worden : tot weer
ziens en wees voorzichtig ! ". 
Op het werk viel hij bij kanonniers van 
allerhande batterijen. Een paar jongens 
kwamen pas toe uit Eu, waar ze hon
ger hadden geleden en waar de geest 
ook in het teken der oorlogsmoeheid 
stond. Hele groepen die naar 't front 
werden gestuurd uit de depots, hadden 
op weg naar 't station, in de straten 
van het stadje gerumoerd en geroe
pen : ,, Leve Rusland I Leve de vrede I 
Leve Trotzky I ". 

Florimond spitste de oren. 
Een ander had daags tevoren in De 
Panne een zitting van de krijgsraad bij
gewoond waarop een sergeant en een 
brancardier werden veroordeeld om

dat ze briefjes hadden uitgepiakt met 
de gevleugelde woorden van Wilson : 
,, Elk volk, hoe klein ook, heeft recht 
op zelfbestaan ! ". 

„ Maar een van de advokaten ", vertel
de de jonge kerel, „ heeft de kans 
waargenomen om het de officieren 
eens goed te zeggen I Moesten de 
Heren van Havere op 't bankje zitten, 
ja, dan was 't een bank van schande. 
Zij maken misbruik van hun macht, 
omdat het Vlaamse volk zijn wil niet 
kan uiten Maar nu Is 't een bank van 
eer ! Die jongens hebben juist een 
weg gezocht, een middel om de volks
wil te uiten, om wat recht te beko
men ". 

Ook de omzendbrief van Generaal De 
Ceuninck aan de officieren kwam te 
berde : gevraagd werd door de mi
nister van oorlog, dat de officieren 
zich op het aanleren der Vlaamse taal 
zouden toeleggen, om meer vertrou
welijk — en vaderlijk — met hun jon
gens te kunnen omgaan. En druk be
sproken werd het optreden van twee 
Waalse luitenanten, die, liever dan een 
beetje ,,flamand usuel " aan te leren 
dat van hen werd gevergd, hun re
kwest hadden ingediend om dienst te 
mogen nemen in het Franse leger. Die 
mededeling was olie op het vuur. Flo
rimond achtte het thans een geschikt 
ogenblik om wat dieper op de kwestie 
in te gaan. 

Ze spitten voort, met wel twintig man 
in één grote groeve. Toch, omdat hij 
zo weinigen onder hen kende, ging hij 
liever niet rechtstreeks op de man 
af, maar bracht het gesprek op de 
Tsjechen. 
Die hadden over Oostenrijk lang niet 
te klagen zoals de Vlamingen over 
België. Zij hadden Tsjechisch onder
wijs van laag tot hoog, werden be
stuurd en geoordeeld in de eigen 
landstal, werden ingedeeld in eigen 
Tsjechische regimenten. En toch had 
hl n stamtrots in volle oorlog 't Oos
tenrijks juk afgeworpen. 
„ En kijk eens hoe de gazetten hoog 
opgeven van die Tsjechische regimen
ten, waar het wachtwoord luidt : 
' Overlopen! ' en die bij duizenden 
naar de vijandelijke linies oversteken ! 
Zij vormen zelfs Tsjechische eenhe
den om, ingelijfd bij het Russische le
ger, hun vroegere overheersers te be
vechten ! 

De Belgische pers vanuit Le Havre 
slingert de banvloek naar Borms en de 
aktivisten en heft de Tsjechische ver
raders op een glorietroon I ". 
Een olijke kanonnier kwam hem ter 
hulp met een trek, die insloeg : „ Wij 
hebben in de batterij het geval gehad ! 
Eerst kwam de aalmoezenier uitleggen: 
overlopen is doodzonde I Dat moest 
de mannen uit deze tijd van moede
loosheid, in 't vooruitzicht van het 
Duitse lenteoffensief, wel ingeprent 
worden. 
Een tijdje later wijst dezelfde Waalse 
aalmoezenier met fierheid op zijn ga
zet : ., Ziet eens I Vijftienduizend 
Tsjechen overgelopen ! " — Ik zeg 

IV 
De maand maart met haar lichtere 

dagen, bracht meer gevechtsdrukte. 
De Duitsers schoten dag en nacht, 
grasgranaten rond de batterijen, flui
tende schrapnels in de lucht, logge 
ontploffers op de kruispunten van de 
wegen. 

Het werd hun duur betaald gezet. Op 
alle uren van dag of nacht werden de 
kanonniers bij de stukken geroepen 
om tegen te schieten, met hun mas
kers voor, al niezend — want het re
gende Duitse gasbommen. 
Daags voor Sint-Jozefsdag — een rood
borstje zong in de knotwilgen langs 
de beek en Kamiel was pas gaan 
strikken zetten voor de patrijzen — 
kregen ze bevel te vuren vlak op de 
middag Tussen twee regenbuien steeg 
boven de Duitse lijnen een worstvormi-
ge kabelballon. 

De adjudant telefoneerde onmiddellijk 
aan de kapitein, die het nieuws over-
makte op het bureau van de majoor. 
,, Toch voortschieten I " klonk het be
vel. 

't Duurde niet lang of de Duitse gra
naten sloten hen in, in een steeds nau-
wer-wordende kring. Krak I Een sloeg 
vlak in een kleine dekking over de 
beek, waar het derde stuk zijn ladir*-
gen kruit had opgetast. Het poeder in 
brand met een plotse vlam die steeg, 
wel tien meter hoog. en dan even plots 
neerviel. 

,, Nu zijn we geleverd ! " zei de wacht
meester, met tien vingers tegelijk in 
zijn haar krabbend. 

,, 't Is of de duivel ermee gemoeid is " , 
stotterde Rik Stijmans, ,, kijk die ek
ster eens weg en weer vliegen als een 
spion tussen de Duitse en onze batte
rijen ! ". 

,, Stoppen ! " klonk het telefoonbevel. 
De Duitsers hadden het schieten het 
eerst gestaakt. 
„ We staan op Fritz zijn boekske ", zei 
Kamiel gelaten, „ hij legt er eieren on
der. Wij zullen bij 't wachten niets ver
liezen. Onthoud wat ik zeg I ". 
's Anderendaags in de voormiddag lag 
Florimond gerust op zijn tram te lezen 
in Em. de Boms • Het Levende Vlaan
deren " : "En als de levenden niet 
kunnen spreken, stamp dan de doden 
uit de grond ! " toen onverwachts — 
als een donderslag bij heldere hemel — 
een 240er granaat insloeg even over 't 
beekje, op vijftig meter van hun hok. 
Klodders aarde, grasvlakken, scherven 
vlogen overal op en rond, neervallend 
met een gedreun als het hoefgetrappel 
van galopperende paarden. 
Rik stijman greep zijn masker en zei : 
„ Ik trap het af ! " 
„ Mag dat ? " vroeg Florimond. 
Kamiel, terwijl hij zijn beste trui aan
schoot en zijn vijlen en alles waarvan 
hij hield met bekwame spoed in zijn 
ransel stopte, gaf hem het antwoord, 
met een lepe blik : „ De kapper is niet 
zo dwaas als hij er uitziet. Als 't er 
nauwt — en dit bombardement was te 
voorzien — zal hij wel door een van 
zijn vertrouwden de telefoondraad la
ten doorknippen. Als Fritz voorttrekt, 
zult ge de kapper als eerste man op de 
loopbrug zien staan I ". 
„ Ik ben ook weg. Flor ! Neem het ven
sterke uit, als gij gaat — want dat is 
een kostbare relikwie I " . 

[vervolgt) 
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een vervreemde 
vloomse gemeenschap in de bsd 

Honderden gezinnen leven in de BSD (Belgische strijdltrachten In Duits
land). Wie beseft en weet dit buiten de rechtstreeks betroklcenen ? Wie 
bekommert zich om deze gesloten gemeenschap met haar specifieke pro
blemen ? Uitgenodigd om dit van nabij te onderzoeken, trokken wij naar 
de Belgische garnizoenen in Duitsland. Het resultaat was zeer leerrijk. 

Samen met Brakel, Korbach, Essentho behoort Arolson tot de oostelijke 
sektor van de BSD. Strategisch zou het een belangrijke zone zijn, vermits 
het grenst aan het « Ijzeren Gordijn ». In deze sektor leven honderden ge
zinnen. Arolson alleen reeds telt er ongeveer zeshonderd. Deze gemeen
schap worstelt met problemen en moeilijkheden, waarvan de meesten van 
onze mensen geen weet hebben omdat zij meestal vijandig — in het beste 
geval onverschillig — tegenover alle militaire gedoe staan. En hoewel 
ook wij overtuigd anti-militarist zijn, belet dit toch niet dat oog en oor 
wijd open staan voor het louter menselijke aspekt. 

mutaties en de school 

Een van de grootste problemen 
Is wel dit van de school. Militairen 
worden geregeld gemuteerd, d.w.z. 
naar een andere garnizoenplaats 
gezonden. Dit betekent telkens ver
andering van school voor de kin
deren en nieuwe aanpassing. Dat 
dit nadelig moet uitlopen voor de 
studies, ligt voor de hand. 

Overal zijn er lagere scholen, 
maar de moeilijkheden beginnen 
pas als de kinderen 12 jaar zijn. De 
studiekeuze is zeer beperkt. Een 
technische afdeling Is er nergens. 
Voor de humaniora moeten de kin
deren naar Bensberg — het enige 
atheneum — op internaat. Dit wil 
zeggen dat ze wekelijks naar huis 
kunnen komen, maar 's zondags 
middags reeds terug weg moeten 
(de gemiddelde afstand is 200 km). 
Kunnen ze geen humaniora aan, 
zijn de ouders verplicht ze naar 
België te zenden. Waar moeten de 
kinderen dan tijdens het week-end 
naar toe ? Het is te ver om naar 
huis te komen. Wie vangt hen op ? 
Niet overal staan er grootouders 
klaar. 

Ook de dure internaatskosten 
zijn een doorn in het oog van de 
Vlaamse militairen. Een militair met 
drie kinderen moet zowat 36.000 
fr. per jaar betalen voor het inter
naat. Deze problemen heeft men 
niet in eigenland, want er moeten 
geen kinderen naar de kostschool 
vermits er in iedere stad keuze 
genoeg is van scholen. 

In Volkmarsen is er nu ook lager 
middelbaar onderwijs en vanaf dit 
jaar zal er ook in Soest moderne 
en klassieke humaniora zijn. Blijft 
nog altijd het probleem van de 
technische afdeling. En tenslotte is 
het niet prettig voor de ouders 
hun kinderen te moeten wegzen
den bij gebrek aan keuzemogelijk
heid. Daarenboven lopen de kinde
ren gevaar wat te vervreemden, 
wat pedagogisch niet verantwoord 
Is. Technische mogelijkheden zou
den er wel zijn in Duitse scholen. 
Zo wilde een bepaalde moeder 
haar kind naar een kapsterschool 
zenden. Maar wat zin heeft het als 
de Duitse diploma's in België niet 
erkend worden ? Alweer een ab
surditeit. 

Eveneens wordt er geklaagd dat 
er nevens heel goede, heel wat 
minder interessante leerkrachten 
te vinden zijn. Vooral als deze laat-
sten langs politieke weg benoemd 
werden. Sommigen van hen veroor
loven zich een taal tegenover de 
leerlingen, die in eigen land zeker 
niet zou geduld worden. Dat — al
les samen genomen — het alge
mene studiepeil van de kinderen 
niet bepaald schitterend kan ge
noemd worden, is n i e t t e verwon
deren. 

apartheid 

Een andere niet te onderschat
ten faktor is de kloof tussen offi
cieren, onder-officieren en solda
ten. Kloof die zich vanzelfsprekend 
ook bij de vrouwen laat voelen, ie
der heeft zijn eigen mess of klub 
of kantine en blijft in zijn eigen 
kategorie. Volgens wij konden ach
terhalen zou deze kloof meer van 
onderuit in de hand gewerkt wor
den, dan het omgekeerde. De sol
daten voelen zich meer op hun ge
mak onder elkaar, dan in de aan
wezigheid van hun officieren. Er
gens is dit wel begrijpelijk, maar 
dit heeft natuurlijk grenzen. Daar 
waar de ene op de andere neer
kijkt, is het meer dan verwerpelijk. 
Volgens een jonge simpatieke aal
moezenier valt deze kloof niet ge
makkelijk te overbruggen en hij 
vindt het alles behalve kristelijk. 

De hiërarchie van het leger oe
fent willens nillens ook een zware 
druk uit. Er is altijd de promotie 
die boven het hoofd hangt en de 
mensen verplicht braaf in het ga
reel te lopen. Elke stap buiten dit 
militaire gareel brengt onvermijde
lijk moeilijkheden teweeg. 

Wie het onzalige idee gehad 
heeft in Brakel, Essentho en Kor
bach appartementsgebouwen neer 
te zetten die meer op kazernes ge

lijken dan op woningen, weten wij 
niet. Die lelijke kazerne-apparte
menten hebben dikwijls uitzicht op 
de eigenlijke kazerne of op de te
genoverliggende appartementen. 
Dit samenhokken in een gemeen
schap die op zichzelf aangewezen 
is, wekt niet alleen de nodige 
spanningen, maar vele vrouwen lij
den zelfs aan zenuwinzinkingen en 
allerhande frustaties. Dit verschijn
sel zou zich voornamelijk in Essen
tho laten gevoelen, een zeer afge
legen plaats alleszins in de winter 
Gelukkig is er daar een jonge 
progressieve aalmoezenier, die de 
problemen door en door kent en 
zich op een bewonderenswaardige 
wijze inzet voor zijn mensen. 

Of men gelovig of ongelovig is 
doet er niet toe, maar iedereen 
voelt spontaan êfen wat een belang
rijke positieve rol een aalmoezenier 
In dié garnizoenen spelen kan. Hij 

kan op het menselijke vlak heel 
wat wonden helen en een bindmid
del zijn tussen al deze geïsoleerde 
mensen. Een aalmoezenier daaren
tegen, die geen begrip heeft voor 
de plaatselijke noden en de men
sen alleen tracht te benaderen met 
helklinkende sermoenen in de kerk, 
doet veel meer kwaad dan goed. 
dit ondervonden wij in lange ge
sprekken met mensen van verschil
lenden strekkingen. Wij hebben 
niet de gelegenheid gehad met alle 
aalmoezeniers te praten, maar dit 
belet niet dat wij ieder garnizoen 
een aalmoezenier toewensen zoals 
in Essentho. De gemeenschappen 
kunnen er alleen maar goed bij 

, varen. 

geneeskunde 

Eveneens een probleem is de ge
neeskunde, zeker voor de vrouwen 
die het in het algemeen niet pret
tig vinden in geval van nood in een 
militair hospitaal terecht te komen. 
In ieder garnizoen is er eea dokter, 
een tandarts en het verplegend per
soneel. Heel wat mensen zijn over
tuigd dat de minder gewaardeerde 
dokters bij voorkeur naar de verre 
garnizoenen gezonden worden en 
dat de zeer goede elementen onder 
hen gewoonlijk niet lang blijven of 
gemuteerd worden. Voor het wel
zijn van de patiënt is het best een 
vast dokter en tandarts te hebben 
in wie hij volledig zijn vertrouwen 
stellen kan. Hoe kan dat als er 
steeds andere gezichten verschij
nen ? Het gevolg is dat vele vrou
wen naar Duitse dokters en tan
dartsen gaan en zelfs ook verkie
zen In een Duits hospitaal of kli
niek opgenomen te worden, wat 
dan weer zware onkosten kan mee
brengen. 

land van oude mensen 

Alweer een ander aspekt is de 
mentaliteit van de kinderen. 

Ze zijn hun e i g e n land 

totaal ontgroeid. Spreken ze van 
hun thuis, dan bedoelen zij wel de
gelijk Duitsland. Langs de TV om 
worden ze geregeld met Duitse 
toestanden gekonfronteerd, zodat 
ze er meer van op de hoogte zijn 
dan van Belgische. Sedert korte 
tijd ontvangen de garnizoenen nu 
ook onze Nederlandstalige uitzen
dingen, zodanig dat er op dat vlak 
wel iets kan veranderen. Ander
zijds, als ze naar België komen is 
dit meestal om hun grootouders te 
bezoeken, zodanig dat voor velen 
van die kinderen België <• het land 
van de oude mensen .» geworden 
is. Ergens zijn ze ontworteld en 
weten niet goed meer waar ze ei
genlijk thuis horen. Temeer als ze 
met hun ouders in verlof naar het 
eigen land gaan zien ze alweer de 
problemen, die dergelijk verlof 
meebrengen. Waar naartoe als ze 
met twee, drie en zelfs meer kin
deren zijn ? Hoeveel grootouders 
hebben de nodige plaats om een 
heel gezin te herbergen ? Zo trek
ken ze dikwijls van het ene fami
lielid naar het andere, zonder er
gens lang te kunnen blijven en ze 
zijn dan alweer gelukkig naar huis 
in Duitsland te keren. 

gezonde lucht 

Wat de oostelijke sektor van de 
BSD meer dan voldoende heeft, is 
gezonde lucht. De streek is bosrijk 
en nog ongerept. Groene ruimten, 
tuinen, bloemen en parken, vooral 
dan in Arolson geven een ver-
ademend karakter. Het is er in ie
der geval gezond en rustig leven. 
Geen vervulde lucht zoals bij ons. 
Aan gelegenheid tot lange wande
lingen en uitstappen in een na
tuurschone omgeving ontbreekt 
het genendeels. Dit is een van de 
hoofdredenen waarom vele gezin
nen — ondanks alle zware proble
men — toch verkiezen in Duits
land te blijven. Zo kan men mili
tairen ontmoeten die reeds 20 jaar 
en meer in Duitsland wonen en er 
gewoon niet meer aan denken naar 
het vaderland terug te keren, ook 
niet als gepensioneerde. 

Eveneens een vaststelling is het 
feit, dat het uitgerekend Vlamingen 
zijn die naar de verre garnizoenen 
gezonden worden. De Walen liggen 
meestal vlak bij de grens en heb
ben het heel wat gemakkelijker 
om eens even « over te wippen », 
Aangezien de reisvergoeding voor 
beiden dezelfde is, zijn het toch 
alweer de Vlamingen die er het 
meest bekaaid vanaf komen. Daar
enboven beschikken de Waalse 
garnizoenen over een koninklijk 
atheneum te Rosrath en te Duren 
en rijden van uit de garnizoenen 
Keulen en Aken dagelijks autobus
sen naar Eupen, waar de Fransta
lige kinderen ook kunnen school 
lopen. In het Belgisch leger zijn de 
Vlaamse militairen en hun gezinnen 
nog altijd de minderwaardigen. 

anti-militarisme 

. Dat vele opgeroepenen anti-mili
tarist zijn, vinden wij best. Ook wij 
verfoeien alle legers ter aarde 
hartsgrondig, maar er zijn natuur
lijk verschillende manieren om aan 
zijn anti-militarisme uiting te ge
ven. Als wij dan verhalen horen 
van mannen die 's nachts opstaan 
om hun gevoeg in de soepketel te 
doen of er dweilen in te gooien 
l<unnen wij alleen maar afkeurend 
de neus ophalen. Als er zoveel 
honger in de wereld geleden wordt 
op dergelijke wijze met voedsel 
knoeien, heeft geen naam. En wan
neer er na een militair banket kris
tallen romers en zilveren bestek
ken in de vuilbakken gevonden 
worden, dan kunnen wij dit geen 
anti-militarisme maar wel vandalis
me en barbaarsheid noemen. 

Tijdens onze aanwezigheid kwam 
er een nieuw kontingent opgeroe
penen binnen. Van officieren ver
namen wij dat het merendeel uit 
analfabeten bestond uit een uit
hoek van West-Vlaanderen. Onze 
eerste Indruk was, dat wij niet 
goed begrepen hadden. Dat er in 
de 20ste eeuw in ons klein landje 
met de schoolplicht nog analfabe
ten konden bestaan, hadden wij 
niet voor mogelijk geacht. In het 
leger weet men er In ieder geval 
over mee te spreken. Dat dit ont
zettende moeilijkheden meebrengt, 
ligt voor de hand. Toen wij aan een 
overste vroegen waar deze analfa
beten terechtkwamen, antwoordde 
hij « bij de GENIE... ». Onze ironi
sche glimlach heeft hij waarschijn
lijk niet eens opgemerkt ! 

" ^ 

VERBRUIK 

hilda uytterhoeven. 

Pas is de kwik-in-de-vis-affaire uit de aktualltelt geraakt of 
Vivec, een andere in dit land werkende verbruikersorganisatie 
komt met een studie voor de pinnen In verband met lood en 
cadmium In ons dagelijkse voedsel. Dat lood- en cadmium-onder-
zoek van VIvec is een schot in de roos, de moeite waard om er 
in dit stukje dieper op in te gaan. 

Het Is al van vroeger bekend dat geëmailleerd aardewerk, 
faience, porselein en kookpotten de oorzaak zijn van een hoog 
lood en cadmiumgehalte in het voedsel oP dranken. Begin dit 
jaar nog hadden we het over een Nederlands onderzoek in dit 
verband dat gepubliceerd werd in-het tijdschrift Voeding, een 
uitgave van het Nederlands Voorlichtingsbureau voor de Voeding. 
Lood en cadmium- is een grondstof van het email dat op de 
recipiënten wordt aangebracht. Het vochtige email wordt In 
ovens op hoge temperaturen gebakken zodat het er blijvend door 
het metaal of aardewerk aan gehecht wordt. De temperatuur 
waarop dit emailleren gebeurt, is van het allergrootste belang, 
hoe hoger de temperatuur hoe minder lood en cadmium er vrij
komt wanneer er o.m. zure eetwaren in bereid worden. Blijft de 
temperatuur bij het emailleren laag dan komen beide elementen 
gemakkelijk vrij, vandaar de soms ongelooflijk hoge lood- en 
cadmiumgehalten In eetwaren. 

loodvergifliging 
Het zou allemaal nog geen probleem zijn indien we echt lood 

en cadmium nodig hadden, maar dat is nu juist niet het geval. 
Bovendien krijgen we dagelijks grote hoeveelheden lood in teet 
lichaam. Een gemiddeld dagmenu bevat gemiddeld al een halve 
mg. lood en vermits ook sigaretten en benzine lood bevatten 
ademen we nog een niet-onaanzienlijke portie lood binnen op de 
koop toe. Toxicologen nemen aan dat 1 mg, lood al voldoende Is 
om op lange termijn loodvergiftiging te veroorzaken. Totnogtoe 
neemt men aan dat we niet abnormaal hoge dosissen lood nor
maal kunnen verwerken. Wanneer er echter op kunstmatige ma
nier meer lood in ons lichaam komt wordt de toestand precair. 
In dit verband volgend uittreksel uit « L'aliment et la vie ». In 
een gezin gebruikt men een schotel, bekleed met een laagje 
loodvernis om salade klaar te maken. De man lijdt aan loodzlekte 
en moet in het ziekenhuis opgenomen worden. Zijn vrouw at de 
salade zonder olie en azijn en ontsnapt aan de vergiftiging e. Aan 
duidelijkheid laat dit voorbeeW ,niet,s,^oyqr.^,.^^^j,„,^ madov j < 

Met cadmium zit het enigszins anders. Dit metaal komt nor
maal niet in het voedsel voor en vergiftigingsverschijnselen, die 
zelden voorkomen, zijn ofwel in het gevolg van de bereiding van 
voedsel in bekers of schotels die cadmium bevatten of het ge
volg van de lozingen in het leefmilieu door bepaalde industriële 
bedrijven. Het gevolg daarvan is dat de verschijnselen van cad-
miumvergiftigingen praktisch niet gekend zijn door dokters, wat 
het voor eventuele slachtoffers nog gevaarlijker maakt. 

Om tot het onderzoek van Vivec terug te komen. De vereni
ging gaf aan een gespecialiseerd laboratorium de opdracht na 
te gaan hoeveel lood en cadmium er vrijkomt wanneer men zure 
voedingsmiddelen in geëmailleerd eetgerei klaarmaakt. Omdat 
er in dit land geen maximumnormen in dit verband bestaan nam 
Vivec de Amerikaanse normen over. In totaal werden 127 stuks 
onderzocht en het resultaat was dat 20 % van de onderzochte 
recipiënten teveel lood of cadmium afgaven. Sommige fabri
kanten gaan zelfs zover te beweren dat hun gerei voldoet aan 
internationale normen, ook al weten ze heel goed dat er hele
maal geen internationale normen bestaan. Dat fabrikanten zich 
niet bekommeren om de eventuele schadelijke nevenverschijn
selen die aan produkten vastzitten is niet verwonderlijk, zolang 
een produkt verkoopt stelt de producent zich geen vragen, voor 
hem telt alleen de hoogst mogelijke winst. 

In afwachting van overheidsmaatregelen stelt Vivec het vol
gende voor : 

• vermijden dat zuurhoudend voedsel langdurig in kontakt blijft 
met recipiënten van aardewerk, porselein, faience of versierd 
glas 

• bij voorkeur glazen recipiënten gebruiken om eetwaren te 
bewaren 

• geen pannen of kookpotten gebruiken die van binnen bekleed 
zijn met geel, rood of oranje email. Pannen of kookpotten 
bekleed met wit, zwart, grijs of blauw blijken niet verdacht 
te zijn. 

Een gedetailleerde lijst van de verschillende merken met het 
gehalte lood en cadmium dat vrijgegeven wordt bij bereiding 
van zure eetwraen werd in het tijdschrift Vivec gepubliceerd. 

Dat de zopas opgesomde maatregelen niet meer dan een plijs-
ter op een houten been zijn is zonder meer duidelijk. Het is ons 
ministerie van Volksgezondheid dat normen moëf vastleggen, 
zoals de Amerikaanse regering dat al veel eerder deed, en het 
geëmailleerd eetgerei moet onderzoeken vooraleer het in de 
handel mag gebracht worden. Merken die teveel lood en cad
mium vrijgeven moeten zondermeer verboden worden om de 
volksgezondheid te beschermen. Het is erg jammerlijk dat de 
overheid nog niet ingegrepen heeft, Indien de h. Desaeger Inder
daad een man van de daad is, zoals sommige beweren, dan kan 
hij dat dadelijk bewijzen. Wijzelf geloven niet dat het zo een 
vaart zal lopen, of hebben we ons voor éénmaal vergist ' De 
nabije toekomst zal het uitwijzen. 

d.c 



16 
WU • t3-6-7t 

0 20U.10 ; De Trojaanse vrouwen. Film van 
Michel Cacoyannis. 

9 22U.0O : Bestemming Noordzee. SOS-Na-
tuur over het storten van chemische af
valstoffen in zee. 

O 22u 30 : Vergeet niet te lezen. 
O23U.05 : TV-nieuws. 

DINSDAG 26 JUNI 

ZATERDAG 23 JUNI 

O 

o 
o o o 
• 

o o 

18U.55 : Fabeltjeskrant. 
19U.00 : Kom op je verhaal Jonge mensen 
verteilen over hun reizen naar China, in-
dia en Zuid-Amerika. 
19U.30 ; La Linea. Italiaanse tekenfilm. 
19U.45 : TV-nieuws. 
20U.10 : De familie Strauss. 
21U.00 : New York, Urbs Ultima. De laat
ste stad van de oude wereld. 
22U.00 : MASH. 
22U.25 : TV-nieuws. 

O 18U.30 : 
O 18u35 : 
O 19U.00 : 

Fabeltjeskrant. 
Follyfoot. 
Jonger dan je denkt. S 

Neerpelt. 
O 19U.45 : 
O 20U.10 : 
O 20U.40 : 
O 21U.00 : 
# 21U.25 : 
O 21u55 ; 
O 22U.45 : 

TV-nieuws. 
Mijn vrouw van hiernaast 
Kamerbreed. 
Ann Christy Show. 
Echo. 
Sheriff Cade. 
TV-nieuws. 

Show te 

WOENSDAG 27 JUNI 

O o o o o 
CVP. 

Jevanjong. 
Fabeltjeskrant. 
Politieke tribune. 
TV-nieuws. 
Dubbeldekkers. 
Een lastige baby.Filmkomedie 
Cary Grant en Catherine Hep-

ZONDAG 24 JUNI 

O 09U.4S : Wegkampioenschap van België. 
O 10U.30 : Eucharistieviering vanuit Brugge. 
O 13U.35 : Wegkampioenschap van België. 
O 14U.00 : Internationaal landbouwmagazine. 
O 14Ü.30 : Skippy. 
O 14U.55 : Rond de kiosk. Optreden van de 

Koninklijke Fanfare « Broederkring Cecilia 
uit Houthalen ». 

O 15U.40 : Sportbiënnale '73. 
O 15U.45 : Aankomst wegkampioenschap 

van België. 
O 17U.00 : Tienerklanken. 
O 18U.20 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.25 : Avonturen onder zee. 
O 19U.15 : MASH. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 : Sportweekend. 
# 20U.25 : Een vlo in het oor. Toneel van 

Georges Feydeau 
O 22u 50 : TV-nieuws 

MAANDAG 25 JUNI 

18U.00 ; 
19U.15 ; 
19U.20 : 
19U.45 : 
20U.10 : 

O 20U.35 : 
met o.a. 
burn: 

O 22U.10 : Horen en zien. 
O 22U.40 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 28 JUNI 

O o o o o 

o o 

18U.55 : Fabeltjeskrant. 
19U.O0 : Koning Arthur. 
19U.25 : Verkeersveiligheid. 
19U.30 : Tips voor Trips. 
19U.45 : TV-nieuws. 
20U.10 : Midzomernachtsdroom. Naar W. 
Sheakspeare in een bewerking van Jean-
Christophe Averty. 
22U.30 : Première. 
23U.10 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 29 JUNI 

O 18U.55 
C 19U.0O 
O 19U.30 
O 19U.45 
O 20U.10 

Fabeltjeskrant. 
Luceat. 
Ziet u er wat in ? 
TV-nieuws 
De merkwaardige levensgeschie

denis van baron Friedrich von der Trenck. 
O 18U.55 
O 19U.00 
O 19U.10 
O 19U.45 

Fabeltjeskrant. 
Frac, de schrik der katten. 
Sporttribune. 
TV-nieuws. 

• 21U.15 
O 22U.00 
• 22U.10 

lingen. 

Panorama. 
TV-nieuws. 
Langs de Leie Literaire wande-

ONS KRUISWOORDRAADSEL 

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

R 49 

Licentiaat in de sociologie, met Ie-
gerdiens achter de rug wenst een 
aangepaste betrekking In het be
drijfsleven of in sociale instellingen 
Maatfchappelijk assistent zoekt een 
aangepaste betrekking, bij voorkeur 
in sociale instellingen, ongeacht de 
streek waar de aktiviteit moet wor
den uitgevoerd 
Kontakt via sen. R. Vandezande, 
Naamsestr 167, 3000 Leuven (tel. : 
u16/284 20) R 68 

Oud Koloniaal bediende, 50 j . Zoekt 
betrekking omgeving Tienen. Kon-
takt via senator Van Haegendoren 
G. Gezellel. 63 Heverlee R 73 

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

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

R 61 

" Wi; -lezers die met vakantie 
naar het buitenland en een zicht-
kaartje teveel hebben mogen dit 
altijd sturen naar onze medewer
ker Gust Geens, A. Rodenbachlaan 
9. B-2920 Kapelle-opden-Bos. Hl] be
taalt hen hiervoor bil gelegenheid 
een stevige pint. R 69 

Op BERGSAFARI naar het 
LECHTAL - TYROL 

Prachtige elfdaagse reizen met luxe lutocar, 
regelmatige afreizen op 

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

PRIJS ALLES INBEGREPEN : 
ju i t -augustus 6 .850 F - j un i - sep tember 6 .450 F 

INLICHTINGEN EN RESERVATIE : 

REIZEN LUX CAR 
Prinsdaal 61 
BAMBRUGGE 

Tol. 053/634.23 

Adv. De Backerstraat 61 
Oenderhoutam 

Tol. 054/311.63 

VRAAG VRIJBLIJVEND FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN 
EN PROGRAMMA 

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

Fotoamateur zoekt fotoamateur. R. 
Poelman, D 6 Frankfurt/Main 60, 
Seckbacher Landstrasse 41. Duitse 
Bondsrepubliek. R 80 

Jobstudente - Jonge dame, 18 jaar 
(A6-A2) studente tolk, wenst een 
aangepaste betrekking voor de 
maanden juli of augustus in sektor 
administratie of onthaal. Zich drin
gend wenden tot senator Jorissen 
(015)435.96 R 79 

Dame met grote handelservaring, 
tweetalig, begrip van Engels, zoekt 
te Brussel gerance — met of zon
der personeel — in de branches 
textiel, gereed om dragen, dalm-
artikelen, geschenkenartikelen of 
schoonheldsmiddelen (waarin ze 
lange ervaring heeft en goede refe
renties). Vast loon en kommissie 
gevraagd. Adres bureel blad. R 77 

Wij zijn een middenstandersgezin 
met 4 kinderen en zoeken spoedige 
kennismaking met gezin dat houdt 
van zondagsuitstapjes, reizen, kam
peren, e,d. Om samen te reizen in 
binnen- of buitenland gedurende 
het verlof van 7 tot 3t Juli e.k. 
Schrijven naar : B. Pausenberger 
Kerkhofstraat 40, 9930 Zomergem. 
Tel. 09/74,72.44. R 78 

oplossing 66 
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HORIZONTAAL 
1) Zoetigheid. 
2) Ierse Republikeinse Leger. Be

gin van een rivier. 
3) Pers. voornaamwoord. Spinne-

weefsel. Nationale studenten-
aktie, 

5) Aan Paula. Schade aan een 
schip. 

6) Afkorting van Helena. Twijg. 
7) Aziatisch land. en dergelijke. 

Eminentie. 
8) Slede. Anagram van ELF. 
9) Voegwoord. Ex-stier. Anagram 

van NET. 
10) Inhoudsmaat v.e. scheepsruim-

te. 

VERTIKAAL 

1) Volgens de regel. 
2) Westvlaamse stad. Thans. 
3) Geestrijke drank. Vochtig. 
4) Achterdocht. Voorzetsel. 
5) Bazige vrouw. En volgende. 

Droogoven. 
6. Vergrotende trap van « goed ». 
7) Lage t i j . Wiel. 
8) Soort verhaal. Meisjesnaam. 
9) Voornaam van één van onze 

topwervers. Werk van Vondel. 

10) Verbintenis hoofdzakelijk van 
een artist. 

1 2 3 
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1̂  
DIRK MARTENS 

NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tol. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

^ 

KINDERARTIKELEN : ploot- en wandelwagens - bedlet en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels • kamerversleringen - was

tafels en waskussens • kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - tumkledlf - rulterultrustingen • plng-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorlan • rol- en Ifsschaat-

sen - kampingarfikelen - turngerel. 

SPEELGOED i uitgebreide keus In merkartikelen : autobanen • 
elekr. treinen der beste merken - autopa • ge-earts • Iraktoran -
poppen - poppenwagans en -wlegi»* . burelen • iMstnaars • 
borden - ftetsles • alle gezelschapsspelen -• alle soorten moiui-
nleken - schooltassen • borden • tubimoubelon • liHnschommols. 

— ZEER VOORDEUOE PRIJZEN — 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
J.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
part ikul 'ere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

Bezoek CAFE - RESTAURANT 

LINDENHOVE 
Uitbaters : 

Walter De Bisschop - Rita Lauwereys 
Koud en w a r m buf fe t 

Gezel l ige Vlaamse sfeer 
weke l i j kse rustdag : woensdag 

Bellestraat 49 - HEKEIGEM 
Tel. (053)687.40 

Blijft gij doof, 
Vlaming ! 

Waarom 
u w grote v i janden steunen 7 

Bij ons radikaal Vlaams brandvers 
g roo t voordeel 

1 Kg topkof f ie 164 f r . 
o p 3 Kg — 1 0 % 295 f r . 
op 5 Kg — 2 0 % 656 f r . 
Th. bezt. . spoorweg - terub. 
Ook 140 f r . min 1 0 % of 2 0 % 

KOFFIE HAWAÏ 

1720 Groot-Bi jgaarden 
Te). (02)65.81.41 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle V lamingen 
— Stemmige muziek — 

M e v r o u w LAURENT • DEIEU 
Kortrl jksestraat 3 - MENEN 

HUIS MEYNTJENS OKTAAF 
Dorpstraat 47 - TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekse s twg 32 - TEL. 52.74.72 
V loerbek led ingen, tapi j ten, papier, 

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken. 

VU- leden en < W i j s-lezers 1 0 % 
verminder ing. 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apar t en per k lant gemaakt. 
N ie t duurder dan seriefabricatie, 

en zelfs beter I 
Prljsbestek en studie z i jn gratis. 

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

Tel. (058) 235.81 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

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

VLAAMSE TOERIST bezoek ook eens 

DE VOERSTREEK 
Rust in uniek landschap 

Inl icht. : V.V.V. DE VOERSTREEK 
Kerkstraat 53 - Moel ingen 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

VOOR HET BETERE WERK 

Houtwerken |. VERHULST 
Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W 

Tel. (03)75.97.00 

" DEPREZ P.V.B.A. 
v i sm i j n 104 - Oostende 

ZEEVISGROOTHANDEl . 
— Prijsli jst op aanvraag — 

CARROSSERIE 

LOOS - VAN HOOF 
Schransiaan 70 - 1840 EPPEGEM 
Tel . 015/629.42 - 5 % aan VU-leden 

MIELE . AEG - LINDE 

«̂  PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25A, Leopoldstraat, An twerpen 
Tel (03)33.92 65 

ZAKENKAN'^OOR 

DE REUSE E.F. 
Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 

Tel. (053)66.235 

Leder- en kunst lederwaren 
Kle in- en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

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

Boekbinderi] 

KESTELEYN 
VOETBALSTRAAT 13 
9001 GENTBRUGGE 
Tel (09)52.04.55 

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

PAPYRUS 
Boek-, papier- en 
fonoplatenhandei 

Zaakvoerder FONS LABEAU 
de Ribaucourtstraat 7 

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

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 f r . I.p.v. 18.950 f r . 

Andere merken grootste kor t ing 
T.V. VANAF 9.000 F 

KOSTUUM naarMAAT 
ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING H4ter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN. Op verzoek kom ik overal 
aan huis de maat nemen, passen en afleveren 

Vraag zonder de minste verplichting 
stalen en prijzen 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
gteenhouwersvest. 52 Antwerpen Tel 03 3135 83j 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILEGEMS pvba 
Wouter Haecklaan 4 DEURNE 

Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN 

DEBERLANGER Groothandel 
Steenweg op Brussel 108, 

1790 Hekelgem 

ALLE BESLAG VOOR 
HOUT - ALUM - PUC - RAMEN 

Exclusieve invoerder WINKHAUS 
MACHINES en TUINARTIKELEN 

TEL. (053)670 08 - 693.57 

Vlamingen, 

I « L I ^ " " " ^ GRATIS ADVIES 
§ 1 * 1 voor uw hypotheek-

^ • ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkred ie ten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortr i jkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakweifcen tegen alls houl-
Insekten. TWINTIQ JAAR WAARBOnO. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek In gans het 
land. P.VBAINOUSTRADE VanderzDpenstr. 
12, Wemmol (Bt) - Tel 02/78aCL0a 

Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

AL - AL AANBOUW
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 

BRUSSEL 02/17.71.99 
ANTWERPEN 03/35.60.69 

LEUVEN 016/347.94 
HASSELT 011/216.23 

HERENTALS 041/239.10 
ZWEVEZELE 051/612.84 

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

V lamingen, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WiJNGAERD 
te bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 

GROOTHANDELSPRIJZEN 

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

Rodestraat 5, St-Katharina-Lombeek 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.42 

Kernredaktie 
T. van Overstraeten (e ind-
red. ) , P. Martens (hoofdred . ) , 
R. Corty ( red . sekr. ) , M. van 
Liedekerke. 
Redaktie en publ ici tei t : 

Drukpersstraat 20 
1000 Brussel 
Tel. 17.97.98 

AdministratitB en beheer : 
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

A l le klachten voor nie) ontvan
gen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 F 
Halfjaarl i jks 195 F 
Driemaandeli jks 105 F 
Steunabonnem. (min . ) 500 F 
Losse nummers 10 F 
A l le stort ingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van . WIJ >, 
Voldersstraat 7 1 , 1000 Brussel. 

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

Brussel 1120 

VLAAMSE KULTURELE INSTELLING TE BRUSSEL 

vraagt : 

NEDERLANDSTALIGE STENO-DACTYLO 

welke bereid is ook algemeen kantoorwerk te doen. 

SOLLICITATIES MET OPGAVE V A N CURR. VITAE 

ADRES BUREEL BLAD REF. NR. W.A.1 
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Dir-gen Dries Bogaert 

ONZE SCHOOL ? 

E R A S M U S 
NATUURLIJK ! 
Pluralistisch, volksnationaal 
onderwijs ! 
Talen - boekhouding - steno - daktylo 
sekretariaat - journalistiek - etalage 
verkoop - hostessen - mannequins -
wegcode - rijlessen (door de Staat er

kend) 

Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHEIEN Tel. (015)173.68 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN Tel. (016)224.85 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST Tel. (053)284.55 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE Tel. (050)372.75 
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT Tel. (011)237.12 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 

Begijnenvest 99 - ANTWERPEN Tel. (03)33.60.58 en 30.01.80 

^ 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande I ! I 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER 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 kri jgt 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 zi jn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - K ip aan het spit - Krachtvleesschofel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevesf 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl . 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (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 jk ) : Brugsestwg. 1. Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astr ld laan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 p i . - te l . 051/728.22 
DRONGEN : Au toweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venlo Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 
Wi j zoeken dr ingend : als medewerkers : Ernstige famil 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 wet - Liefst mensen van 't vak 
Schriftel i jk aanbieden b i j : ABTS : Tlensesteenewg 128, Korbeek-Lo. 

VERGUNNING : 1185 KAT. A 

W i j nodigen U graag uit, samen met Marcel Roos, om deel te 
nemen aan do 27-daagse reis naar Lat i jns-Amerika, met vertrek 
op 6 oktober. 

A ls voorproef verwi jzen w i j naar de art ikelen van Marcel Roos 
in ons bondsblad over de vor ige V.T B.-reis die hi j leidde. 

O p eenvoudig verzoek zul len w i j U graag het vo l led ig program
ma sturen. 

Voor dergel i jke reizen, is het steeds aan te raden zo v lug moge
l i jk een beslissing te nemen. 

W i j nodigen U graag uit .. 

ZIJT U AL INGESCHREVEN VOOR EEN REIS NAAR MAMAIA ? 
NOG NIET? 

Mamaia en omgeving zijn zeker niet minder Interessant dan 
zovele andere bestemmingen waar Vlamingen heentrekken.. . en 
daarbi j spotgoedkoop ! 

SCHRIJF V A N D A A G NOG IN ! 

Laaf deze kans toch niet voorbi jgaan en schri j f spoedig in voor 

een 15- of 22-daagse reis. 

Reissom per persoon vanaf 4.995 f r . 

In l icht ingen : 2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.76.80 en in al onze andere kantoren : 
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Uil hei 

"andere" duiislond 

Wie over de hedendaagse Duitse 
letterkunde (en over de Duitse si
tuatie in het algemeen) geïnfor
meerd wordt langs de gewone me
dia, krijgt de indruk dat heel het 
literaire, kulturele en politieke 
leven in de schaduw staat van 
• linkse » figuren. In de literatuur 
zijn dat dan een Grass, een Böll, 
een Walser, een Hochhuth, een En-
zensberger, een Weiss of hoe ze 
ook allemaal heten. 

Nu is het wel waar, dat er inzake 
vernieuwing van het proza en van 
de ronmantechniek, sommigen on
der hen een niet te miskennen ver
dienste hebben, en dat zij bijgedra
gen hebben tot versoepeling van 
de vorm en de taal. Bij velen be
perkte zich de vernieuwing echter 
lot wat literaire ruitenbrekerij ; 
tot het ergeren van de lezer, voor
al dan op het gebied van het sek
suele, en tot een vlijtig ellebogen 
naar de kribbe van het officiële 
manna toe, waar de politieke vrien
den het voor het zeggen hebben. 

De meeste informatie-medla ver
sterken nog die indruk, vooral om
dat de verantwoordelijken voor de 
kultuurrubrieken, de recensies en 
de informatie, politieke en geeste
lijke affiliaties hebben met de be
voorrechten. De ijver waarmee aan 
die zijde de kuituur eenzijdig ge
manipuleerd wordt, wordt pas be
grijpelijk wanneer men weet dat 
het daar veelal om neofieten in de 
demokratie gaat, die gisteren nog 
met evenveel ijver Johsst en Blunck 
bezongen hebben als nu Böll en 
Grass. Niet begrijpelijk is echter, 
dat men ons zo kort van memorie 
denkt... Het geval Müller-Marein, 

(yj» chef-redakteur van de links^ 
,yi;;Zeit •»" is„da^ful?'fï'..het .lèijV,^n <l4^ 
'.(dpuwlichtprs te illustreren, maar 
,ook een Nannen van de linkse « der 
Stern » heeft nazistische lofzangen 
gepleegd. Dat zijn slechts twee na 
men. De Duitse auteur Kurt Ziesel 
vulde er een heel boek mee. Het 
gevolg was, dat heel het Westduits 
icultüurbedrijf, heel die <• literatuur-
fabriek », een ostracisme tegen 
hem toepaste, en dat zelfs tijd
schriften waaraan hij meewerkte 
bedreigd werden... 

Kort voor zijn dood schreef Bernt 
von Heiseler (wiens romans • Die 
gute Welt >. en « Die Versöhnung • 
van een kwaliteit zijn die de mees
te voortbrengeselen der officieel-
erkenden overtreft) een zeer scher
pe analyse over de » houtige Lage 
der deutschen Literatur » en hij on
derstreepte daarin o m. dat alles 
wat zich door geest en innerlijk
heid, traditie en klassiciteit onder
scheidt van de mode-produktie, van 
het forum verwijderd wordt of er 
eenvoudig weg niet toegelaten. 

Een van deze — doodgezwegen 
—auteurs is Eberhard Wolfang Möi-
ler. een der belangrijkste toneel
schrijvers van de Duitse letterkun-

een 
merkwaardig 
roman 

de deze eeuw, wiens werk echter 
om redenen die met literatuur niets 
te maken hadden, na 1945 niet meer 
werd opgevoerd. Möller, zoon van 
de beeldhouwer Herman Möller, 
vriend en leerling van Paul Ernst, 
direkteur van een humanistisch 
gymnasium in Berlijn, na de oorlog 
geïnterneerd en uit zijn ambt ont
zet, stierf in de nieuwjaarsnacht 
van vorig jaar, 65 jaa/ oud Auteur 
van een elftal dramatische werken, 
heeft hij de verhouding individu
maatschappij, de positie van de 
dichter in de gemeenschap, het 
menselijk zoeken naar geluk op 
vaak revolutionaire wijze vorm ge
geven • in dramas zoals « Panama-
skandal », « Rotschild siegt bei 
Waterloof », » Der Untergang Kar-
thagos » en in een roman als « Chi
cago oder der Mann der auf », 
. das Brot trat • heeft hij zich 
scherp tegen de burgerlijk kapita
listische maatschappij gekeerd. 

Möller was geen « Emporkömm-
ling » na 1933 : zijn literaire beteke
nis was toen reeds duidelijk, en 
een van zijn grootste teatersukses-
sen « Douamont oder die Heimkehr 
des Soldaten Odysseus » ging in 
1929 in première 

Na 1945 werd zijn werk niet meer 
opgevoerd. Het was de persoon 
van de schrijver, niet de literaire 
waarde van zijn werk en zelfs niet 
de inhoud ervan die daarvoor de 
reden was In een land, waar de 
moderne toneelliteratur juist het 
minst een aderlating kon verdra
gen, en waar men van Brecht tot 
« Oh i Calcutta » alles over de 
Buehne joeg, wat zich als toneel 
aandiende • Hochhuth. Kipphardt, 

. Weiss e v rfi, béte!<ende dit een 
'bewusfe verminking van het ' ei
gen patrimonium. « Dichter pflegen 
erst nach ihrem Tode Autoritaten 
zu werden » zei hij in 1947 tot een 
Amerikaan die hem intervieuwde. 
Möllers •• autoriteit » werd reeds 
tijdens zijn leven erkend : een pe
riode van meer dan twintig jaar of
ficieel doodzwijgen zal de uitein
delijke doorbraak van een beter 
begrip en een grotere waardering 
voor zijn werk niet kunnen verhin
deren 

dichter en prozaïst 

E.W. Möller was niet slechts dra-
matrug, maar ook lyrikus en proza
schrijver. Literair en als dokument 
belangrijk is zijn <• Russisch dag
boek >• Maar ook zijn zuiver fiktief 
werk — novellen en romans —• zijn 
getuigenis voor het talent van E.W. 
Möller als prozaïst. 

Bij Hohenstaufen Verlag ver
scheen kort voor zijn overlijden een 
roman ; Doppelkopf Die Aufzei-
chungen des Henriette Jakobs ». 
Achter het pseudoniem Anatol Tex-
tor verborg zich Möller. Met dit 
boek bewees hij een epische kracht, 
de aanleg voor het scheppen van 
de dramatische spanning, en de 
scherpe blik 'n de menselijke psy
che, ook in haar aberraties en haar 
afgronden 

Het verhaal speelt In Nederland, 
kort vóór, tijdens en na de tweede 
wereldoorlog. Het gebeuren op fa
miliaal en individueel vlak is nauw 
verweven met de tijdsgebeurtenis
sen, die in deze engere kring in
grijpen. Maar de fataliteit zit in de 
menselijke natuur zelf. Vertellen 
kunnen wij deze roman niet : naast 
de psychologische tekening van 
mensen en het uit hun psyche op
rijzend konflikt, en naast de méér 
dan als achtergrond getekende ak-
tualiteit, is dit boek ook een ont
roerend en spannend stuk krimina-
listische literatuur. Möllers mees
terschap ligt in het voortreffelijk 
doen samengaan van al deze ele
menten, en hun projektie op het al
gemeen-menselijke konflikt van 
goed en kwaad, haat en liefde. 

« Doppelkopf » is een der beste 
Duitse romans die wij de jongste 
tijd gelezen hebben en een dubbel 
getuigenis : Vooreerst voor het be
staan van een moderne traditiebe-
wuste Duitse literatuur van een 
merkwaardig gehalte, en daarenbo
ven voor het feit dat spanning en 
leesbaarheid geen afbreuk doen aan 
dat gehalte, wat ook sommigen 
mogen denken. 

Ovei bekend zijn deze beelden, een treurend ouderpaar voorstellend op het Duitse militaire kerkhof te Vladslo. 
Ze werden gehouwen door Kate Kollwitz. Onlangs sprak men over plannen om deze beelden in een museum 
onder te brengen terwijl ze op het kerkhof door reprodukties zouden vervangen worden. Deze « vader • en 
' moeder » wiens blikken mekaar kruisen op de naamsteen van hun zoon zijn een bezoekje waard na de 
IJzerbedevaart. 

f » i M. 

een gedicht 
per week ? 

In een brief aan 70 redakties van in het 
Nederlands verschijnende kranten houdt de 
dichter en eenmansbladuitgever (« Tenen ») 
Thomas Triphon een pleidooi om de poëzie 
te redden. « In deze krankzinnige ti jd, schrijft 
hij. is het nodig een oproep te doen tot die
genen die nog een beetje geest bezitten en 
die poëzie nog weten te waarderen » 

Hij stelt dan ook voor aan de redakties 
van kranten, week- en maandbladen, elke 
dag, elke week, elke maand, een gedicht te 
publiceren. 

Als voorbeeld stuurt Triphon zijn gedicht 
• Het dagen » ter publikatie. 

Misschien kunnen onze lezers zelf oorde
len over de noodzakelijkheid van dit opzet en 
onze redaktie iets laten weten ? 

HET DAGEN 

kleuren flapperend stormt de olifant 
de tanden 
mistig wit 
flanken 
befloerst van glinsterende drift 

scheuren moegetergde vogels 
zwarte rokken 
de bloedslag van de boom 
zweept slapende zaden 

het ochtendvlies doorboord 
stroomt de kim vol bloed 

Thomas Triphon 

claude 
van 
den 
berghe 

de 
angst 

De roman - De Angst » van 
Claude Van den Berghe is de der
de van deze jonge auteur. Na • De 
Ontmoetingen » (1968) en « Het 
Gelaat » (1970) verscheen in 1972 
bij de uitgeverij Orion-DDB « De 
Angst ». Reeds in zijn vorige ro
mans heeft Claude Van den Berghe 
de klemtoon gelegd op het be-
schouwertde en beschrijvende, op 
de introspektie. De fabel werd 
daarbij niet erg naar voren ge 
bracht, hoewel hij voor het genre 
noodzakelijk is. In « De Angst » 
is deze verdunning van de fabel, 
zijn vaagheid zelfs, nog meer door
getrokken. Het verhaal is zeer be 
perkt : het hoofdpersonnage keert 
terug naar een plaats uit zijn jeugd 
en wordt er gekonfronteerd met 
enkele mensen die hij vroeger 
heeft gekend. Hun belevenissen, 
de innerlijke tragiek van hun zoe
ken, hun metafysisch verlangen 
wordt verhaald door het hoofd 
personnage dat zelf met deze 
tweespalt tussen droom en werke
lijkheid, tussen de wereld en net 
wereldontstijgend verlangen gete
kend is. Daarnaast is er nog de 
tragische situatie van het individu, 
dat dreigt zijn gezicht, zijn gestalte, 
zijn eigenheid te verliezen in een 
nivellerende maatschappij... 

Het is de angst om dit laatste, 
maar ook de angst om de onver
zoenbaarheid van leven en droom. 
Een derde angstfaktor komt daar-

' bij : die van de kommunikatiemoei-
lijkheid, van de onmededeelbaar-
heid van het eiqen denken en voe 
len, dat tot een steeds groter ver 
eenzaming voert. 

Claude Van den Berghe heeft in 
een reeks beschouwingen en be
schrijvingen van natuur en land
schap die symbolisch zijn voor 

het innerlijke landschap der getor
menteerde ziel, deze angst verwe
ven in het verhaal van de terug
keer van een mens en zijn ont
moeting met enkele vroegere be
kenden. De praktische afwezigheid 
van een verhaal en de geladenheid 
die als een overladenheid aan
doet, maakte dit boek niet zozeer 
moeilijk dan wel duister. 

Het tema zelf werd herhaaldelijk 
op de meest-diverse manieren be
handeld. Wat het specifieke tema 
van de menswereld en mens-maat
schappij-verhouding betreft, zullen 
wij de laatsten zijn om te ontken
nen dat hier vaak individueel kon-
fliksituaties ontstaan en ervaren 
worden. Anderzijds moet men toch 
ook toegeven, dat de mens zéif 
deze maatschappij maakt wat ze is, 
en dat zowel een redeloze en ma
teloze kritiek als de afzondering 
uit angst tot een onaangepastheid 
leiden, en geen werkelijke verbete
ring voor individu noch maatschap
pij meebrengen. Alleen de zinvol 
geëngageerde mens kan dat. 

AHeen in een dagelijkse konfron-
tatie met de wereld, niet in een 
vlucht uit angst of een revolte 
uit anarchie, kan de mens zich so
ciaal bevrijden. Van den Borghes 
boek is de uitdrukking van een ge
moedsgesteltenis die wij te over
winnen hebben, om weer geheel 
mens te zijn. Het esoterische van 
de weergave beantwoordt aan deze 
gesteltenis. Van den Berghe heeft 
met « De Angst « in dit opzicht 
dan ook een in zijn aard opmerke
lijk en geslaagd werk gebracht, dat 
ontegensprekelijk van zijn talent 
getuigt. Wij hopen dat uit deze 
angst eenmaal ook in zijn roman-
werk de doorbraak naar de ge
meenschap moge komen. 
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bewegi 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
VUJO - IJZERBEDEVAART 

Wie met Vujo naar Diksmuide wil 
kan dat op twee manieren : ofwel 
zaterdag vertrekken om 15 u. aan 
gemeenschapscentrum « Drie Ei
ken » (Drie Eikenstr. 128, Edegem) 
met de kern van Edegem (slaapge-
rief en eten meebrengen), prijs : 
100 fr. ; ofwel zondag vertrekken 
om 6 u. 30 aan het IMoorkensplein 
te Borgerhout met de kern van Bor
gerhout, prijs : 125 fr., terugtocht 
over Damme en Sluis. 

VUJO - ARR. KONTAKTDAG 
Zaterdag 7 juli om 10 u. start onze 

eerste arr. kontaktdag te Bras-
schaat. Programma : groepsgesprek 
over de noodzaak en het doel van 
Vujo en over de organisatorische 
uitbouw op arr. vlak. Van elke VU-
afdeling zou ten minste een jongere 
aan deze kontaktdag moeten deel
nemen. Meer biezonderheden vol
gende maal. 

t̂ VM - GEMEENTERAAD 
Op donderdag 14 juni j l . ging in 

samenwerking met het Dosfelinsti
tuut de laatste VVM-bijeenkomst 
door voor het verlof. Deze keer 
hield de VVM een gemeenteraad. 
De aanwezige mandatarissen verte
genwoordigden de gemeenteraads
leden al of niet In oppositie. Het 
kollege werd samengesteld door 
burgemeester L. Van Huffelen en 
de schepenen Gerard Bergers, An
dre De Beul en schepen Van de 
Weghe (Wommelgem). Over elk 
punt van de dagorde werd heftig 
gedebateerd voor en tegen en na
dien werd een nuttige sintese en 
toelichting gegeven. 

Een vlotte interessante avond. 
Jammer dat bepaalde mandatarissen 
niet de minste belangstelling schij
nen op te brengen voor deze avon
den. Het is meer dan de moeite ! 

' Het VVM-bestuur wenst aan al 
haar leden een prettig en deugd
doend verlof ; eventuele suggesties 
of initiatieven in verband met de 
VVM-werking zijn steeds welkom 
bij VVM-voorz. Hugo Andries, Turn-
houtsebaan 116, tel. 36.59.67, Bor
gerhout. 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 24 juni verwachten 
wij tal van mandatarissen, kaderle
den en propagandisten te 9 u. stipt 
aan 't restaurant «Massenhof» (Wa-
terschapstr. 1) te Massenhove, gele
gen bij de afrit van de Boudewijn-
snelweg. Een arr. kolportage in de 
gemeenten Emblem, Massenhoven, 
Oeiegem, Pulderbos, Pulie, Viersel 
en Zandhoven, staat op agenda. De
ze laatste vóór-zomer-aktie zal een 
sukses worden, zo wij op uw slag
vaardigheid kunnen rekenen. 

ANTWERPEN (Stad) 
PROBLEMEN ? 

Kan u kwijt op ons dienstbetoon : 
sekretariaat VU, Wetstr. 12, Ant
werpen. Indien mogelijk op maan
dag van 16 tot 20 u., dan is er 
steeds een volksvertegenwoordiger 
aanwezig. Het dienstbetoon is gra
tis voor iedereen. 

STEUN 
Stuur eens een bankbriefje op 

naar onze afdeling, u ziet het nooit 
meer terug ! 

KOLPORTAGE 
Ingericht door het arr. bestuur op 

zondag 24 juni om 9 u. Vertrek te 
Massenhove (Massenhof). Natuur
lijk doen we mee. 
KVO 

Onze afdeling huurt KVO af op 
29 november. De fam. Puccini liet 
ons weten dat « La Bohème » niet 
alléén voor de VU getoondicht 
werd. We leggen er ons bij neer. 
GALABAL 

« Vj-oeger en Nu » gaat voor de 
tesde maal door op zaterdag 16 
februari 1974. Dat is alleszins op 
tijd medegedeeld. Maar... dat is 
nodig ook. 
GEMEENTERAAD 

Onze gemeenteraadsleden hebben 
zich in de afgelopen maand weer 
duchtig doen gelden. Er is een kon
stante goede samenwerking met 
het bestuur waarvan enkele afge
vaardigden steeds de fraktie-verga-
deringen volgen. Ook onze KOO-
leden en kommissarissen volgen 
trouw de zititngen en brengen gere
geld verslag uit aan het bestuur. 

VUJO 
Vertrekt reeds daags voordien 

naar de IJzerbedevaart. Er wordt 
door hen een speciale stand inge
richt. 
LEDENSLAG 

Na een paar initiatieven waaraan 
alle bestuursleden deelnamen, 
steeg ons ledental buiten verwach
ting met een aanzienlijk aantal. We 
stoppen nog niet ! Kent u nog 
iemand ' Telefoontje naar het se-
kretariaat 36.84.65. 
VAKANTIE 

Kom niet naar ons sekretariaat 
vanaf maandag 30 juli tot en met 
dinsdag 28 augustus, want dan lig
gen we ergens in de zon te dro
men. 
ZIEK 

Een onzer beste en trouwste me
dewerkers van het eerste uur is al 
lange tijd ernstig ziek. Vandeberg 
Jos, de vroegere uitbater van lo
kaal Tyrol. Het afdelingsbestuur 
wenst hem zo spoedig mogelijk be
terschap. 
ALLEMAAL BEESTEN 

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

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

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

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

BERCHEM 
GELUKWENSEN 

Ons Vü-gemeenteraadslid Paul 
Baetens treedt op de vooravond 
van de IJzerbedevaart, op 30 juli in 
het huwelijk. Wij wensen hem en 
Kris van harte een zonnige toe
komst. 
IJZERBEDEVAART 

De afdeling legt een autocar in, 
in samenwerking met de « Vrienden 
van de IJzertoren ». Vertrek te 7 u. 
aan De Zwaan, Gitschotellei 197 ; 
7 u. 10, Fr. Van Hombeeckplein en 
7 u. 20, hoek Fruithoflaan en Grote 
Steenweg. Onmiddellijk na de IJzer
bedevaart rijden we naar Alverigem 
waar we middagmalen. Terugkeer 
voorzien rond 22 u. Reissom 125 fr. 
Middagmaal 150 fr. (niet verplicht). 
Inschrijven vóó 25 juni bij de sekre-
taris, Ludo Dox, Kemmelbergstr. 37. 
DE LEEUWEN DANSEN 

Op 1 juli en natuurlijk op 11 juli 
vlaggen alle Vlamingen. Wie een 
leeuwevlag wenst (150 x 150) tegen 
de prijs van 300 fr. kan zich wen
den tot onze sekretaris L. Dox. 
bOC. DIEKSTBETOON 

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

COO : Vital Peelers, 21.46.24 ; 
Robert Geukens, 39.18.27 

BERLAAR 
IJZERBEDEVAART 

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

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

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

BOECHOUT-VREMDE 
IJZERBEDEVAART 

Natuurlijk allemaal naar Diksmui
de op 1 juli. De karavaan van het 
gewestel ijk I Jzerbedevaartkomitee 
vertrekt te Mortsel te 6 u. 30. Na de 
bedevaart bezoek aan het kasteel 
van Male, de laat-middeleeuwse 
burcht van de graven van Vlaande
ren. Nadien gezellig samenzijn te 
Brugge. Nadere inlichtingen op ons 
sekretariaat. 

HANG DE BEEST UIT I 
« Echte » leeuwen : zwart op gou

den veld, te verkrijgen via sekreta
riaat : Flor Van Praat, Provincie-
steenweg 363, Boechout. 
DIENSTBETOON 

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

BOOM 
IJZERBEDEVAART 

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

BORGERHOUT 
GULDENSPORENFEEST 

Iedereen wordt hartelijk uitgeno
digd op de gemeentelijke gulden-
sporenviering die doorgaat op vrij
dag 29 juni te 20 u. in de school 
van het Te Boelarepark. Treden op 
de volkskunstgroepen Het Vlam-
meke en Het Lanteerke ; het koor 
Jubilate en de Vaganten. 

11 JULI 
Men vergete niet te vlaggen op 

11 juli en neme tijdig zijn voorzor
gen indien men nog geen leeuw 
in zijn bezit ZOJ hebben. De Vlaam
se burcht Borgerhout moet op 11 
juli de leeuwen doen dansen. 
IJZERBEDEVAART 

Affiches nog steeds te bekomen 
bij Hugo Andries, Turnhoutsebaan 
116, tel. 36.59.67. 

Er zijn nog plaatsen in de VUJO-
VU-bus naar Diksmuide. Vertrek te 
B u. 30 aan het gemeentehuis en te 
7 u. op Te Boelaerlei (lok. De Ves
per). Terugtocht over Brugge, Dam
me en Sluis. Deelnameprijs : 125 
fr. Inschrijvingen bij Walter Van 
Nispen, tel. 369.369 of mevr. Van 
Geert, tel. 36.68.29. 
PROFICIAT 

We feliciteren Willem en Fientje, 
de grootouders en ouders De Mey
er bij de geboorte van Wim. Willem 
en Fientje overgrootouders I We 
zingen graag met u een vreugdelied 
bij deze belangrijke gebeurtenis. 

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

KOO-voorzitter Staf Kiebooms : 
elke maandag van 20 tot 21 u. in 
het oud Gemeentehuis. 
IJZERBEDEVAART 

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

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

BROECHEM 
IJZERBEDEVAART 

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

DEURNE 
IJZERBEDEVAART 

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

Gemeenteraadsleden : De Graef 
Fr., Lundenstr. 56, tel. 24.57.98 ; 
Martens Michel, Fr. Van Dijckstr. 
12, tel. 24.50.10 ; De Ridder C , Bo-
terlaarbaan 333, tel. 21.12.00 ; Doe-
venspeck P., Te Couwelaarlel 134, 
tel. 24.78.25 ; Hereygers G., A. Gee-
nenlaan 14, tel. 24.Ö8.06 : 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 

wenden tot het VU-sekretarlaat, 
Ekeren, of tot een bestuurslid. 
LEEUWEVLAGGEN 

Inlichtingen hieromtrent te ver
krijgen op het VU-sekretariaat te 
Ekeren. 
4de ZEEZANGFEEST 

Op dinsdag 10 juli om 20 u. 30 in 
het Kursaal te Oostende. Inlichtin
gen te bekomen op het ANZ-sekre-
tariaat, Vrijheidstr. 30-32 te Antwer
pen. Tel. : 37,93.92. 
15de INTERNATIONALE VOLKS-
DANSFESTIVAL. 

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

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

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

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

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

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

GEEL 

SOC. DIENSTBETOON 
— Elke maandag van 18 tot 19 u. 30 
bij volksvert. Jo Belmans, Posson-
dries 7. 
— Elke 1ste dinsdag bij Fr. Teuw-
kens, Stelenseweg 56, van 19 tot 
21 u., tel. 58969. 
— Elke 2e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 in café Sportlokaal (Van Heuckel-
om), WInkelomheide 103 en van 
20 tot 20 u. 45 In café 't Voske. 
— Elke 3e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 in cafe bij Miei van de Smet, Em. 
Goor Veerlesestwg 1, Zammel en 
van 20 tot 20 u. 45 in café Sportlo
kaal (M. Vanuytsel), Zammelsestwg 
Oosterio en van 21 tot 21 u. 45 blJ 
Vleugels Alfons, Stelen. 
— Elke 4e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 in café BI] de Koster (Van Do-
ninck), Geel-Punt ; 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 

IJZERBEDEVAART 
Affiches voor auto- en venster

raam, alsook voor inschrijving bij 
R. Maruc, De Bosschaertlei 48. 

EDEGEM 
VUJO 

Zaterdag 30 juni om 15 u. verza
melen wij aan « Drie Eiken » voor 
onze tocht naar Diksmuide. Slaapge-
rlef en eten meebrengen. Prijs : 
100 fr. 
MEEGEDEELD 

Vrijdag 29 juni om 20 u. In « Drie 
Eiken », maandelijkse zangavond. 

Woensdag 11 juli om 20 u., in ons 
gemeenschapscentrum : sporenvle-
ring. Allen op post ! 
GEBOORTE 

Wij feliciteren Jef en Lieve 
Moons-Engelen met de geboorte 
van hun eerste telg Wim. Hartelijk 
welkom aan de nieuwe Vujo-er. 

EKEREN 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Word lid of neem een abonne
ment op • Wij ». Gelieve zich te 

HOBOKEN 

KOLPORTAGE 
Morgen zondag met extra «Wij»-

nummer. Bijeenkomst lok. « Breu
ghel » te 10 u. 
DIENSTBETOON 

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

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

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

HOOGSTRATEN (Kanton) 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijvingen op volgende adres
sen : Hoogstraten : Blanca Verley-
sen. Van Aertselaerstr. 46, tel. 03/ 
725316 ; Merkplas : Greet Pelck-
mans, Schuttershofstr. 43, tel. 014/ 
63170 ; Rijkevorsel : Treza Hellings, 
St-Luciestr. 19. 

Onkosten : onder de 14 jaar : 80 
fr. ; van 14 tot 18 jaar : 120 fr. ; bo
ven de 18 jaar : 160 fr. Vertrek : 6 
u. Inrichters : Vlaamse Kring, VVB, 
Davidsfonds, VTB-VAB. 

HOVE 
IJZERBEDEVAART 

Zoals ieder jaar kan men inschrij
ven bij de Miei in de « Reinaert », 
Mortselsestwg 21, tel. 55.39.21. 

's Namiddags geleid bezoek aan 
het grafelijk kasteel van Male en 
gezellig avondmaal rond 19 u. te 
Brugge. 
GULDENSPORENFEEST 

Deze jaarlijkse viering vindt 
plaats op vrijdag 29 juni In de feest
zaal van de Rodenbachschool. Gele
genheidstoespraak door Herman 
Wagemans. 

KONTICH 

IJZERBEDEVAART 
VOS-Kontich legt autocars in voor 

de IJzerbedevaart. Prijs : 125 tn 
Vertrek : St. Martinuskerk te 6 * 
15. In de namiddag, bezoek aan dtf 
Latem. Inlichtingen en inschrijvi» 
kunstenaarsgemeente St. Martens-
gen bij : René Marckx, Ooststatio» 
straat 305, tel. 57.11.63 ; Jan Lorv 
gin, Hofstr. 46, tel. 57.01.88 ; LuO 
Defossé, Keizershoek 210, teL 
57.31.31 en in lokaal Alcazar. 
AMNESTIE 

Amnestie-petitielijsten liggen ter 
ondertekening in ons lokaal Alcazar. 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R. Mattheys-
sens op woensdag 27 juni te 19 O. 
in lokaal Alcazar. Assistentie van 
ons gemeenteraadslid Jef Steurs. 
VLAGGENAKTIE 

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

Onze lente-aktie « 100 nieuwe le
den » : een sukses ! Statutair kan 
nu al een nieuw bestuurslid geko
zen worden. Mits een kleine extra 
inspanning halen wij ons streefge
tal. Intussen kunt u steeds interres-
santé adressen melden aan het se
kretariaat, tel. 57.09.82. Of maak 
zelf eens een lid : hoofdlid. 100 fr. ] 
bijlid : 50 fr. 

KAPELLEN-HOEVENEN 

LEDENSLAG 
Afdeling Kapellen staat zijn man 

in de arr. ledenslag en kreeg hier^ 
voor een pluimpje vanwege het 
arr. bestuur. Wij moeten echter blie
ven groeien, daarom vragen wi j 
ook de hulp van onze «WIj»-lezers. 
«WIj»-lezers van Kapellen en omge
ving die adressen kennen van kart-
didaatleden (familie, vrienden) la
ten dit weten aan sekr. mevr. Cop-
nelis-De Muer, Berkenlaan 14, Hoe
venen. 

KONINGSHOOIKT 

NAAR DIKSMUIDE 
Tocht per autokar naar Diksmui

de op 1 juli voor de Ijzerbedevaart. 
Zo spoedig mogelijk opgave van 
deelname bij Jos Goris, Mechek 
baan 19. (tel. 821.316). Prijs 135 fr . 

MERKSEtA 
EEN DAGJE UIT ! 

Zaterdag 7 juli, richten de Vlaand-
se gepensioneerden van Merkserr», 
een uitstap in, per autocar, nfldr 
Westerio, vertrek om 10 u. aan den 
Tijl. Prijs : 95 fr. Er zijn nog een 
paar plaatsen beschikbaar. 
NIET VERGETEN I 

Op 11 juli, in den Tijl, vanaf 20 
u., 11 juliviering voor de Vlaam» 
Nationalisten van Merksem. Toni 
Herreman met zijn Hammondorgel 
is van de partij. Allen op post I Er 
is muziek, er zal ook drank en eten 
zijn. 
SPAARKAS TIJL 

Tijdens de vakantiemaanden Juli 
en augustus, geen vergaderingen, 
maar er moet gespaard worden. 
Voor eventuele liefhebbers, er zijn 
nog enkele nummers vrij. Kom bij 
ons in het kaske, dan zijt gij bij 
goede vrienden ! 
11 JULIHERDENKING 

Er Is wel wat te doen in ons 
Merksem met Vlaanderens hoog
dag. Op 28 juni, te 20 u. in de zaal 
van St. Eduardus, Bredabaan, inge
richt en aangeboden aan de Vla
mingen van Merksem, door de 
Vlaamse oudstrijdersbond, Davids
fonds. OLSE en de Vlaamse Kring 
Groeninghe. Deze avond wordt ver
zorgd door de h. René Herman, met 
zijn wondermooie dias met klank. 
Verlenen hun medewerking : Ai^ 
mand Preud'homme en Willem De 
Meyer. Deze avond wordt gratis 
aangeboden. Het is een plicht van 
alle Merksemse nationalisten door 
hun aanwezigheid deze avond da 
nodige luister bij te brengen, onze 
nationale feestdag waardig. 
IJZERBEDEV/VART 

Nog enkele dagen scheiden ons 
van de bedevaart. Traditiegetrouw 
richt VOS samen met Groeninghe 
een reis in naar Diksmuide. Prijs 
voor de reis per deelnemer : 150 
fr. Kinderen onder de zestien jaar, 
vergezeld van vader of moeder, le
den van VU, VOS of Groeninghe 
betalen 100 fr. Men kan inschrijven 
bij Fons Brat, sekr. VU, Tramme 
Zandlei 11, bij K. Van Bockel, St. 
Lutgardisstr. 56, tel. 45.57.77 en bij 
de waardin van Tijl, Monique. In den 
Tijl hangt een lijst. Niet vergeten 
te melden waar men wil opstappen. 
De uren zijn als volgt : vertrek Tuin
wijk, kerk O-L-Vr. van Smarten, 6 
u. 30 : dan kerk St. Jozef (Ringl.), 
6 u. 40, naar Merksemse boekhandel 
6 u. 50. Uiteindelijk vertrek aan Tijl, 
Bredabaan 298 te 7 u. In de prijs 
voor de bus Is het drinkgeld van da 
voerder Inbegrepen. Op telaatk» 
mers wordt niet gewacht 

\ 
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BOOISCHOT 
GUiDENSPORENFEEST 

De jaarl i jkse Guldensporenfees-
ten in onze gemeente die vorig 
Jaar doorklonl<en to t in de TV met 
het opduiken van « onderduiker • 
M ik Babyion op ons Guldensporen-
bal gaan nu door t i jdens het week
end van 6 en 7 ju l i . 

Vri jdag 6 jul i voert de VUJO de 
boventoon en brengt in dancing De 
Kievi t de internationale bekende 
teams « The New Inspiration • en 
. Enclave Combo •. Al le jongeren 
daarheen. 

Zaterdag 7 Juli ; in dezelfde dan
cing : de alomgekende format ie 
van Nico Gomez met zijn Zuidame-
rikaanse muziek verguldt het spo-
renfeest. 

Al le afdelingen van ver uit de 
buurt worden uitgenodigd I 

MOL 
IJZERBEDEVAART 

Vertrek vanuit Mol per autobus 
om 6 u. Inschri jv ing : Hendrika Hou-
sen-Leën, Laurierstr. 25, te l . 014/ 
32622 ; Jan Bollen : Oostervenne-
8tr. 67, te l . 014/34085 ; VU-sekreta-
riaat : Suzanne Geyzen-Meynen, 
Beekstr. 22, te l . 014/32320. Auto-
buspri js : 150 fr., voor studenten : 
100 fr. Ui terste datum voor inschri j 
v ing : 24 jun i : 
LEEUWEVLAGGEN 

Op het VU-sekretariaat zijn vlag
gen en folders — in geel-zwart — 
in voorraad. Stel niet langer ui t , 
beste! nog vandaag... een goede 
daad. 

MORTSEU 
IJZERBEDEVAART 

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

Raamaffiches zijn nog in voor
raad bij R. Palmaerts, Antwerpse-
s t ( . 132, 
VLAGGENAKTIE 
De Vlaamse feestdagen zijn in aan
tocht : IJzerbedevaart, 11 jul i . Uw 
nylon leeuwevaandel, aan de pri js 
van 270 f r . (1,50 m/1,50 m) ligt 
klaar. Een ber icht je of te lefoont je 
aan Wim Caèssens. Pastoor Deens
st r . 19. tel 55.39.09, en u hebt uw 
leeuwevaandel thuis. . . zoals reeds 
honderden goede Vlamingen te 
Mor tse l . 

NIEL 
IJZERBEDEVAART 

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

Vert rekuren : Hemiksem : Werk
plaatsen 5 u. 45, Muziekschool 5 u. 
50, Post St. Benard 5 u. 55 ; Schel
le : Fabiolalaan (Kapelstr.) 6 u. : 
Niel : Kruisweg 6 u. 05, Hellegat 
6 u. 10 ; Boom : VU-sekr. 8 u. 15, 
Markt 6 u. 20 ; Terhagen : kerk 
66 u. 25 : Rumst : kerk 6 u. 30. 

Inschri jv ingen op volgende adres
sen : Hemiksem : Marcus Rudy, de 
Bosschaertlei 48, Cottegnie Jos, 
Assestr . 124, Eeckelaert Jozef, St. 
Bernard 25 : Schelle : Delrue Lo
de. Fabiolalaan 106, Van Houtte 
Wi l f r ied , A. Meulemansstr . 1 ; 
Niel : De Kokc Jos, K. Marxstr . 42, 
De Decker Marcel , Schuttershofstr . 
26, Deheusch Luc, A. Vermeylenstr . 
5, Barbier-Boeymans Irma, Oudstr i j -
dersstr . 6, Janssens Florent, Boom-
sestr. 294. VU-sekretariaat ; Boom : 
Spi l lemaeckers Ernest, Acasial . 33, 
Claes Petrus, Velodroomstr. 27, VU-
sekr., R. Boeynaems ; Rumst : Van 
Buggenhout August, Doelhaagstr. 
26. Wellekens Paul, Tuinwijk 53. 
Marckx Leo, Tuinwijk 89, Lam-
brechts Jan, Veerstr. 91 , Bruynseels 
Leonard, Molenveld 69. 
VLAGGENAKTIE 

Op 1 en 11 juli tonen we onze 
Vlaamse overtuiging en steken we 
onze vlag uit. Heb je er geen, schaf 
er je vlug een aan. Spreek daarvoor 
onze bestuursleden aan. 
DIENSTBETOON 

Moei l i jkheden met administrat ie 
of belastingen ? Wendt u gerust tot 
ons sekretariaat, Antwerpsestr . 186 
te Nie l , waar elke vri jdagavond van 
19 u. 30 af onze vrienden Jos De 
Koek, Guido Michiels en Frans De 
Veu lemeester ter beschikking zi jn. 

NULEN 
NAAR DE 600 ! 

Afdel ing Nij len heeft de 500 le
den bereikt , voor een gemeente 
met 11.000 zielen is dit wel een 
pracht ige prestat ie. Dank aan de 
noeste werkers van het bestuur en 
het kader die dit hebben klaarge
speeld, en nu naar de 600 ! 

KOLPORTAGE 
De Nij lense kolportagaploeg sa

men met drumband « Kempenland • 
heeft het klaar gespeeld om op 
twee zondagen 600 speciale . W i j -
nummers aan de man te brengen. 
Ook Bevel zal door onze Nij lense 
kolportageploeg aangevallen wor
den de tweede zondag van ju l i . 
VU-FANFARE-DRUMBANO 
. KEMPENLAND • 

Onze vu- fanfare heeft voor de 
eerste maal deelgenomen aan een 
muziekx'/edstri jd op internationaal 
niveau en wel te I tegem op 11 juni 
II. Ze haalde er een eerste pr i js 
met lof va nde jury met 181 punten 
op 200 en di t in eerste afdel ing. Het 
sptreden van onze muzikanten (met 
sen VU-vlag op het podium) werd 
zeer gewaardeerd door de overige 
muziekkorpsen. Bravo - Kempen-
land • . 

RANST 
IJZERBEDEVAART 

Het IJzerbedevartkomitee Broe-
chem — waarbi j w i j de Ranstse 
Vlaamse Vrienden aansluiten — 
legt autocars in voor de IJzerbede
vaart. Prijs : 140 fr. per persoon, 
kenteken en programmaboekje niet 
inbegrepen. Reis, dr inkgeld auto
busvoerder en bezoek aan het Na
tuurreservaat De Blankaart te Wou-
men zit vervat in deze pr i js . Ver
trek te Ranst Stat ion of Kromstr . 
te 6 u. 30. Inl icht ingen : Mevr. De 
Nys-Leysen, St. Antoniusstr . 33, 
Ranst, te l . 85.60.12. 

SCHILDE-HALLE (Kempen) 

IJZERBEDEVAART 
Prijs : 130 fr. Inschri jv ingen 

op volgende adressen : mevr. Scha-
dick, Leeuwerikkendreef 3, te l . 
83.22.97 : J. D'Hooch, Missionaris-
lel 70, te l . 83.13.63 ; me). Renders, 
Terputtenlaan 37, te l . 831848 ; mej . 
Janssens, Dorp 15, Halle, t e l . 
83.20.05 ; De Muynck H., Dennen
laan 47, te l . 83.14.Ü9. Uur en plaats 
van vert rek word t later medege
deeld. 
ZE ZEGGEN DIT... ZE ZEGGEN D.AT 

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

SINT-JOB-IN-'T-GOOR 

IJZERBEDEVAART 
De deelnemers aan de IJzerbede

vaart op zondag 1 jul i kunnen zich 
vanaf heden ' inschr i jven voor de 
autocar, aan 100 f r . per persoon, 
bij Emiel Pierlé, Campinaweg 4, 
tel. 63.14.94. 

TURNHOUT (Kant.) 
IJZERBEDEVAART 

Inschri jv ingen op volgende adres
sen : Beerse : Herman Roefs, Gier-
lebaan 2, te l . 014/62179 : Frank Van 
Dooren, Kempenlaan 32, te l . 014/ 
62304 Magda Torfs, Schoolstr . 5, 
te l . 014/62189 ; Oud-Turnhout : 
Swat Van Houtven, Kerkstr . 7, t e l . 
014/42969 ; Turnhout : Karel Wi lm-
sen, Jacob Smitsstr . 15, te l . 014/ 
46534 ; Tuur Robberechts, Neerhof-
str. 14, te l . 014/ 44893 : Armand 
Delvaux, Gier lestwg 355, te l . 014/ 
43595 ; Karel Sas, Gr imstedestr . 
65, te l . 014/41879 ; Vosselaar : 
Louis De Houwer Kerkstr. 13 ; Jo
zef Van de Perre, Hofeinde 30, te l . 
014/61764-61118 ; Johan Mens, Me
rellaan 48. 

Onkosten : onder de 14 jaar : 80 
fr. ; tussen 14 en 18 jaar ; 120 fr. ; 
boven de 18 jaar ; 160 fr. Vert rek : 6 
u. Inr ichters ; Vlaamse Kring, VVB, 
Davidsfonds, VTB-VAB. 

WILRIJK 

IJZERBEDEVAART 
Wi j nemen dit jaar geen r is iko's 

en steunen het VOS-init iat ief ui t 
Kontich. Voor 25 fr. r i jdt VOS u 
eerst naar de bedevaart, in de na
middag volgt er een bezoek aan 
Sint-Martens-Latem (Leie) en u is 
terug thuis rond 22 u. Al leen moet 
u snel besl issen of u meegaat en 
vandaag of morgen uw naam opge
ven aan Mia Damen ( te l . 28.15.17) 
die u zal zeggen op welk nummer 
u het geld moet overschr i jven. De 
bus komt u ophalen op de Bist. Het 
ju iste uur wordt nog meegedeeld. 
Maak gebruik van deze gelegenheid 
om er samen eens een dagje zorge
loos tussenui t te zi jn. 
DE ECHTE 

Bestel uw « beest » nu en vlag op 
11 juli en I jzerbedevaartsdag mee 
met het steeds groter wordend 
aantal bewuste Vlamingen. Propa
gandaleider Guy Eggermont (Hulst-
str. 18, te l . 28.05.62) heeft reeds 
leeuwkes van 70 bij 70 (80 f r . ) , 
maar kan u er ook leveren van 140 
bij 140 (300 fr .) . Een kaartje of tele
foon volstaat en hij bezorgt u het 
gevraagde 

WiJNEGEM 

IJZERBEDEVAART 
Volgende zondag 1 jul i zal een 

aanzienli jke groep Wijnegemnaars 
om 7 u. klaar staan op de Markt 

om per bus te ver t rekken r icht ing 
Diksmuide. Deze jaar l i jkse deelname 
aan de IJzerbedevaart word t georga
niseerd door de Vlaamse Vrienden
kring en VOS. Na de plecht igheid 
zullen onze mensen doorreizen via 
het Zwin te Knokke-Heist om terug 
te keren langs de Nederlandse ste
den Terneuzen en Hulst. 
VAKANTIE 

De grote vakantie staat weer 
eens voor de deur, voor de een wat 
vroeger en de voor de ander wat 
later, komt kortel ings de t i jd om 
met pak en zak de were ld in te 
t rekken of om lekker lui te genie
ten van zijn tu int je en zijn luie 
stoel . Wi j wensen u een pret t ige 
vakantie toe. 

Ondertussen zullen w i j echter 
niet s t i lz i t ten en wi j hopen na de 
vakantie voor de dag te komen 
met een stevig programma om de 
parti j nog steviger uit te bouwen, 
zowel op plaatsel i jk als op natio
naal vlak. 

WOMMELGEM 
ZE ZEGGEN DIT, ZE ZEGGEN DAT... 

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

1 ju l i , IJzerbedevaart ; 11 ju l i , 
Guldensporen ; 2 september, bloe-
menstoet . Hoogdagen waarbi j vlag
gen horen. Leeuwevlaggen ! Ver
kri jgbaar uit voorraad en op bestel
ling : Welkomstr . 115, te l . 53.86.68. 

brabanf 

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 moeten op het arr. sekretar iaat 
binnenzi jn ten laatste zaterdag. 

ASSE (Fed.) 

FEDERATIERAAD 
Door onvoorziene omstandighe

den gaat de Fed. raad voorzien 
27-6 niet door. 

ASSE 

VLAAMSE BEWEGING : 
SOCIALE BEWEGING 

Woensdag 11 jul i gaat er in de 
gemeentel i jke feestzaal (gemeente
huis) de t radi t ionele 11 jul i -vier ing 
door. Dit jaar staat het in het te
ken van de sociale problematiek. 
Vorige jaren hebben wi j de kulture-
le, de pol i t ieke en de ekonomische 
problematiek van het Vlaamse volk 
behandeld, dit jaar is het de beurt 
aan het sociale aspekt om het ge
heel af te ronden. Het programma 
begint om 19 u. 30 met de ui t rei
king van de pri jzen en de herinne-
r ingskentekens aan alle deelne
mers en -neemsters van de plak
werkwedst r i jd . Daarna samenzang. 
Als spreker zal de h. André Montey-
ne, l id van de Nederlandse kuituur-
kommissie van Brussel en mede
werker van verschi lenide t i jdschri f 
ten, o.a. Het Pennoen, het tema van 
de avond bel ichten in een kernach
t ig betoog. Als gastvedette komt 
Kor Van der Goten, die een nieuw 
vl i jmscherp programma voor ons 
klaar heeft. Hij is voor de Assena
ren zeker geen onbekende meer. Hij 
zal het tema van de sociale proble
matiek op een meer humor is t ische 
wijze ver to lken. Wi j hopen u te 
mogen begroeten op deze manifes
tat ie, die elk jaar door de kul turele 
raad u i tgewerkt wordt in samen
werk ing en met de steun van het 
gemeentebestuur. Toegang koste
loos. 
LEEUWEVLAGGEN 

Onlangs heeft de Nederlandse 
Kultuurraad het dekreet aangeno
men waardoor de leeuwevlag voor
taan het of f ic ië le s imbool word t 
van de Nederlandstal ige gemeen
schap van België. Daarom vragen 

wi j voor di t jaar nofl meer dan da 
vor ige Jaren met de leeuwevlag te 
vlaggen en dan vooral op de hoog
dag van Vlaanderen nl . 11 ju l i . 

Leeuwevlaggen kunnen besteld 
worden bi j : mevr. Heyvaert-Coore-
mans Fr., Tuinwi jkst r . 53 of de h. 
Gaston Rogiers, Stwg naar Edln-
gen 65, of rechtstreeks bij het Da-
vidsfonds-Leuven of het IJzerbede-
vaartkomitee te Diksmuide en an
dere. 
WEDSTRIJD VOOR DE JEUGD 

Ter gelegenheid van de Gulden-
sporenvier ing heeft de kul turele 
raad van Asse een p lakwerkwed
str i jd (kollage) inger icht, waaraan 
verschi lende pri jzen verbonden zi jn. 
Deze pri jzen kunnen door hande
laars, pr ivate personen en bedri j 
ven nog geschonken worden to t en 
met 6 ju l i . Buiten deze waardevol le 
pri jzen is er voor elke deelnemer 
en deelnemster een herinnerings
geschenk voorzien. 

Voorwaarden voor de wedst r i jd : 
De af f iche, waarop het p lakwerk 
vorkomt (ook andere technieken 
zijn toegelaten zoals vu l ts t i f t , schi l 
derwerk) moet min. 12 x 18 cm 
hebben en max. 40 x 60 cm. Zij 
moeten vóór 4 ju l i b innengebracht 
worden op één der volgende adres
sen : Roger Van Den Crui je, Keier-
bergstr. 8A ; mevr. Cooremans Ju
lia, Tuinwi jkstr . 53 ; mej . Yvonne De 
Ni js, Kon. Ast r ids t r . 21 en Etienne 
Keymolen, Brusselsestwg 99. Op de 
keerzi jde naam, voornaam, adres en 
geboortedatum vermelden. 

Tema : 
Voor de jeugd to t en met 12 jaar: 

Het plakwerk moet verband hou
den men het onderwerp « De pen
del naar Brussel •>. 

Voor de jongeren boven de 12 
jaar : « Vlaamse beweging ook soci
ale beweging ». 

De werken zullen tentoongesteld 
worden gedurende de avond van 11 
jul i in de feestzaal van het gemeen
tehuis. Ui t re ik ing van de herinne
r ingsgeschenken en van de pri jzen 
om 19 u. 30, uiteraard ook op 11 
ju l i . Voor de mensen met ver lof 
word t gevraagt een kennis af te 
vaardigen. 

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEELBUKEN 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Vlaggen zijn te bekomen, Inklu-

sief v laggestok, bi j M.L. Thiebaut, 
Fazantendal 20, te Berg. 
IJZERBEDEVAART 

Tijdig inschr i jven bi j W. Christ l -
aans, Dorpsstr . 86 te Berg. 

BRUSSEL 

NAAR DIKSMUIDE 
Met de Breugelvr ienden. Vert rek : 

7 u. in lok. Ui lenspiegel , Plletinckx-
str. 38, 1000 Brussel. Verbl i j f te 
Diksmuide to t 16 u. Daarna naar 
het rekreat ieoord te Kemmel • De 
Warande . . Om 18 u, 30 gastrono
misch fest i jn met voorgerecht , soep, 
varkensgebraad met groentenkrans, 
nagerecht en koffie. ' 

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

DIEST (Kanton) 

ZO IS 'T... 
Netjes gedrukt, met de simpatie-

ke kop van ons aller senator Rob 
Vandezande op de voorpagina, stak 
« Zo is 't », het nieuwe kant. blad 
van het kant. Diest, in alle bussen. 
Proficiat aan de Wi l ly Joris (afd. 
Zichem) die ook deze wagen weer 
eens mede in gang. duwde. Volhou
den nu, ieder drie maand ! Nog een 
paar achterbl i jvende gemeenten en 
de 30 gemeenten van ons arr. Leu
ven kr i jgen huis-aan-huis een 
st reekblad. Die hieraan w i l mee
werken. . . je wee t het, hét kan : 
1.000 f r . per jaar (meer of minder 
is ook goed) te s tor ten op onze 
arr. rekening. 

DILBEEK 

IJZERBEDEVAART 
Er werden drie bussen ingelegd. 

Al le leden en abonnees worden 
vr iendel i jk verzocht met deze 
groepsreis mee te reizen. Inschri j
v ingen bi j Panis M., Moeremans-
laan 86, te l . 65.49.97, Reisonkosten : 
150 f r . 

DIEGEM 

11 JULI-VIERING 
Heden zaterdag 23 juni om 19 

u. 30 in het kul tureel cent rum. Spre
ker : Sander Szondi ,iid van de 
Vlaamse Kul tuurkommiss ie van 
Brussel. Kleinkunstenaar : Frank 
Dingene, laureaat van de Wi l l Fer-
dy-pri js 1973. Elke Vlaming van de 
federat ie Zaventem zal aanwezig 
zijn ! 

DUISBURG 

yujo 
Welke jonge mensen van 16 tot 

25 jaar wensen nog aan te slui ten 
bij onze Vujo-afdel ing ? Voor alle 
nadere in l icht ingen zich wenden to t 
Anne-Marie Phil ips, Her tswegesntr . 
15 en Gaby Guns, Mechelsestr . 60. 

DUISBUflG-TERVUMNVOSSEM 

IJZERBEDEVAART 
Nog enkele plaatsen zijn beschlh-

baar om per bus naar de IJzerbede
vaart te gaan. Zich wenden : Mar
cel Smets, Tervuursestwg 16, Dui»-
burg, t e l . 57.35.78 ; Frans Trapp»-
niers, Treuveldstr . 24, Vossem : 
André Kint, St.-Jansstr. 3, Tervuren. 
te l . 57.66.52. 

VLAGGENAKTIE 
Leeuwevlaggen in alle maten en 

ui tvoer ingen vanaf 150 f r . zijn be
schikbaar bi j André Kint, St. Jane-
str. 5, Tervuren, te l . 5766.52. 

EVERE 

IN MEMORIAM 
LEO HOUSEN 

Het is met aandoening dat w i j het 
over l i jden moeten meedelen van on
ze vr iend Leo Housen. De begrafe
nis heeft plaats gehad op zaterdag 
16 juni te Evere. Leo was sinds ja
ren t rouw l id van de Volksunie en 
nooit werd op hem tevergeefs een 
beroep gedaan. Sinds enkele maan
den was hij gepensioneerd. Gedu
rende de 20 laatste jaren was hi j 
als journal is t werkzaam bij • De 
Standaard-groep » en genoot er de 
s impat ie van al zi jn kol lega's. Htj 
ver leende meer dan eens zijn me
dewerk ing aan de samenste l l ing 
van de kandidatenl i jsten bij parle-
ments- en gemeenteraadsverkiezirh 
gen, to t zi jn werkgever hem ve i^ 
bood nog kandidaat te zijn op VU-
l i j s ten. Om den brode gaf Leo hier
aan gevolg. 

Leo w i j groeten u eerbiedig en 
danken u voor al wat u gepresteerd 
hebt voor uw volk en de par t i j . 

HOEILAART 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
De laatste weken is het aantal 

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

JETTE 
BAL 

17 november houden we v r i j . Af
del ingsbal ! 
DIENSTBETOON 
AVVS, Vorui tgangstraat 191 : al le 
donderdagen van 20 to t 21 u. 

LANDEN 

AKTIE 
Stralende zon voor een schi t te

rende kolportage van het arr. Leu
ven in het 9e kanton aan de taal
grens. Jarenlang overheerst door 
het ver f ransde Luik en nu beheerst 
door een BSP-diktatuur die ze l fs 
geen vr i jhe id van vakbondswerk ing 
laat aan het gemeentel i jk personeel 
Kamerl id Wi l ly Kui jpers stelde er 
een par lementaire vraag over en 
rooie burgemeester Lhomme w e r d 
woest bi j het ber icht . . . 

Het hele kanton te l t een 23.000 
inwoners en kwam in 1963 van 
Luik naar Brabant. Normalerwi jze 
had het naar Limburg (St-Truiden) 
moeten gaan.. . maar dan kwam er 
een Brabantse BSP-zetel in gevaar, 
en dus. . . Landen is een pendeige-
west , iedere dag ver t rekken er 
méér dan 6.000 pendelaars uit de 
streek naar Brussel . 

Onze nieuwe kantonnale werk ing 
start in het najaar. Zondag 17 jun i 
1973 werd de start gegeven ! Een 
30-tal kaderleden uit de afdel ingen : 
Heverlee, Molenstede, Kor tenberg, 
Vel tem-Winksele, Scherpenheuvel , 
Z ichem, Kortenaken Kessel-Lo, Erps-
Kwerps, Ti ldonk, Rotselaar, Herent , 
Leuven, Tremelo, Boutersem-Roos-
beek, Halle-Boeienhoven waren op 
post. Een paar honderd nummers 
werden huis-aan-huis verkocht . Wi l 
ly Somers, arr. verantw. voor pro
paganda, had netjes straten en ploe
gen uitgepuzzeld : het ploegje met 
Roger Castelein en Armand Van-
laer (Vel tem-Winksele) won het 
/oor Denise Ceuppens, Wi l ly Kui j 
pers en Pol Verhelen (Tremelo-He-
rent-Tildonk). 

. in de Ton » werd het zweet b i j 
gevuld en de anekdotes ver te ld . De 
schoonste meisjes (ui t Kessel-Lo) 
hadden deze keer het minste suk-
ses ; Pol werd bevorderd to t groot-
kol laborateur en Maur i ts had het 
hevigst gediskuss ieerd. 

LOTST PlETERS-LEIEüW 

SOC. DIENSTBETOON 
Sen. Bob Maes en fed . schepen 

Frans Adang houden z i tdag, e lke 
v ierde dinsdag van de maand. 
Lot : Fr. Walravensstr . 85, van 19 
tot 20 u., t e l . 76.33.04. 

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

Lot : e lke zaterdag van 11 t o t 
12 u., F. Goetgebeur, Fr. Walrae-
vensstr . 85, t e l . 76.3.04. 
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LEUVEN (Arr.) 
GEBOORTE 

Beste wensen voor Johanna en 
Daniel Hanssens bij de geboorte 
van Inun derde l<indje. 
HUWELIJK 

Vandaag wandelen Jet Verheyden 
en schepen Dirk Van de Weyer 
samen door de middenbeuk. De 
beste wensen van het ganse arr. 
kader. 
IJZERBEDEVAART 

Per bus naar Diksmuide. Prijs 
135 fr. (volwassenen), 90 fr. 
(jeugd). Vertrek rond 7 u. Inschrij
ven bij A. Vanhoof, Overwinnlngs-
str. 24, Kessel-Lo, tel. 016/270.14. 
SPORENFEEST 

Zaterdag 7 juli te 20 u. 30 in de 
Schouwburg te Leuven. Werken 
mee : Zjef Van Uytsel, Geeraard 
Vermeersch, Lange Wapper, Mare
bel. Algemene regie : R. Gysen-
berg. Kaarten te bekomen bij A. 
Vanhoof, Overwinningsstr. 24, Kes
sel-Lo. 
KALENDER 

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

25 juni : Arr. bestuur. 
1 juli : Ijzerbedevaart. 
7 juli : Guldensporenviering in 

Schouwburg, Leuven. 

MERCHTEM 
BAL 

Bal van de afdeling Merchtem 
gaat door op 20 oktober 1973. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

MOLLEM 
VEEL SUKSES ! 

Door de gemeenteraad werd de 
heer Etienne Keymolen, sekretaris 
van de VU-afdeling Asse, verkozen 
tot gemeentesekretaris van Mol-

- lem. De VU-afd. Mollem wenst 
Etienne een suksesvolle loopbaan. 

NEDEROKKERZEEL 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

OVERUSE 
SOC. DIENSTBETOON 

Maandag 25 juni om 20 u. in 
Overijse-centrum, café « Gemeen
tehuis », bij Jan. Met volksvert. Vik 
Anciaux. federatieschepen Marcel 
De Broyer, gemeenteraadslid Emiel 
Dewaet en het bestuur. 

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 Peutle van 
19 u 30 tot 20 u 30. 

SCHAARBEEK 
VUJO 

Jongeren die bij ons willen aan
sluiten dienen hun naam en adres 
op te geven aan Jan Vermeulen, 
Zenobe Grammelaan 87, 1030 Brus
sel, tel. 02/41.04.07. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Agg. raadslid Roger De Braban-
ter houdt zitdag elke maandag van 
16 u tot 18 u 30 op zijn adres ; 
Georges Eekhoudlaan, 28 te 
Schaarbeek, of, op afspraak tel. 
15.53.96. 

SCHEPDAAL 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke maandag van 20 tot 21 u. 
door Omer Huybens, Plankenstr. 17, 
tel. 02/52.34.40 of op afspraak. 

ST. KAT. LOM BEEK 
IJZERBEDEVAART 

Wij gaan naar Diksmuide met het 
AVNJ-Pajottenland. 150 fr., inschrij
ven vóór 26 juni in lok. Uilenspiegel 
Bus om 7 u. aan St. Katarinakerk en 
vervolgens St. Jozefkerk. Achteraf 
uitstap. 
ADRESVERANDERING LOKAAL 

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

WOLVERTEM 
IJZERBEDEVAART 

Ter gelegenheid van de 46e IJzer
bedevaart op 1 juli organiseert de 
afdeling Wolvertem een speciale 
busreis Inschrijvingen en inlichtin
gen bij Frans Kerremans, Nerom-
str. 25 en August de Buyser, Merch-
temsestwg 81. Meer gegevens zul
len worden meegedeeld in een ex
tra-uitgave van « Wij Mensen ». 

ZELLiK 
SOC. DIENSTBETOON 

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

IJZERBEDEVAART 
Op 1 juli vertrekt aan de herber

gen « Het A^oleken » en « In de 
Zwaan » en aan het benzinestation 
« Total » een autocar naar Diksmui
de te u. stipt. 

Programma : 7 u., vertrek te Zel-
lik ; 9 u., piknik onderweg ; 11 u., 
plechtigheid te Diksmuide ; 13 u., 
middagmaal, verkenning van de 
streek, ontspanning ; 21 u., thuis
komst. 

Inschrijving : zohaast mogelijk, bij 
de verantwoordelijken van de jeugd
clubs of bij Jef Verhasselt, Steen
weg naar Gent 308, tel. 65 66.00. 

oost-vlaanderen 

OOST-VLAAMS CENTRUM VOOR 
DIENSTBETOON EN NASCHOOLSE 
VORMING 
IJZERBEDEVAART 

Deelname in de kosten : 110 fr. 
(bus 1) ; 130 fr. (bus 2). Voor deel
nemers jonger dan 18 jaar t telkens 
20 fr. vermindering. 

Inschrijvingen worden tot 27 juni 
e k. aanvaard bij volgende mede

werkers : H. Van den Abbeele, W. 
Willems, lok. «Hertog van Brabant» 
en lok. • Freedom » te Schoonaar-
de ; de h. Van Dender te Berlare ; 
M. Bombeke, F. Van den Broeck 
en dr. J. Van Boxelaere te Wiche
len ; J. Petit .en A. De Martelaere 
te Uitbergen ; Toni Duerinck, F. 
Pieters en J. Eeckhoudt te Schelle-
belle ; Jozef Debock en Guido Van 
den Eeckhoudt voor het DF Schelle-
belle ; Renaat Meert te Appels. 

AALST (Arr.) 

KOOPTATIES ARR. RAAD 
Tijdens de jongste vergadering 

van de arr. raad op vrijdag 15 juni 
werden volgende leden gekoöp-
teerd bij de raad : Herman Hermie 
(Dender-West), Etienne Van Lon-
dersele (Kerksken), Bertrand Cop-
pens (Erembodegem-Terjoden), Luk 
Van Impe (Herzele) en Renaat Mar
tens (Ninove). Proficiat ! 

AALTER-BELLEM-LOTENHULLE 

IJZERBEDEVAART 
Zoals elk jaar legt de dr. Goosse-

naertskring autocars in met be
stemming Diksmuide, ter gelegen
heid van deze nationale Vlaamse 
manifestatie. De leden krijgen een 
uitnodiging toegestuurd. Andere 

simpatisanten kunnen Inschrijven 
bij het bestuur. 
11 JULI-VIERING 

Programma : 
5 juli : Autokaravaan met vlaggen 

en Vlaamse strijdliedreen. Vertrek 
omstreeks 19 u. Daarna opening 
van een tentoonstelling in het ge
meentehuis. 

6 juli : 's Avonds in zaal « Capi-
tole •, een gastspreker over de 
Vlaamse beweging met tussenin 
een optreden met Kor Vandergoten. 

7 juli : Tekenwedstrijd. Tema : 
1302. Volksspelen. 

8 juli : Om 10 u., h. mis in de 
hoofdkerk van Aalter. Daarna optre
den van de fanfare en de majoret-
ten. 

De tentoonstelling met werken 
van Frans Masereel blijft een ganse 
week open. Dit programma wordt 
aangeboden door : Amabilé, Davids-
fonds, dr. Gossenaertskring, kunst
kring Altra, Vermeylenfonds en de 
plaatselijke VVB. 

ALVERINGEM 
<OLPORTAGE 

Morgen zondag 24 juni kolporte-
ren we in Alveringem. Verzamelen 
aan de kerk om 9 u. Plichtsbewuste 
kolporteurs uit de hele omgeving 
jijn van harte welkom. 

ASPELARE-NEDERHASSELT 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 1 juli gaan we gezamen
lijk naar Diksmuide. De autocar ver
trekt te Nederhasselt aan de kerk 
te 6 u. 50, te Nederhasselt aan de 
gemeenteschool te 6 u. 55 en te 
Aspelare aan het gemeentehuis te 
7 u. stipt. Prijs voor de leden : 100 
fr. ; niet-leden : 120 fr. Inschrijven 
bij de bestuursleden. 
11 JULI-VIERING 

De kantonnale 11 juli-viering gaat 
dit jaar door in de parochiale zaal 
te St-Antelinks op woensdag 11 
juli te 20 u. Programma : samen
zang, feestrede, zangkoor 't Snoer
tje, plaatsjesprater Tone en heel 
veel Vlaamse gezelligheid. Deelna
me in d ekosten : 20 fr. Mogen wij 
vragen op 11 juli zoveel mogelijk 
leeuwevlaggen te laten wapperen ? 

DENDERHOUTEM 
IJZERBEDEVAART 

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

Inschrijven bij de bestuursleden, 
gemeenteraadsleden en café Nino
ve. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
arr. antwerpen 
ANTWERPEN : 
Maandag 25 juni : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Lok. : VU-sekretariaat Antwerpen-Stad, Wetstr. 12, tel. 36.84.65, van 16 
tot ao u.}. 
KONTICH : 
Woensdag 27 juni : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lok. : Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u. 

arr. brussel 

09/22.64.23 
te 1705 Es-

VIC ANCIAUX, volksvertegenwoordiger : 
LONDERZEEL : dinsdag 26 juni, 21 u., café Centrunu, samen met Pol Peeters 
OVERUSE : maandag 26 juni, om' 20 u., café Luxemburg. 
BOB MAES, senator : 
GROOTBIJGAARDEN : dinsdag 26 juni, 19 tot 20 u., ten huize van De 

Ridder, Brusselsestr. 376. 
ZELLIK : dinsdag 26 juni, 20 u. 30 tot 21 u. 30, lok. De Zwaan. 
Verder op afspraak ten huize : Parklaan 14, Zaventem. 
EUGENE DEFACQ, volksvertegenwoordiger : 
BUIZINGEN : dinsdag 26 juni, 19 tot 20 u., lok. De Welkom. 
ST-KATHARINA-LOMBEEK : woensdag 20 juni, 19 tot 20 u., bij Laurent De 

De Backer, Kerkstr. 26. 
Andere afspraken voor dienstbetoon in de afdelingen via tel. 

of 09/25.64.91, of schriftelijk op het adres : Domentstr. 3 
sene • 

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

Leeuw, tel. 77.31.83, 
JAN DE BERLANGEER, agglomeratieraadslid : 
MOLENBEEK : alle zaterdagen, 10 tot 11 u., ten huize van Emiel De Smedt, 

J. Debrucqlaan 101. 
JETTE : alle zaterdagen, 11 u. 30 tot 1 2u. 30, ten huize. De Smet de Nayer-

laan 158, tel. 28.34.80. 
STAN PHILIPS, agglomeratieraadslid : 
NEDER-OVER-HEEMBEEK : maandag 18 juni, 20 u., zaal Familia, samen met 

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

arr. furnhoui' 
Volksvertegenwoordiger BELMANS 
ARENDONK : 4e dinsdag, 20 u. 15, in café Vrijheid, Vrijheid 92. 
BEERSE : 3e dinsdag, 21 u., in VU-lokaal, Gemeenteplein 5. 
GEEL : iedere maandag van 18 tot 19 u. 30, Possonsdries 7. 
HERENTALS ; 2e dinsdag, 21 u., in Kempenland, Statieplein. 
HERENTHOUT : 2e dinsdag, 21 u. 45, in De Nieuwe Kroon, Markt. 
HOOGSTRATEN : 3e dinsdag, 19 u. 30, 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, !n Breugelhof, Geelsebaan. 
MOL : 4e dinsdag, 21 u., in De Valk, Hoek Corbiestr.-Rondplefn. 
OUD-TURNHOUT : 3e dinsdag, 21 u. 45, in Brouwershuis, 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, Tongerlo-Dorp. 
Senator VAN ELSEN 
BALEN : Ie vrijdag, 1 9u. 30, bij de Coiffeur. 
DESSEL : 3e donderdag, 19 }*. 15, bij de Koere!, Cforp. Witgoor. 
KASTERLEE : 4e donderdag, 19 u. 15, lokaal De Druif, Markt. 
MOL : elke vrijdag, 18-19 u. en elke zaterdag, 10-11 u., !n Huis Helsen, 

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

arr. leuven 

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. 
TIENEN : bij J. Weyne, Leuvenselaan 43, tel. 016/834.35, maandag, dinsdag 

en vrijdag, 18 tot 20 u., alsook zatervoormiddag. 
KANTON ZOUTLEEUW-LANDEN : Volksvert. Willy Kuijpers, 4e maandag : 
DRIESLINTER : café Caméo, Grote stwg, 19 u. 30 tot 20 u. 30. 
LINTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein (Neerlinter), 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, Naamse-
str. 167, Leuven, te. 016/284.20, elke dinsdag, 19 u. 30 tot 21 u. 30. 

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

KESSEL-LO : Sen. R. Vandezande, elke Ie- maandag, lok. Coosemans, Hols-
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, bif j ; RbKeel, Nederv 

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

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

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

tel. 016/618.04, na afspraak. 
ROTSELAAR : bij M. Mispelter, 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. genf 
KOO-lid Elisabeth Van Campenhout, Apostelhuizenlaan 24. tel. 52.56.77 : 

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

ieder 2de en 4de donderdag in Vlaams Huis Roeland, van 19 tot 20 o. 
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 10u.30 tot 12u.30, thuis en na telefonische afspraak. 
Prov. raadslid Kris Versyck, J. Van Arteveldeplein 13, tel. 25.48.04 : iedere 

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

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

KANTON DIEST : Volksvert. Willy Kuijpers, elke 3e maandag : 
DIEST : bij N. Nuyls, Robeynsl. 70, tel. 013/311.17, 19 u. 30 to l 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. 

KORTRIJK : elke maandag, 17 u. 30 tot 19 u., 1302, A. Reynaertstr. 9, tel. 
11600. 

WEVELGEM : elke maandag, 20 tot 22 u., Vredestr. 10, tel. 44332. 
VICHTE : zaterdag 30 juni, 16 tot 17 u., Harelbekestr. 35, tel. 77376. 
HARELBEKE-Stasegem : zaterdag 30 juni, 17 u. 30 tot 18 u. 30, café De 

Zwaan, Plaats, tel. 21150. 
LENDELEDE : maandag 2 juli, 11 u. 30 tot 13 u., cafe De Handboog, Plaats, 

BISSEGEM : vrijdag 6 juli, 20 tot 21 u., café Leopold, Stationstr. 23, tel. 
25430 

I N G O O I G È M : zaterdag 14 juli, 16 tot 17 u., zaal Streuvels, St. Antonius-
str., tel. 77467. , . „ j . .., , 

GULLEGEM : zaterdag 14 juli, 18 tot 19 u., cafe Stadium, Wevelgemstr, 
tel 41678. 

VICHTE : zaterdag 28 juli, 16 tot 1 u., Harelbekestr. 35, tel. 77376. 
HARELBEKE-Stasegem : 17 u. 30 tot 18 u. 30, caft De Zwaan, Pleats, t e l 

21150. 
IN DH MAAND AUGUSTUS GEEN DIENSTBETOON. 
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EEKLO 
IJZERBEDEVAART 

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

Er zijn ongeveer 46 plaatsen 'be
schikbaar. Deelnameprijs 100 fr. 

Zo spoedig mogelijk inschrijven 
bij : 
W. Steenbeke Gr. Johannalaan, 8 
Eekio tel. 77.23.51. 
J De Maeyer Schaapsdreef, 2 Eek
io. 
J. De Muynck Lege Moerstr., 1Ö 
St. Laureins tel. 77.12.47. 
EVERGEM 
BAL 

Op 27 oktober in zaal « KronMTie 
Wal » te Evergem-Lippelgem. Alvast 
te noteren. 

ZITDAGEN ZIEKENFONDS 
FLANDRIA 
* Gent : sekretariaat, Keizer Karel-
str. 101, alle weekdagen van 9 tot 
12 u. en de woensiagnamiddag, 

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. 

Dendermoride ; ")en Ommeganck, 
Grote Markt 18, woensdag van 16 
tot 17 u. 

GENTEEKLO 
NAAR DIKSMUIDE 

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

GENT 
DIENSTBETOON 

Pensioenaanvragen, belastings
aangiften en andere sociale probfe-
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). 

HAALTERT - EREMBODEGEM 
KERKSKEN - TERJODEN 
GULDENSPORENDAG 
TE HAALTERT 

Zaterdag 7 juli te 15 u. : Film 
voorstelling voor de jeugd in de 
Volkskring Boerenkrijgfilm met Ka-
rel Redant; 18 u 30 : Beiaardkon-

.• eert döor" -̂ beiaardier Frans De 
Meyer ; 19 u. : 11 juli-Eucharistie-
viering ; 20 u. : Gewestelijke 11 
juli-viering in de meisjesschool met 
Louis Verbeeck, Paul Ghijsels, het 
koor « De Vrolijke Musici », de 
fanfare, de majoretten. Paul Daels 
spreekt. 

HERZELE-EREMBODEGEM 
IJZERBEDEVAART 

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

Reisweg : Welle, Dorpsplein, 6 
u. 30 - Erembodegem, Dorpsplein, 
o u. 40 - Terjoden, kerk, 6 u. 50 -
Haltert, Post, 7 u. - Kerksken, kerk, 
7 u. ^0 - Heldergem, Gouden Ko-
terhaak, 7 u. 20 - Aaigem, dr. Roe-
landt, 7 u. 25 - Burst, station, 7 u. 
30 - Herzele, Schepenhuis, 7 u. 35. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
GULDENSPORENHERDENKING 

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

Programma : 19 u. : h. eucharis
tieviering, opgeluisterd door zang
koor Pazako, met speciale kansel
rede ; 20 u. : f eestzitting : welkom 
voorzitter 11-Juli-komltee en even
tueel toespraak afgevaardigde ge
meentebestuur ; 20 u. 15 : feestre
de door de h. Boey, nat. ondervoorz. 
van de Vlaamse Volksbeweging, te
vens lid beheerraad IJzerbedevaart-
komitee ; 21 u. : pauze ; 21 u. 15 : 
ontspanningsprogramma. Kleinkunst-
programma met Gerard Vermeersch 

en tenslotte om 22 u. 30 : gezellig 
samenzijn voor degenen die nog wat 
willen blijven. 
IJZERBEDEVAART 

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

KOLPORTAGE 
Woensdag 27 juni heeft te Destel

bergen een kolportage plaats met 
het speciale « Wij «-nummer. Wij 
hebban dringend hulp nodig om de
ze kolportage in Destelbergen te 
doen slagen. Iedereen is welkom. 
We verzamelen te 19 u. aan de 
kerk van het centrum. 
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 : ledere 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). 

MEETJESLAND 
KOLPORTAGE 

Zondag 8 juli, in de roes van de 
Guldensporenvieringen, trekt onze 
Meetjeslandse kolportage-pioeg 
naar Waarschoot. Verzamelen aan 
het gemeentehuis te 9 u. 45. We 
verwachten een talrijke ploeg. 

MOORSEL 
IJZERBEDEVAART 

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

NIEUWERKERKEN 
SOC. DIENSTBETOON 

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

OOSTAKKER 
SOC. DIENSTBETOON 

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

ST. NIKLAAS 
VLAAMS VERBOND 
VOOR GEPENSIONEERDEN 

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

TEMSE 
KOLPORTAGE 

Een ploeg propagandisten uit de 
Scheldekant verkocht op minder 
dan twee uur 134 nummers van de 

bruchurc « Uitdaging aan de 62 % 
Belgen •. Bij een volgende gele
genheid zagen we graag het be
stuur van de afdeling Temse wat 
sterker vertegenwoordigd ! 

TIELRODE-ELVERSELE 
KOLPORTAGE 

De kolportageploeg van de Schel
dekant kolporteert op zaterdag-na
middag 23 juni in de gemeenten 
Tielrode err Elversele. Bijeenkomst 
te 3 uur in het café « Cappaert » 
Antwerpse steenweg te Tielrode. 
Wij rekenen op een vertegenwoor-
dinging uit de gemeenten waar de 
kolportage doorgaat. 

VEURNE (Kanton) 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 24 juni kolporte-
ren we in Alveringem. Verzamelen 
aan de kerk om 9 u. Plichtsbewuste 
kolporteurs uit de hele omgeving 
jijn van harte welkom. 

WAARSCHOOT 
SPAARBEKKEN 

Zaterdag 30 juni fietsen wij naar 
het Spaarbekken te Kluizen-Ertvel-
de. Vertrek op het Dorp te 13 u. 
30. Niet-fietsers vervoegen de groep 
vóór het bekken te 14 u. 30. Wie 
mee wil geve een seintje aan F. 
Van Holderbeke, Stationsstr. 6, tel. 
77.33.78. 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijven bij Adri De Smet, 
Schoolstr. 22 of bij Stefaan De 
Vriendt, Oostmoer 3, tel. 77.21.09. 
Prijs : 90 fr. Start : 7 u. 45 op het 
Dorp. 
GULDENSPORENFEEST 

Te Zomergem op 6 juli. Waar
schoot trekt er talrijk heen. Te Ert-
velde op 11 juli. We zullen er zijn 
Tussendoor kolporteren wij te 
Waarschoot op 8 juli met de «Wijn-
brochure. 

ZOTTEGEM 
IJZERBEDEVAART 

Vertrek met de bus : Markt om 
7 u. 30. Prijs : 100 fr, Inschrijvin
gen : De Backer Piet, Pollefeyt Re-
naat, Ponnet Henri. Uytterhaegen 
Julien. 

west-ylaanderen 

BLANKENBERGE 
VAKANTIEJOBS 

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

DIKSMUIDE 
SCHEPENKOLLEGE 

Wegens het ontslag van de bur
gemeester moest de CVP uitkijken 
naar een partner. Na besprekingen 
met de VU werd een akkoord af
gesloten, en dit voor negen jaar, 
waarbij reeds onmiddellijk een Vü-
schepen zal aangesteld worden, en 
van zodra mogelijk een tweede. Na 
een jarenlange konstruktieve oppo
sitie van de VU is deze thans be
reid om haar verantwoordelijkheid 
op te nemen. Er kwam een eervol 
bestuursakkoord tot stand, dat de 
goedkeuring wegdraagt van de gro
te meerderheid van de bevolking. 
Aldus komt er een nieuw beleid 
tot stand, waarbij de VU angstval--
lig zal waken over het belang van 
de stad. Positief alleszins is van 
nu af aan reeds het op een zijspoor 
brengen van Verfaille. 
GULDENSPOREN 

Onze 11-juliherdenking gaat dit 
jaar door op 9 juli a.s. Als spreker 
wordt kamerlid Frans Baert ver
wacht, met daarbij Willem De-
meyer. Uitnodigingen volgen nog. 

HARELBEKE 
WEST-FLANDRIA 

Sluit aan bij ziekenfonds West-
Fiandria. Alle vrijblijvende inlichtin
gen bij : R. Stock, Vlaanderenlaan 
46, Harelbeke, tel. 7Q1.61 en G. Van-
denboschelle, Steenbruggestr. 29, 
Harelbeke (Stacegem). 

HOUTHULST 
VU-LEDEN EN DE WEST 

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

lEPER 
SOC. DIENSTBETOON 

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

Men kan zich ook wenden tot ge-
nr^enteraadslld Jan Carpentier, Gll-
denstr. € (tel. 209.1EO «n to: KOO-
lld Pleter Lerooi], Haiglaan 95 (tel. 
219.36). 

rZEGEIM 
VLAGGENAKTIE 

1 en 11 Juli : hoogdagen voor , 
Vlaanderen ! Leeuwenvlaggen ztjn 
te verkrijgen in verschillende af
metingen en aan zeer voordelige 
prijzen, in het Vlaams Huis, Grote 
Markt 30, Izegem, tel. 051-336.63. 
U mag ook een bestuurslid aan
spreken. 
IJZERBEDEVAART 

Voor een vierde maal trekken 
een groep bedevaarders te voet 
naar Diksmuide. Er is bevoorra
ding, bezemdienst, voetverzorging, 
dus een degelijke begeleiding bij 
deze sprankelende getuigenis. Lief
hebbers kunnen vooraf inscrhijven 
bij de bestuursleden of in het 
Vlaams Huis. 30 fr. voor de deel
name in de kosten. 

KLEMSKERKE-VLISSEGEM 
TENDTOONSTELLING 

In de kunstgalerij « Magelijs », 
Koningsweg 53, De Haan, stelt on
ze vriend en kunstschilder Piet i/an 
den Buys zijn werken ten toon, 
Doorlopend geopend tot einde sep
tember, toegang gratis en Vlaamse 
sfeer verzekerd. 
VU-KONGRES 

Op 24 en 25 november a.s. (za
terdag en zondag) wordt het natio
naal VU-kongres te Oostende ge
houden. Wanneer er leden zijn, die 
gratis één of meerdere gasten 
(kongressisten) die van ver moeten 
komen, logies willen verschaffen 
kunnen zij hun naam opgeven aan 
volgende adressen : Georges Vei-
kest, Ringlaan-Zuid 161 ; Mevr. 
Bruning, Driftweg 39, N. Mahieu, 
Vosselsag 31 of C. Vermote, Mo-
lendreef 7. Dank bij voorbaat. 
DIENSTBETOON 
VAN U. BRUYNOGHE 

Elke woensdag van 10 u 30 tot 
11 u. 30 in café Flandria, Grote 
Markt, Veurne. 

Elke eerste zaterdag van 9 tot 10 
u. in Restaurant Belfort, Grote 
Markt, Veurne. 

KORTRIJK 
IJZERBEDEVAART 

Gaat u mee met de bus ? Schrijf 
dan vlug in in ons lok, 1302, Burg. 
Reynaertstr. 9. Prijs : 90 fr. Vertrek 
om 8 u. Terug tegen 18 u. 
VOETTOCHT 
KORTRIJK-DIKSMUIDE 

Op zaterdag 31 juni om 8 u. 's 
morgens vertrekken we fris en 
vrolijk en vol goede moed voor 
een mars van 40 km op de St. 
Amandsplaats te Kortrijk. Onderweg 
de gastvrije en gekende hoeve Drie 
Kapelle. 's Zondags nemen we ge
zamenlijk deel aan de IJzerbede-
vaartplechtigheid. Daarna kunnen 
deze die het wensen deelnemen 
aan het volksfeest met verschillen
de attrakties. Na afloop van het 
volksfeest brengt een bus ons te
rug naar Kortrijk. Prijs : 50 fr. (toe-
gangskaart IJzerbedevaart niet in
begrepen). Aanplakbrieven en vig
netten op aanvraag. Inschrijven en 
eventuele verdere inlichtingen bij 
Roeland Man, Kapelstr. 191, 8710 
Heule, St. Katherine. 

MENEN 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

MIDDELKERKE 
OVERLIJDEN 

Voor kort werd hier ter aarde 
gedragen ons Jarenlang lid André 
Vanderostyne, en dit In het bijzijn 
van onze mandatarissen en vele le
den. De afdeling deed een krans 
neerleggen. Langs deze weg jm 
bieden wij aan de naastbestaande 
onze innige deelneming aan. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUmE 
ZEGERIJKE LEDENSLAG 

Na onze triomfantelijke abonne
mentenslag, werd op 15 juni, ook 
de ledenslag schitterend gewon
nen. We hebben zelfs de streef
norm overschreden. Dft wil zeggen 
dat ons arrondissement, dat van
wege het nationaal partijbestuur, 
de hoogste streefnorm toegewezen 
kreeg, thans, met afstand, in ver
houding tot de bevolking en tot de 
kiezers, het hoogste aantal leden 
tieeft van Vlaanderen. Wij dar>ken 
alle propagandisten van harte. 

Let op : enige afdelingen die op 
het randje van de streefnorm staan, 
plaatselijk dan, (<unnen dit nog bij
werken tot 26 juni. Dna is het afge
lopen. 
SLAG OM DE WEST 

Deze slag is (nog) ntet gewon
nen, f let aangewezen streefgetal 
is blijkbaar te hoog geweest om op 
twee maanden te bereiken. Der
halve geven we als nieuw wacht
woord : we moet hem winnen tSB-
gen 15 september ! Nochtarts Is 
het aantal leden van DE WEST met 
forse 8tot«n de hoogte in gegaan. 
EBH niet onaanzienlijk aantal afde-
Wt^en heeft hier evenwel nog niet 
te veel aan gedaan. Indien ook zIJ 
zich tiidsf«8 tie voor ons liggende 

zomermaanden eventjes willen In
spannen, dan zijn we er op 15 sep
tember met zekerheid. 

Wij raden onze bestuursleden 
evenwel strak aan, niet te wachten 
tot augustus, doch NU reeds on
middellijk opnieuw aan de slag .e 
trekken ! 
VU KONGRES - NACHTVERBLIJF 

Van nu af aan vragen we alle le
zers en leden op zoek te gaan naar 
nachtverlbijf. Vele VU-leden die 
ons kongres bijwonen moeten vart 
ver komen, en kunnen moeilijk za
terdags terug naar huis gaan, om 
dan zondags weer de afstand naai 
de kust af te leggen. Wij vragen der< 
halve alle vrienden die bereid zou« 
den zijn, één of meerdere perso» 
nen (bv. een echtpaar) kosteloos 
nachtverblijf te geven (met één 
ontbijt, zich bekend te maken aan 
het afdelingsbestuur, of aan het 
arr. VU-sekretariaat, Narcissenlaan 
4, Oostende. Bij voorbaat hartelijk 
dank. 

OOSTENDE-VUURTOREN 
GEBOORTE 

Van harte proficiat aan Eduard 
en Solangh Blonde bij de geboorte 
van hun zoontje Siegfried op 1 Juni 

jl^ 

OOSTENDE 
ZITDAGEN 
EM. VANSTEENKISTE 

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

3de zaterdag van elke maand : 
9 uur : Zeelaan 29 te De Panne { 
10 u. : Middelkerke. Were Dl ; 11 U. 
Roksem, bij schepen L. Vlerstraete: 
12 u. : Eernegem, Biva-Venus, Aart-
rijkestr. ; 13 u. : De Haan, Georgy'8 
Club, Kon plein 6 ; 13 u. 30 : Bre-
dene, bij K. Haeck, Driftweg 59. 

Oostende ; op telefonische af
spraak : 79548. 

POPERINGE 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

Rik Sohier : Werf 104, tel. 057/ 
341.35. 

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 
IJZERBEDEVAART 

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

Zoals al in brede kring bekend 
is worden dit Jaar in Roeselare 
twee Guldensporenvieringen geor
ganiseerd. Enerzijds de « offici
ële »4n zaal Gildenhove (daarmee 
weet je genoeg), en anderzijds da 
Guldensporenviering in zaal Elcker-
lyc. Deze laatste wordt ingericht 
als reaktie tegen de veel te makke 
officiële viering. Volgende vereni
gingen vieren mee: VVB, VAB, VTB. 
VOS, Vlaamse Vrouwen, Vlaamse 
Bond van Gepensioneerden, VNJ en 
Davidsfonds Gits. Wij dringen er 
bij de lezers op aan dat ze massaal 
zouden opkomen naar de Gulden
sporenviering in zaal Eeckerlyc, op 
dinsdag 10 juli om 20 u. Treden op : 
Jules De Corte, Rita Lommée, Bene 
Hostyn, TAK-voorzitter Piet De 
Pauw, e.a. 
LEEUWEVLAGGEN 

Bestel tegen de komende Vlaam
se feestdagen uw leeuwevlag op 
het VU-sekretariaat, Beverenstwg 
50, tel. 263.17. 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA. 

Loop eens binnen ten huize van 
volksvert. Mik Babyion, Westlaan 
145, Roeselare, iedere morgen van 
de week, en bij voorkeur de maan
dagavond van 16 tot 19 u. 

TIEGEM-VICHTE 
DIENSTBETOON 

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

WERVIK 
DIENSTBETOON 

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

Zrtdagen voor de maand Juni i 
op zaterdagen 9 en 23 Juni, tel
kens van 10 tot 11 uur. ten huizo 
van Ceudyzer Maurtte. MagdaJena-
straat 7S. Afgwaardigiia : Ciaayt 
Jozaf, Tan Brielalaan \0%. 

STAD AALST 

Openverklaring van één vacante l>etrekking van directeur-veearts 
bij het stadsbestuur 

De kandidaturen voor deelname aan het bekwaamheidsexamen 
worden ingewacht tot uiterlijk 4 juni 1973 ; ze moeten bij ter 
post aangetekend schrijven gericht worden aan hst College van 
Burgemeester en Scliepenen, stadhuis, S300 Aalst. 

De postulanten moeten : 
1. op 1.1.1973 minimum 21 en maximum 35 jaar oud zijn. 
2. houder zijn van het diploma van docto/ in de veeartsenijkunde 

' 3. Slagen in een bekwaamheidsexamen. 
De voorwaarden kunnen op mondelinge, telefonische of schrifte
lijke aanvraag bekomen worden ten stadhuize, personeelsdienst. 
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Beste Kris» 

Een advertentietekst in briefvorm wordt vlugger gelezen 
dan een gedrtJkte tekst.Daarin heb je gelijk ,, .maar 
^ouw modelbrief,weliswaar een knap sttikje copywriting, 
is niet zo sprekend als de honderden brieven van 
tevreden klanten. 

Neem bevoorbeeld die brief van het echtpaar Ceulemans-
Vingerhoeds,waarin ze schrijven dat hun beide ouders 
met ons bouwden en zeer tevreden waren over het resul
taat, zodat het voor de hand lag dat ook zij hun woning 
jnet 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 
wensen voor, zeg hen waarom 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 \irerkelijkheid: 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 ) 

ijet algemeen ïjouiobettiif K U N N E N 
menŝ en toaarop ]e fean ^0WiW€^ 
Antwerpen 
Meir 18 
03/31.78.20 

Gent 
Onderbergen 43 
09/25.19.23 

Leuven Genk 
Brusselsestr. 33 Winferslagstr. 22 
016/337.35 011/544. 42 

6oo atbelöers!... lOOl moselijfeïjetjen 

BON 
Naam 
Adres 
Tel 
£3 beschik, over bouwgrond - gemeenten 

- 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 in 
volgende gemeenten : 

Q houd mij ter beschikking van uw afgevaardigde 
[^ zal een bezoek brengen aan uw informatie

centrum te op ie u 
Handtekeniny 

file:///irerkelijkheid
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^]©GOOO 
rekord af 

Nog maar een paar weken gele
den waren wij zo blij als een vogel-
ken omdat Serge Reding zich de 
sterkste man ter wereld had ge
toond — al zien wij daar, eerlijk 
gezegd, niet zo direkt het nut van 
fn —, en nu moeten wij alweer rap 
komen vertellen dat het rekord van 
Serge verbeterd is. Door de Rus
sische ingenieur — zo zegt men 
toch — Alexeïev namelijk, de man 
die zich ook op de olimpische spe
len de sterkste toonde. En die zo
pas Europese kampioen werd. Het 
was trouwens ter dier gelegenheid 
dat hij het rekord verbeterde. Het 
is dus weer aan Reding. Maar a 
propos, die voortdurende verbete
ringen van het rekord, met een kilo 
seffens, wijzen die er niet op dat 
men nog veel verder zal gaan ? En 
doen die niet de vraag rijzen naar 
de grens ? « Wij » zitten nu al een 
eind over de 400 kg, in twee keren 
boven het hoofd te tillen. Hoeveel 
meer is nog mogelijk ? En niet te 
vergeten — In onze ogen zelfs 
zéér belangrijk — wat zal de atleet 
daar nog voor over moeten hebben? 

onnozele kosten 

Een vorm van autosport waar wij 
veel minder van houden is de zoge
naamde rally-cross. Het is een 
koers, waarvan de omloop gedeel
telijk langs verharde wegen voert, 
en gedeeltelijk door alle terrein. 
Men volgt daarbij zo min of meer 

de regels van het verkeer — al 
hangt men vanzelfsprekend dikwijls 
in elkaar — en gezien de stukken 
•• alle terrein » ligt de snelheid 
ook niet zo erg hoog, zodat het met 
het gevaar nogal losloopt. Spekta-
kulair is het ook wel, tenminste op 
de ogenblikken dat men iets kan 
zien, want men is nogal dikwijls in 
enorme stofwolken begraven. Wat 
ons in die sport eigenlijk een beet
je wringt is dat men daar voor de 
lol zomaar wagens kapot rijdt en 
boenkt — het zijn wel oude >• bak
ken » natuurlijk, maar door de aan
passingen zijn ze niet goedkoop 
after all — zonder enig nut. Voor 
ons, die nog behoren tot de zeld
zaam wordenden die van •• ons 
moe » geleerd hebben dat ze rap
per besteed dan verdiend zijn, dat 
ne frank ne frank is, en dat wie 
niet spaart niet wel en vaart, slaat 
dat toch wel een beetje tegen de 
kop. 

boeiend 
Indien deze sportrubriek nóg min

der is dan die van de andere we
ken, dames en heren, gelieve er 
overheen te kijken. Wij zaten — en 
zitten op het ogenblik dat wij dit 
trachten neer te pennen —• met 
hooikoorts. Zo altans zegt de dok
ter. De meesten onder ons kennen 
de verschijnselen : hoesten, proes
ten, snotteren, snuiten, hoofdpijn, 
slecht zicht, pijn zowat overal. 

goed 
Wij denken dat de kopstukken van de Tour de France effekens geschrok

ken zijn toen ze vernamen dat het gemeentebestuur van een « simpel » 
dorp liet weten dat het liever had dat ze met hun cirksken buiten de 
gemeente bleven. Die gemeente is Kalmthout, en naar onze bescheiden 
mening heeft het gemeentebestuur overschot van gelijk. Men doet daar 
al de moeite van de wereld om een stuk ongerepte natuur te bewaren. 
Wij kunnen ons best voorstellen dat de doortocht van een publiciteits-
karavaan als die van de ronde van Frankrijk met al haar lawaai, vuil, papier, 
hambras en komplimenten in dat gebied onherstelbare schade kan aan
richten, onder meer voor wat betreft de fauna. De gemeentevaderen trof
fen dus o.i. de juiste beslissing door te kiezen voor een stuk natuur, rust 
éti groen, en tegen de publicitaire kiownerij a la tour de France. Trouwens, 
en dat is nog een goed punt, de koereurs mogen door. Alleen de publici-
teitskaravaan moet een ommetje maken. 

klassiek 
Racing White en Daring Molenbeek zijn dus officieel samengesmolten 

tot één klub. Verleden week ging dat gepaard met een korte plechtigheid, 
waarop de beheerders van de beide klubs en een aantal VlP's aanwezig 
waren. Zoals men weet zetelt Eddy Merckx ook in de beheerraad van 
Racing White — en van de nieuwe klub. Typisch voor de Vlaamse televisie 
vonden wij wel dat men over die fuzie ging praten met één man. Eddy 
natuurlijk. En even natuurlijk de enige van de tientallen aanwezigen die 
niet één zinnig woord kon vertellen, vermits hij, heel normaal, over heel 
die transaktie niets afweet. O ja, men heeft dan ook nog wat gevraagd 
aan de trainer, Felix Week, in verband met mogelijke aankopen of ver
kopen, meer bepaald van Polleunis en Depireux. Kortom, helemaal in de 
lijn van de sportopvatting van ons teeveetje : vedetjes en naampjes. De 
grond van de zaak, het wezen van de vedetjessport, daarover geen woord. 

fenomeen 
Dat maakt dat wij een nieuwe Belgische kampioen hoogspringen hebben. 

Guy Moreau, 18 jaar oud, Brusselaar, en, zoals bleek uit zijn gesprekje 
voor de Vlaamse TV, nederlandsonkundig. De jonge man sprong zopas 
2,14 meter hoog, en dat is, zoals gezegd, hoger dan enig ander landge
noot voor hem. Inliet mis dus op 18-jarige leeftijd. Wat wij minder vinden 
is de hoop kouwe drukte die al dadelijk rond deze knaap gemaakt wordt. 
Begin deze week schreef « Les Sports » al een hele bladzijde vol over dit 
wonderkind — dat daags na zijn nieuw rekord « toevallig » even kwam 
aanlopen op de krant — en men schijnt er al bijna van overtuigd dat zal 
gebeuren wat de jongen zich tot doel stelt : binnen een jaar of drie vier 
het wereldrekord hoogspringen op zijn naam brengen. Als u het ons 
vraagt : wij denken dat het beter zou zijn de jonge man aan het verstand 
te brengen dat het steeds moeilijker zal worden nog een centimetertje 
hoger te springen, dan hem nu al af te schilderen als de feniks waarop 
heel België zat te wachten. 

als v\̂ ij spreken 
Real Madrid, schreven wij onlangs, heeft tijdens de periode dat de 

Spaanse grenzen voor voetballers gesloten waren, genoeg opgepot en 
genoeg eigen talent aangekweekt, om nu, nu de grenzen weer open wer
den verklaard, een paar klasspelers te kopen die het nog nodig heeft om 
door te dringen tot de allerhoogste top. Eén of twee spelers volstaan, 
en omdat het er zo weinig zijn, en men geld heeft, kan men de beste 
kopen. En voila, het is al gebeurd. Real Madrid heeft niemand minder dan 
Gunther Netzer gekocht, ongetwijfeld één der allerbeste Europese voet
ballers. De man van wie men in Madrid wellicht verwacht dat hij de rol 
zal overnemen die sedert di Stefano niet meer overgenomen werd. Dat 
daarvoor grote papieren moesten neergeteld worden, begrijpt men zo. 
Maar wie had gedacht, zeg, dat onze invloed zo groot was dat men in 
Madrid springt als wij spreken. Terwijl wij hier zo dikwijls moeten horen 
dat wij er allemaal niks van weten. 

een « foef » 
In de Sovjetunie meende men een sisteem gevonden te hebben om de 

voetbalklubs meer aanvallend te doen spelen, leder match zou een over
winnaar moeten kennen, en daarom worden, bij gelijk spel, strafschoppen 
geschoten tot één van beide ploegen overwinnaar wordt. Persoonlijk vin
den wij dat sisteem van strafschoppen nogal idioot, maar de bedoeling 
lijkt ons niet slecht. Wij lezen nu dat de oplossing van de tovaritsj toch 
ook niet je dat is. 20 van de 80 tot dusver gespeelde wedstrijden eindig
den op een gelijk spel, en kregen dus hun beslag door de strafschoppen. 
Daarenboven blijkt dat tot dusver minder doelpunten werden gescoord dan 
vroeger. Anders gezegd, de oplossing deugt niet. Men zegt wel eens dat 
niets ter wereld het individuele presteren van de arbeider merkbaar kan 
wijzigen. Dat schijnt ook zo te zijn voor de arbeid van de voetballer. 

En, voor zover wij menen te mo
gen ondervinden, is er geen kruid 
voor gewassen. Dit alles maar om 
te zeggen dat wij met e-nor-me 
belangstelling het sportgebeuren 
gevolgd hebben. Geen idee van hoe 
boeiend het is een of andere Lowie-
van-den-teevee te horen zaniken 
over een of ander onnozel sport-
spektakeltje, geen « knijp » te zien 
van het begeleidende prentje van al 
dat water in uw ogen, en geen 
barst te verstaan van de geestige 
kommentaar van al het gesuis in 
uw oren. Waaruit dan nog maar 
eens blijkt dat het sportgedoe for
midabel is voor wie niks te doen 
heeft, en absoluut niet weet waar
over zich zorgen te maken. Maar 
amaai als er ergens iets misloopt, 
en als ze u dan komen •• hambete-
ren » met wat geleuter over sjotte-
rij of velostamperij. 

vraag 
Goede vraag met een jaar of tien 

vertraging van de TV-feniks van pi
ket aan een der deelnemers aan de 
autorally te leper : kunnen de ren
ners dat financieel bolwerken ? 
Doet het professionalisme ook in 
deze spoit haar intrede ' 

Dat het geweldig moet opbrengen 
de ene wagen na de andere « in 
frut » te rijden, spreekt nogal voor 
zichzelf En dat die renners hun 
eigen kostuum, onder, achter, voor 
en boven, en daarenboven hun wa
gen, een klein stukje op de voor
ruit niet te na gesproken, volplak-
ken met alle mogelijke reklames, 
is natuurlijk een kwestie van « ge
ren zien », en absoluut niet van 
sponsorship of publicitaire steun. 
Kom, het is duidelijk dat in deze 
sport zoals in de andere de lief
hebbers hun centen verspelen, en 
enkele « profs » ze opvegen. Wij 
vinden het eigenlijk spijtig, want 
van alle disciplines in de autosport 
vinden wij het rallyrijden nog van 
het beste mee. Om redenen die wij 
wellicht meer met de armen dan 
met het hoofd bedachten En voor 
zover het milieu en de nachtrust 
van de werkende mensen er niet 
teveel onder lijden. 

plezant 

Onze wekelijkse prijs voor de 
plezantste noot gaat vandaag naar 
Mon Arets van « Les Sports ». Niet 
alleen voor zijn oeuvre in het alge
meen, ook voor een bedenking van 
zijn hand (zoiets kan onmogelijk 
met een kop bedacht zijn), deze 
week de vaderlandslievende Belg 
op zijn telloor geschoven. 

Volgens Mon schieten de Belgen 
in het algemeen ruim te kort in hun 
eerbied en bewondering voor Eddy 
Merckx. Iedereen schijnt het maar 
normaal gaan vinden, aldus Mon, 
dat hij een ganse ronde van Italië 
afloopt met de leiderstrui om de 
goddelijke lenden. Ja Mon, 't zijn 
toeren. Er zal niks anders opzitten 
dan nog maar wat meer petrol te 
geven, opdat het vaderland zich 
eindelijk bewust zou worden van 
het feit dat het niet volstaat de 
heer Merckx een Indrukwekkende 
hoop miljoenen in zijn nek te klop
pen, maar dat daarbij ook nog een 
dagelijks dankgebed op zijn plaats 
zou zijn. Kan er niet gedacht wor
den aan een soort gebed na de 
hoogmis, zoiets in de aard van het 
vroegere « Salvum fac Eddym nos
trum Coereurum ? ». 

BLOSO [bestuur van lichame
lijke opleiding en sport van het 
ministerie van Nederlandse Kui
tuur) lanceert dit jaar de for
mule : Sport -f . 

Het is al jaren de bedoeling 
de doorsnee-Belg tot de aktieve 
sportbeoefening te brengen, 
doodgewoon omdat die in onze 
manier van leven een noodzake
lijkheid is geworden Daarom 
waren er in het verleden al ak-
ties als de fitometer, de gezins
kilometer, sportiva, naast andere 
akties als olimpisch minimum, 
sportpaspoort e.d.m. 

Wij hebben destijds enkele 
mensen kwaad gemaakt, omdat 
wij die initiatieven niet altijd 
erg gelukkig vonden. Wij willen 
niet blijven stilstaan bij zekere 
en ongetwijfeld uitzonderlijke 
mislukkingen, waar het ondanks 
alle goede bedoelingen uitliep 
op de traditionele » Vlaamse 
kermis », kiownerij en patro-
naatsgedoe en er slechts vanuit 
een persoonlijke opvatting op 
wijzen dat er iets haperde aan 
de motivering die men de men
sen wou opdringen : winnen, 
brevet, medaille. Kortom, het 
was te kompetitief opgevat. 

sport 

Het is moeilijk uit te maken 
in hoever al die pogingen kun
nen bestempeld worden als 
<• suksesvol '. Wij veroorloven 
ons te denken dat het sukses 
eerder matig was, onder meer 
omdat al die dingen zo één-ma-
lig waren. Wij denken dat die 
akties niet zo heel veel men
sen tot een blijvende sportakti-
viteit hebben aangezet. Wat 
lang niet wil zeggen dat ze niet 
nuttig zouden geweest zijn. 
Verre vandaar. 

Met Sport -F schijnt men het 
nochtans over een andere boeg 
te willen gooien. Als wij het 
goed begrepen hebben, wil men 
naar de zuiver rekreatieve sport 
toe En vermits het element 
kompetitie eruit geweerd is, 
zouden wij liever spreken over 
spel, bezigheid, vrijetijdsbeste
ding, don over sport. 

Van wat men daarmee bedoelt 
kregen wij een klein voorsmaak-
je via een TV-reportage van een 
soort voorbereidende stage. Wij 
zagen daar een stel dames en 
heren allerlei spelletjes spelen 
die ons sterk deden terugden
ken aan onze kinderjaren, door
gebracht onder de veilige hoede 
van de onderpastoor in KSA, 
Chiro en dergelijke dingen meer. 
Heerlijke jaren trouwens. 

Geen haar op ons hoofd denkt 
eraan te betwisten dat al die 
spelletjes zeer heilzaam zijn 
voor de zittende mens die wij 
geworden zifn. Zelfs niet dat het 

voor de doorsnee-Belg wel eens 
prettig Is gedurende een weekje 
kind onder de kinderen te wor
den. 

Wij vragen ons echter het 
volgende af : gaan die spelletjes 
veel volwassenen aanspreken ? 
Gaat dat gehuppel en gedraaf, 
zo maar voor de lol, zelfs met 
de bijgedachte aan gezondheid 
en slankheid, als motief sterk 
genoeg zijn om de Belgen in 
massa's naar de wei te doen 
gaan ? Niet de jeugd, niet de 
leden van een of andere halve-
iings verplichte organisatie, en 
niet de semi-prof [monitors, ka
derleden enz.) die wij op de TV 
bezig zagen, maar Jef en Sjarel 
en Lowis en Dolf ? 

Onze lezers weten het al ja
ren : wij zijn hartstochtelijk 
voorstander van rekreatieve 
sport. Maar het is ook zo een 
beetje ons stokpaardje dat men 
die rekreatieve sport moet inte
greren in het geheel van de an
dere menselijke aktiviteiten. Dat 
zij een zin krijgt. Dat zij utili
tair wordt tot op zekere hoogte. 
Dat zij gebonden is in een rui
mere kontekst, omdat zij, naar 
onze bescheiden mening, op 
zichzelf te smal is. 

I 
T 

Hef is allemaal nogal moeilijk 
om eksplikeren, maar zo wat op 
één voet staan huppelen, enkel 
om een vakantiedag om te krij
gen, dat heeft geen zin. En daar
voor zal men de massa, zo den
ken wij, nooit warm krijgen. Wij 
hopen ons formidabel te vergis
sen, maar wij vrezen dat een 
afglijden in die richting het ge
vaar is dat Sport -F bedreigt. 

En als wij ons dan nog even 
verder mogen vastklampen aan 
een persoonlijke ideetje : zou 
het nu totaal onmogelijk zijn de 
zo noodzakelijke lichaamsbewe
ging en de gelegenheid daartoe 
te gaan zoeken, niet in een spel
letje zonder verdere bedoelin
gen, maar in zinnige lichamelijke 
arbeid ? Als een boer één hek-
tare land omploegt, dan heeft hij 
dertig kilometer afgetrapt, aan 
snel tempo, door de mulle 
grond, met een zware ploeg in 
de hand. Die mens heeft die 
dag geen behoefte meer aan 
een partijtje « perk-hinkelen ». 
Welnu, kan men niets beden
ken om aan iedereen de gele
genheid te bieden lichaamsbe
weging te zoeken in aangepaste, 
prettige, zinnige arbeid ? Moe
ten het noodzakelijk spelletjes 
zijn ? 

Kortom, volmondig ja voor 
Sport + , maar voor ons part, en 
als het kan, op wat zinniger 
manier dan via spelletjes die de 
mensen rap de keel gaan uit
hangen. 

Het nieuwe rekord hoogspringen (2,14 m) van Guy Moreau. 


