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de "schoolpoktwer 
(Oonderdagnamiddag] Terwijl wij deze regels schrijven wordt de finan
ciële afspraak tussen de regeringspartijen, in de vorm van een « school-
paktwet » door de Kamer van Volksvertegenwoordigers gejaagd. De om
standigheden waarin de regering, na uitputtende en allesbehalve fraaie 
onderhandelingen, dit wetsontwerp heeft ingediend zijn voldoende bekend. 
De wijze waarop dit ontwerp, van zó verdragende betekenis, door het par
lement wordt gejaagd is bovendien een aanfluiting van de parlementaire 
demokratie. Dit is geen.ernstig werk meer I Uit de inhoud blijkt tevens 
dat het ontwerp een voorafneming is op wat in feite tot de taak van de 
nieuwe (verruimde) schoolpaktkommissie behoort. Deze kommissie werd 
op een vrij achterbakse wijze op een zijspoor gezet. De Volksunie heeft 
daartegen bij iedere gelegenheid en met alle middelen geprotesteerd. De 
kans op het tot stand komen van een echt goede en eerlijke nieuwe onder
wijswet, lijkt nogmaals voor vele jaren verkeken... Ons hele onderwijs 
verdiende beter te worden gediend ! 

DE KOOP 
IS 
CESLOTEN... 
de procedureverwarring 

Op 28 februari j l . parafeerde de 
voorzitter van de Volksunie het 
« protokol » tot herziening van 
het schoolpakt en de plechtige on
dertekening door de partijvoorzit
ters greep plaats op 4 april j l . Op 
9 mei vergaderde voor het eerst de 
nieuwe « verruimde » schoolpakt
kommissie. 

Namens de regering zette de 
vice-premier Tindemans, bijgestaan 
door de ministers van Nationale Op
voeding, uiteen welke precies de 
taak was van de nieuwe school
paktkommissie en welke verplich
tingen de ondertekening van het 
« protokol • met zich meebracht. 
Samengevat : 

1. De ondertekenaars erkennen vol
komen het schoolpakt van 1958 
in afwachting van een nieuw 
schoolpakt, 

2. De nieuwe schoolpaktkommissie 
heeft niets te maken met het re
geerakkoord waardoor alleen de 
regering en haar meerderheid is 
gebonden. 

3 Volgens de Bijlage II van het 
« protokol » worden onmiddellijk 
4 Werkgroepen gevormd rond de 
volgende hoofdstukken : 

a. rationalisatie en programmatic ; 
b. demokratisering en verbetering 

van de kwaliteit van het onder
wijs ; 

c. gelijkheid ; 
d. samenwerking en pluralisme. 

De Werkgroepen moeten met een 
eindrapport klaar zijn uiterlijk op 27 
juni 1973, met het oog op een nieu
we schoolpaktwet. 

Van meetaf aan werd door de 

Volksunievertegenwoordigers in de 

schoolpaktkommissie gewezen op 

een manifeste dubbelzinnigheid : 

de verbintenissen aangegaan in het 

regeerakkoord wijken Immers in 

belangrijke mate af van het nog 

steeds geldende schoolpakt en be

horen dus willens nillens tot de 

materie van het nieuwe schoolpakt. 

Dit fundamentele bezwaar werd 

Dze foto maakte twee jaar geleden geweldig ophef in Spanje en ver daarbuiten. Elosegi, oud-kommandant van 
het Baskisch leger in Guernica, wierp zich in de zomer 1970 brandend voor de voeten van Franco te San Sebas< 
tian waar de Spaanse diktator een voetbalmatch bijwoonde. Met zijn laatste krachten riep deze Baskischa 
oudstrijder uit « Gora Euzkadi askatuta » — Leve Vrij Baskenland ! — de hartekreet van dit verdrukte volk. 
De Ijzerbedevaart staat mede in het teken van de Vlaamse solidariteit met de verdrukte volkeren. Een Bas-
kische delegatie komt naar de Ijzerbedevaart en te Diksmuide wordt er de zaterdagavond een Baskische avond 
ingericht, (zie p. 5] 

weggewuifd door de regeringsver

tegenwoordigers. 

Amper een paar weken na het 
in gang zetten van de werkzaamhe
den van de 4 Werkgroepen kon men 
in de pers alle dagen lezen dat de 
meerderheidspartijen en de oude 
schoolpaktkommissie » een ont
werp van Schoolpaktwet » bespra
ken en dit nog goedgekeurd wen
sten te zien vóór het zomerreces. 

Tegenover deze dubbelzinnige en 
onaanvaardbare wijze van werken 
stelde de Volksunie onmiddellijk de 
eis dat de verruimde schoolpakt
kommissie (die maar één maal 
heeft vergaderd 1) onmiddellijk 
zou bijeen geroepen worden om een 
verklaring van de ministers te ho
ren. Dit verzoek werd afgewimpeld 
en de schuld van de verwarring 
werd geschoven op de journalisten. 

Stopzetting 
van de werkgroepen 

Het wantrouwen van de Volks
unie werd nochtans volkomen door 
de feiten bevestigd. De 4 hogerge-
noemde Werkgroepen — waar al
leen de Volksunie leerkrachten als 
technici aanstelde — gingen vanaf 
21 mei 1973 aan het werk op een 
zeer ernstige en intensieve wijze 

Ingevolge de onderhandelingen in 
de oude schoolpaktkommissie en 
tussen de meerderheidspartijen 
werden de werkzaamheden van de 
nieuwe schoolpaktkommissie vanaf 
half juni stop gezet. De woordvoer
ders van de meerderheidspartijen 
en de betrokken ministers zelf be
titelden het op het getouw staan
de wetsontwerp ondubbelzinnig als 
« nieuwe schoolpaktwet ». Wij la
ten hier de ongelooflijke, onethische 
koehandel bij het ontstaan van dit 
wetsontwerp buiten beschouwing. 

De einddatum voor de werkzaam
heden van de nieuwe schoolpakt
kommissie werd, zonder medewe
ten van de kommissie zelf, ver
schoven naar januari 1974 I 

het wetsontwerp 
van 25 juni 1973 

Na beschamende onderhandelin
gen komt de regering met een 

wetsontwerp voor de dag op dins

dag 26 juni en eist de onmiddel

lijke bespreking ervan in de kamer

kommissie voor Nationale Opvoe

ding, zonder enige vóór-kennisge

ving van de lijvige tekst. De Volks

unie stelde de redelijke eis een 

halve dag respijt te krijgen voor 

inzage, studie en bespreking van 

het dokument, maar werd door de 

« eensgezinde » meerderheidspar

tijen afgewezen. Wat tot gevolg had 

dat de kommissarissen-leden van 

de Volksunie de kamerkommis

sie verlieten. 

Dezelfde avond nog, dinsdag 26 
juni 1973, bespraken de Volksunie-
frakties met het partijbestuur en 
het bureau van de partijraad de 
voorliggende tekst. 

Het is duidelijk dat deze nieuwe 
« schoolpaktwet » de verzuiling 
versterkt, de perspektieven op sa
menwerking en pluralisme afzwakt 
en onaanvaardbare diskriminaties 
in stand houdt. 

Fundamenteel verontrustend is 
de optie voor twee onderwijsnet-
ten : « neutraal » en - geënga
geerd ». Deze door BSP en CVP 
gewilde opdeling stelt een werke
lijk nieuw onderwijspakt in vraag 
en verstevigt integendeel de stel
lingenoorlog tussen rijks- en vrij 
onderwijs. 

(Lees door biz. 3) 

onvereiiisbaor... 
Er is de jongste dagen in da 

katolieke pers nogal hardvochtig 
geschreven over die leerkrachten 
in het vrij onderwijs die « door 
hun levenshouding in tegenspraak 
komen met de katolieke leer ». 
Daarbij wordt spontaan gedacht 
aan leerkrachten die bijvoorbeeld 
huwen met een gescheiden partner. 
Men kent hun lot : zij vliegen aan 
de deur, ook al zijn het perfekte 
leerkrachten en is hun levenswan
del onberispelijk... Daarnaast zijn et 
de velen die, als leerkrachten in 
het vrij onderwijs, soms voor een 
verscheurende keuze worden ge
plaatst : hun broodwinnmg prijsge
ven of hun eerlijke overtuiging ver
zaken. Hoe gaat dat. Als kinderen 
worden zij naar een katolieke 'lor-
maalschool gezonden om er een 
onderwijsdiploma te halen. Crotei 
wordend vormen ze zich een eigen 
opinie over de grote levensvragen, 
en daarbij kan het voorkomen dat 
zij het katollcisme verzaken. Dat is 
hun goed recht, maar inmiddels 
hebben zij hun katoliek diploma be
haald dat hen vrijwel uitsluitend 
beroepsmogelijkheden biedt in hel 
katoliek onderwijs. Het rijksonder-
wijs blijft voor hen in de praktijk 
vaak hermetisch gesloten. Zijn ze 
echter konsekwent met hun ver
worven inzichten, dan kunnen zif 
hun beroep niet uitoefenen in het 
katoliek onderwijs... Waar moeten 
zo'n mensen heen, en hoevelen <i|n 
er niet in dit geval ? Waar blijft 
voor hen het fundamenteel mense
lijk recht te teven volgens hun 
overtuiging ? Ook bij het nieuwe 
koopje tussen « neutraal » en « ge
ëngageerd » onderwijs werd met 
hen weer geen rekening gehouden. 
Zij passen niet in de schema's, 
eenvoudig omdat zij zo vrij waren 
de keuze van hun ouders niet te 
volgen in al haar konsekwenties, 
of van opinie te veranderen. 

p.m. 

MEDEDELING VAN DE REDAKTIE 

Zoals elk jaar zal ons blad tijdens de vakantiemaanden (vanaf begin juli) 
op 16 bIz verschijnen. Wie de redaktie telefonisch wil bereiken in de eer-
ste twee weken van juli belle het best rechtstreeks naar de drukkerij (tel. 
02/23.11.98). Van 14 juli tot 31 juli is de drukkerij gesloten en in dia 
periode verschijnt « Wij » dan ook niet. 

AMNESTIE-LIJSTEN 

De amnestie-werkgroep die in de voorbije maanden reeds tienduizenden 
handtekeningen voor een amnestie-petitionnement verzamelde vraagt men 
aandrang dat alle medewerkers, die lijsten in hun bezit hebben, die mor
gen naar de Ijzerbedevaart zouden meebrengen In het Vlaams Huis ta 
Diksmuide zullen afgevaardigden van het komitee deze lijsten in ontvanqst 
nemen, en daar kan ook het petitionnement ondertekend worden door al 
wie het tot nogtoe niet deed 



WIJ - 30-6-73 

HIER HEBT U DE STUNT 
VAN HET JAAR !!! 
VANAF HEDEN TOT 15 JULI 
LIQUIDATIE VAN 20.000 SMOKINGS 

HERENKOSTUUMS-BLAZERS 
SPORTVESTONS & BROEKEN !!! 

VAN ALLERBESTE KWALITEIT AAN FABRIEKSPRIJZEN ! 

NU MOET U NAAR NIEL ! 
De volledige voorraad van Succes Kleding Meyers moet voor 15 JULI builen ! ! 
Hef grootste deel aan HALVE PRIJS ! 

HONDERDEN LUXE SMOKINGS IN ZUIVERE 
SCHEERWOL, ZWART EN BLAUW ^ ^ ^ 
NORMAAL 4.995 en 5.250 NU 3.000 F 
ALLE DENKBARE MATEN ! (CARCONS, KOM OP TIJD !) 

5.000 LUXE HERENKOSTUUMS IN DE PRACHTIGSTE 
DESSINS EN AFWERKING. 
NIEUWSTE MODELLEN VAN DIT JAAR. 
NORMAAL 3.995 

4.995 NU 

5.250 

1.995 F 
2.500 F 
3.250 F 

SLECHTS DRIE FRIJZEN. HONDERDEN REKKEN UIT TE 
KIEZEN IN 75 VERSCHILLENDE MATEN I 

2.000 LUXE BLAZERS VOOR HEREN IN ZUIVER 
SCHEERWOL. ALLE DENKBARE MATEN 
ZWART 
BRUIN NORMAAL 2.495 F NU 1 . 5 0 0 F 
BLAUW -^^^ 
GRIJS 

5000 SPORTVESTONS VOOR HEREN IN DE NIEUWSTE 
STOFFEN EN MODELLEN 
NORMALE WAARDE 

1.995 F 

2.495 F 

2.995 F 

NU 

DRIE PRIJZEN 

500 F 
1.000 F 
1.500 F 

1.000 HERENBROEKEN IN DIOLEN - MARKANT MET 
KNIEVOERING 

I NORMAAL 995 F NU 6 0 0 F 

DIT IS DE MACHTIGSTE UITVERKOOP DIE U OOIT GEZIEN HEBT ! 
VOOR 15 JULI MOETEN RUIM 20.000 KLEDINGSSTUKKEN VAN DE HOOG-

STE KWALITEIT BUNA GRATIS DE DEUR UIT l 
WEES ER BIJ ! KOM NIET TE LAAT ! 

SUCCES KLEDING MEYERS 
A. DE LANGLESTRAAT 4-10, NIEL 

OPEN ALLE WERKDAGEN van 9 tot 20 uur. ZATERDAG tot 18 uur. 

WEGENS JAARLIJKSE VAKANTIE GESLOTEN VAN 15 JULI TOT EN MET 
17 AUGUSTUS 1973. ZATERDAG 18 AUGUSTUS TERUG OPEN ! 



WU . êO'^-TS 

da volksunie en de 
''schoolpaktwet'* 

(vervolg van biz. 1) 

Onaanvaardbaar en tegen de 
rechten van de mens is de diskri-
minatoire wedde- en loopbaanrege
ling voor kloosterlingen in gemeen-
sciiap. Het hele artikel van het 
wetsontwerp wordt dan ook door 
de Volksunie verworpen. 

De fundamentele bezwaren tegen 

het wetsontwerp liggen echter nog 

dieper : terecht mag gevreesd wor

den dat de traditionele partijen en 

de onderwijsmachten die zij verde

digen vrede zullen nemen met deze 

zogeheten redelijke en gunstige re

geling zodat er geen ruimte 

geen behoefte meer zal bestaan 

voor een werkelijk vernieuwd 

schoolpakt. Opvallend is ten an

dere in dit wetsontwerp iedere af

wezigheid van Inspraak- en van 

mogelijke nieuwe onderwijstypes, 

meer in het bijzonder de open ge

meenschapsschool. 

en 

De verschillende bepalingen van 
het voorliggend wetsontwerp zijn 
in feite strijdig met fundamentele 
opties van de wet op het kultuur-
pakt. 

doelstellingen 

van de volksunie 

inzake onderwijsbeleid 

en schoolpakt 

Zoals reeds uiteen gezet in de 
resoluties van de partijraad van de 
Volksunie staat de partij er op dat 
het nieuwe onderwijspakt het over
leg, de samenwerking en het plura
lisme zou waar maken niet door 
woorden maar door welbepaalde 
strukttiren en instellingen. 

De Volksunie heeft een alterna
tieve oplossing voor het mogelijk 
maken van de open gemeenschaps
school, normaal uitgaande van het 
initiatief van gemeentelijke gemeen
schappen. 

De Volksunie heeft anderzijds 
een klaar schema betreffende de 
lokale, regionale en nationale ad
viesraden. Het komt ons in 1973 
als ongelooflijk voor dat een zoge
naamde schoolpaktwet wordt uit
gevaardigd zondei zelfs maar te 
verwijzen naar deze strukturen, 
zonder dewelke een billijke rationa
lisatie en prpgrammatie niet zal 
mogelijk zijn. 

In een demokratische verfijnde 
samenleving moet de verhouding 
van de gediplomeerde leerkracht tot 
een bepaald onderwijsnet gegrond
vest zijn op een persoonlijk enga
gement en niet op de herkomst van 
zijn diploma. De eis voor bepaalde 
verhouding van officieel of vrij 
diploma in een bepaald schoolnet 

mag alleen gegrondvest zïjn op he-
schouwingen van de zekerheid van 
betrekking. Het is echter normaal 
dat de onderwijsnetten de door hen 
afgeleverde diploma's op de ar
beidsmarkt voor een deel zouden 
waarborgen. 

Tenslotte herhaalt de Volksunie 
dat de struktuur zelf van het de
partement van Nationale Opvoeding 
niet te verzoenen valt met het al
gemeen welzijn van het onderwijs 
en dat de autonomie van de onder
wijsinstellingen binnen de grote 
lijnen van strukturen en program
ma's het basisgegeven moet zijn 
van een vernieuwd onderwijsbeleid. 

Thans reeds waarschuwen wij er
voor dat de in het wetsontwerp 
voorziene rationalisatie moet stoe
len, niet op 3 partijen-onderhande
lingen, maar op een ruime nationale 
konferentie voor het onderwijsbe
leid, bij voorlopige ontstentenis van 
geïnstitutionaliseerde advieslicha
men. De ondertekening van het 
« protokol » en de toetreding tot 
de nieuwe schoolpaktkommissie 
werd, ingevolge de werkwijze van 
de oude schoolpaktpartijen niet ge
honoreerd, wel integendeel. 

Gezien de misleidende antwoor
den van de regering en van de pers-
kommunikees heeft de Volksunie 
het nuttig en nodig geacht de bur
gers van dit land, de ouders en de 
leerlingen en alle onderwijsmen
sen, te waarschuwen tegen het 
kunstmatig optimisme over dit « re
delijk » akkoord. 

geldmaniakkerij of 
gemeenschapsdienst 

Wij zijn de laatsten om ons te verheugen over schandalen en toch 
schenkt het ons voldoening dat er een paar zijn uitgelekt. 

Wij behoren tot degenen die menen dat men geen twee heren kan 
dienen, de politiek en het geld. 

Wij behoren eveneens tot degenen die menen dat de politiek er zou bij 
winnen, indien ontwikkelde en toegewijde personen zich uitsluitend aan 
de politiek zouden wijden en de financiële kumulaties zoveel mogelijk 
zouden vermijden. 

Dat de schandalen thans bij de BSP zijn uitgelekt hebben wij niet 
betreurd. 

De huichelarij van de partijleiding van de BSP op dit vlak deed ons 

immers al lang walgen. 

Terwijl deze heerschappen zich 
volpropten met kumulaties aller
hande zodanig dat haast niemand 
van haar topfiguren niet twee of 
driemaal het bedrag van de parle
mentaire vergoeding per jaar bin
nenrijfde, probeerden ze nog de 
indruk te wekken dat de Volks
unieparlementsleden de geldma
niakken waren en niet zij, de BSP-
ers. 

De geschiedenis van de splinter 
en de balk kende wel zelden een 
betere illustratie. 

Het kostelijke van de zaak is dan 
nog dat ze het alleen tegen de ku-
mulatie in de privésektor hadden. 
Volyens hen is de kumulatie in de 
parastatalen en in de interkommu-
nales of in de politiek zelf, als bur
gemeester van grote steden, zon
der belang. 

V\/aaroni zonder belang ? Omdat 
Juist zij in deze sektor zonder enige 
skrupule de grote geldverzamelaars 
en geldmaniakken zijn. Met de be
zwarende omstandigheid dat ze al 
deze ambten verzamelden eens 
dat ze in de politiek kwamen. 

Er is "inderdaad voor ons nog een 
verschil tussen een zakenman of 
een vertegenwoordiger van een vri j 
beroep die in de politiek komt ; 
nadat hij zijn zaak heeft op^gebouwd 
en iemand die zijn politiek mandaat 
gebruikt om in allerlei beheerra-
den te kruipen en die dan ook nor

maal zijn politiek mandaat begint 
te gebruiken niet om de gemeen
schap te dienen, maar om de be
langen van enkele priveemaatschap-
pijen en om zijn eigen geldzucht te 
behartigen. 

Wij maken inderdaad een onder
scheid tussen een zakenman of 
zelfs een bankier die als zodanig 
in de politiek komt, zodat iedereen 
vooraf weet wat vlees hij in de 
kuip heeft en een politikus, die 
eens minister of een leidende fi
guur in een partij, zich overal in de 
financiële belangengroepen begint 
binnen te nestelen, liefst zo verdo
ken mogelijk. 

Als we horen dat iemand gedu
rende de periode van zijn minister
schap de gelegenheid te baat neemt 
om in een half dozijn beheerraden 
te kruipen, soms nog van firma's 
die leveren aan de staat, dan ver
liezen we alle eerbied voor zulk 
heerschap. 

Wij menen dan ook dat van elke 
politikus zou dienen geweten te 
zijn welke funkties hij allemaal uit
oefent. In een demokratie dient de 
kiezer voorgelicht. Hij dient ook 
voorgelicht over de parlementsle
den die deze kumulaties zoeken in 
de parastatale en interkommunale 
sektor, waar ze daarbij hun geld 
oprapen zonder enig risiko dat de 
zaken slecht kunnen draaien. 

Het is deze laatste sektor vooral 
waar de BSP zich heeft opgegooid. 
Toen ook dit niet meer volstond 
voor hun geldmaniakkerij begonnen 
ze daarbij nog priveemaatschap-
pijen te stichten of lieten ze zich
zelf of hun familieleden en vrienden 
er in opnemen. Door hun voorspraak 
werd de staat hun gretige kliënt, 
door vervalsing van de konkurren-
tievoorwaarden. 

Wij geloven dat zo iedere partij 
haar gewetensonderzoek m o e t 
doen, de kwaal bij de BSP een bij
zonder erge omvang heeft aange
nomen. De struisvogelpolitiek die 
er bij hen in bestaat 'n onderscheid 
te maken tussen de priveesektor en 
de parastatale en parapolitieke is 
een vlieger, die bij de openbare 
mening gelukkig niet opgaat. 

De politiek vergt op het finan
ciële vlak een zekere zelfbeheer
sing. Van de BSP kan men zeker 
niet zeggen dat ze die opbrengt als 
men ziet hoe veelzijdig de betaalde 
funkties zijn die hun parlementsle
den en zelfs hun topambtenaren uit
oefenen. 

Wat het vraagstuk van de be
roepspolitici betreft hebben we de 
indruk dat het in volle ontwikke
ling is. Vroeger waren er geen, 
thans groeit hun aantal. Wie de 
parlementaire aktiviteit en het ten 
dienste staan van de gemeenschap 
van de enen en van de anderen 
vergelijkt zal zeker zijn oordeel 
niet vellen ten ongunste van de 
full-timers. Wel integendeel. 

Wat echter nog niet wil zeggen 
dat er alleen beroepspolitici dienen 
te zijn. Ook hier moeten de kiezers 
beslissen. 

Wanneer echter beroepspolitici 
willen wedijveren inzake inkomen 
met industriëlen en bankiers door 
zich vet te mesten op interkommu-
nales en parastatalen loopt het 
evenzeer mis. 

De BSP levert daarvan het le
vend bewijs. 

wim jorisseri, 
senator. 

wij in nederland 

(ieeveedee) Toen we negen maanden geleden — in september 1972 — 
In deze rubriek schreven over de afsluiting van de Oosterschelde, dachten 
we dat dit onderwerp wel nooit meer in deze korrespondentie-hoek zou 
terugkeren. De zaak leek immers duidelijk te zijn : na de overheid in Den 
Haag hadden toen de grote boerenorganisaties uit de provincie Zeeland 
zich onomwonden uitgesproken voor het leggen van een afsluitdijk tussen 
de eilanden Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. Daarmee zou eeif 
nieuw Nederlands binnenmeer tot stand komen, waarvan maar afgewacht 
diende te worden of het « dood ' of « levend • water zou bevatten, dit 
naargelang de voorspellingen van de pessimisten of de optimisten wérke
lijkheid zouden worden. De milieubewuste voorstanders van een open 
Oosterschelde schenen verslagen, en zouden nog slechts vruchteloza 
achterhoedegevechten leveren. 

Zó zag de kwestie er vorige nazomer uit. Maar plotseling is nu die hela 
beslissing over de afsluiting op losse schroeven komen te staan. De mi
lieubeschermers en hun aktiegroepen hebben hoop gekregen dat het 
schijnbaar onvermijdelijke tóch niet bewaarheid zal worden nu de nieuwe 
minister van Verkeer en Waterstaat, de Brabander Westerterp, een konv 
missie heeft aangekondigd die moet bestuderen of de Oosterschelde weÜ 
licht haar « oude gezicht » kan behouden. Om het in de officiële termino
logie te zeggen : er komt een kommissie • die de mogelijkheid moet 
onderzoeken of de noodzakelijke bescherming tegen stormvloedrampen in 
het Oosterscheldegebied in overeenstemming is te brengen met het 
behoud van het natuurlijk milieu •>. Daarmee is weliswaar niet gesteld dat 
de afsluiting niét doorgaat, maar de kwestie komt weer wel open te lig
gen. En omdat in de te vormen kommissie voor het eerst ook biologen 
zullen worden opgenomen, is te verwachten dat de voorstanders van 
dichting danig de wind van voren gaan krijgen. En als die wind eens zé 
sterk is... 

krijgt 
de oosterschelde 
toch nog een kans ? 
voor en tegen hogere dijken 

Dat geen enkele bioloog in Nederland voorstander is van een afgesloten 
Oosterschelde, staat wei vast. Men vreest in die kring inderdaad dat een 
uniek Europees natuurgebied verloren zal gaan als de afsluitdijk wordt 
gebouwd. Een dode watervlakte zou dan overblijven tussen de Zeeuws© 
eilanden, een vertroebeld binnenmeer waar geen natuurlijk leven meer 
mogelijk is. Om de bevolking toch te vrijwaren tegen de mogelijke gevol
gen van een watersnood zouden dan wel de dijken extra verhoogd dienen 
te worden.. 

Het tegenargument van de Zeeuwse boeren is altijd tweeledig geweest. 
Op de eerste plaats zou het verzwaren en verhogen van de bestaanda 
dijken geweldige financiële offers vergen. De afsluitdijk is natuurlijk ook 
geen goedkope grap, maar als hij er eenmaal zou liggen, dan wisi men 
tenminste waar men aan toe was. Terwijl de dijken rond de eilanden ook 
in de verre toekomst grote geldbedragen zouden eisen aan onderhoud. 
Het tweede argument van de landbouworganisaties was dat de verhoogde 
dijken het landschap sterk zouden ontsieren. Of dat inderdaad het geval 
is, valt moeilijk te zeggen. Sterk is het argument zeker niet omdat die 
verhoging nu ook weer niet zó geweldig zou zijn. In Zeeuws-Viaanderen, 
waar plaatselijk de dijken reeds ejctr.a verhoogd zija,.is. RgjO.it jgeklaagd 
over aantasting van het landschap. 

Duidelijk is dat het bij het Oosterschelde-vraagstuk voortdurend om 
twee dingen gaat : de beveiliging van de eilandbewoners (uitgangspunt 
voor het Deltaplan, waarvan de Oosterschelde-afsluiting een onderdeel 
vormt) en de natuurlijke sfeer van het uitgestrekte gebied. Het is waar 
dat dit laatste aspekt nog geen rol speelde toen het Deltaplan werd vast
gesteld. Het milieubewustzijn in meer algemenere kring dateert immers 
maar pas van de laatste vijf, zes jaar. Maar terwijl de afsluiting-voorstan
ders de hele zaak nogal eenzijdig benaderen en beweren dat het met de 
aantasting van het milieu nogal los zou lopen [ze verwijzen dan naar 
andere « afsluitdijken » in Nederland), kan van de biologen, milieubewa
kers, natuurvrienden, enz. gezegd worden dat zij zowel voor het een als 
voor het ander oog hebben. Terwiiie van de veiligheid zijn zij immers 
voorstander van verzwaarde dijken, terwijl zij tegelijk de Oosterschelde 
willen openhouden zodat de getijbeweging van eb en vloed het water 
voortdurend schoon zou houden. 

stormvloed-kering als oplossing ? 

De vraag is nu of de door minister Westerterp aangekondigde kommis
sie erin zal slagen een zodanige oplossing te adviseren dat zowel aan da 
veiligheidseisen als aan de milieuverlangens wordt voldaan. In dit ver
band is nu ook weer de studie opgedoken van de Technische Hogeschool 
in Delft waarin sprake is van een stormvloed-kering in de te bouwen af
sluitdijk. Deze kering zou alleen afgesloten hoeven te worden bij nood
weer zodat er onder normale omstandigheden een open verbinding tussen 
de Oosterschelde en de zee gewaarborgd bleef. Aan de veiligheidseisen 
zou dan voldaan zijn, terwijl het water « levend » zou blijven en het gebied 
zijn natuurlijke staat zou behouden. 

Tot nu toe heeft de overheid de Delftse studie niet willen accepteren 
als alternatieve oplossing, óók al omdat de afsluiting reeds jarenlang was 
voorbereid en feitelijk de eerste werkzaamheden voor de dijk-aanleg al 
zijn gestart. Nu er onverwacht een nieuwe situatie is ontstaan, zullen da 
genoemde studie en ook andere ideeën die in de loop van de jaren geop
perd zijn, wellicht opnieuw bekeken worden. En doordat de milieubescher
mers dank zij nieuwgegroeide wetenschappelijke inzichten redelijk sterk 
lijken te staan, kan het nog een hard Oosterschelde-gevecht worden. Zo
lang dit gevecht duurt, is het vonnis over dit kostbare Nederlandse water
gebied nog niet geveld... 

in memoriam 
Op 28 juni j l . overleed mevrouw Elisabeth Reefers, weduwe 

Emile Philippe Van der Eist, moeder van onze algemene voor
zitter Mr. Frans Van der Eist, geboren te Nederover-Heembeek 
op 4 oktober 1887 en aldaar overleden. 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de bijzetting in de 
familiekelder, zal gecelebreerd worden in de parochiekerk St. 
Pieter en Paulus heden zaterdag 30 juni te 15 u. 30. Bijeenkomst 
ten sterfhuize, Beizegemstraat 20 te Nederover-Heembeek. 

Namens onze lezers en leden biedt de redaktie Mr. Van der 
Eist en de achtbare nabestaanden haar innige gevoelens van 
deelneming aan. 
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voor onze landbouwers 

Sorry, beste lezer dat we het vandaag in deze rubriek nog 
eens op de Europese toer gooien. Het Is ool< onze fout niet dat 
een groot deel van onze landbouwpolitiek op het vlak van de 
negen wordt geregeld en dan kunnen we niet anders dan u daar
van op de hoogte houden. Het betekent echter ook weer niet 
dat ons eigen ministerie van Landbouw mets meer zou te vertel
len hebben in ons landbouwbeleid. Het tegendeel is waar ge
woon omdat het juist de minister van Landbouw is die ons land 
vertegenwoordigt op de Europese Raad van Landbouwministers 
waar alle belangrijke beslissingen worden besproken en vastge
legd. 

eeg-landbouwfonds 
Vorige week publiceerde de EEG-landbouwkommissie een lijst 

met de financiële tussenkomsten die werden utigekeerd door 
het Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw 
(EOGFL). Dit fonds keert haar tussenkomsten uit aan projekten 
ter verbetering van de produktiestruktuur en projekten ter verbe-

• tering van de afzetstruktuur. leder land ontvangt een deel van 
de koek die ter beschikking wordt gesteld en de cijfers die zo
pas gepubliceerd werden hebben betrekking op het eerste deel 
van 1972. Zoals in het verleden al altijd het geval was kreeg 
Italië het grootste deel van het beschikbare kapitaal namelijK 
meer dan 1/3 van de 72 757.269 rekeneenheden (één RE = 50 fr). 
Dat is niet verwonderlijk want Italië heeft ook veruit de slecht
ste landbouwstrukturen van de ganse gemeenschap. In volgorde 
volgens de grootte van het ontvangen bedrag komen dan ach
tereenvolgens West-Duitsland, Frankrijk, Nederland, België en 
Luxemburg (Groot-Hertogdom). Engeland, Denemarken en Ierland 
komen ,op deze lijst nog niet voor omdat ze pas vanaf begin dit 
jaar lid werden van de EEG. Hoe het geld in de andere landen 
besteed werd willen we hier niet behandelen. Maar wat werd in 
dit land met het Europese geld gedaan ? We citeren de pers
mededeling van de Kommissie. In België hadden de projekten 
voornamelijk betrekking op de afzetstruktuur, 119.340.196 fr. 
werd toegekend aan de projekten in de graansektor te IVIerksem, 
Antwerpen, Luik, Antwerpen en Aalst. Drie andere projekten 
hebben betrekking op de vleeswarenfabriek in Recogne, een 
diepvriesbedrijf in Anderlecht en een hammenfabriek in Zele 
kregen samen meer dan 64 miljoen fr. toegespeeld. Ook de zui
velfabrieken van Schoten en Gierie en een ciderfabriek te Aar
schot werden met Europees geld bedacht. Voor de vijf projekten 
ter verbetering van de afzetstruktuur werd bijna 24,5 miljoen 
voorzien en dat bedrag werd verdeeld onder ruilverkavelings-
projekten in de provincie Luxemburg en de verbetering van 
landbouwwegen in Luxemburg en Brabant. Tot daar de verkorte 
versie van de persmededeling. Bij die koude cijfertaal kunnen 
we het niet laten en onze bedenkingen hebben we in volgende 
punten samengevat : 

• Als men er rekening mee houdt dat de gepubliceerde cijfers 
alleen op de eerste helft van 1972 terugslaan is het duidelijk 
dat de EEG uitzonderlijk veel geld uitgeeft aan de verbetering 
van de landbouwstrukturen. 
• Wat konkreet België betreft valt het op dat het meeste Euro
pese geld ter beschikking wordt gesteld van projekten ter ver
betering van de afzetstruktuur. De afzet van land- en tuinbouw-
produkten is voor het overgrote deel niet in handen van de 
landbouwers en tuinders zelf doch wel in handen van privé be
drijven en koóperatieven. Het betekent dat het goede Europese 
geld dus in de handen van deze bedrijven wordt gespeeld over 
het hoofd van de boeren heen. Dat koöperatieven ook geld krij
gen doet hier niets terzake want niemand gelooft nog dat de 
koöperatieven werkelijk van de boeren en tuinders'zijn en dat 
zij iets in het beleid van de koöperatie te vertellen hebben. 
De bedrijven gebruiken dat geld om hun zaak te moderniseren, 
zo beweren ze het en zo zal het allicht ook wel zijn. Wanneer 
men Europees geld ter beschikking krijgt betekent dat echter 
dat de fabrikant minder eigen kapitaal moet ter beschikking stel
len of minder moet lenen, hij komt er dus hoe dan ook goed 
vanaf. Bovendien wordt in de provincie Antwerpen bv. geld ge
geven aan zuivelfabrieken waarvan iedere technikus op voor
hand weet dat het boter aan de galg is gewoon omdat de zui
velfabrieken in deze provincie weigeren samen te werken en 
zodoende zichzelf verplichten onrendabel te werken, wie begrijpt 
daar iets van ? 
• Ook de boeren moeten huii bedrijven rationaliseren en aan
passen en dat kost schromelijk veel geld. De boer moet echter 
maar zien dat hij geld leent met alle mogelijke nare gevolgen 
daaraan verbonden. Ons ministerie van Landbouw en de EEG 
zien gewoon onze boeren over het hoofd wanneer men werkelijk 
Iets zou kunnen doen voor hen. Daarmee bedoelen we niet dat 
we tegen gezonde afzetbedrijven zijn, integendeel, maar wat nu 
gebeurt is gewoon overdreven, schandelijk zelfs. Men vraagt 
zich trouwens af waar onze landbouworganisaties zitten die zo 
hoog oplopen met de verdediging van « hun . boeren ? Of heb
ben sommige landbouworganisaties rechtstreeks of onrecht
streeks voordeel bij het huidige sisteem van de verdeling van 
het Europees geld ? 
• De peulschil die nog uitgetrokken wordt voor de ruilverkave
ling en verbetering van landbouwwegen is belachelijk klein en 
overigens gaan de ter beschikking gestelde gelden nog groten
deels naar Wallonië en dan lopen sommige mensen nog hoog 
op met hun Vlaamse landbouwminister. Je moet maar durven. 
Zowel ons eigen als ons Europees landbouwbeleid gaat de ver
keerde richting uit, de boeren en tuinders zijn daar het slacht
offer van, het wordt de hoogste tijd dat daar iets aan veranderd 
wordt. 

Zeer onlangs - publiceerde het 
weekblad « De Post » een repor
tage over de Brusselse metro. Ze 
is revelerend voor de versnippe
ring der diensten, waarvan de me
tro afhangt — niet minder dan 27 
departementen en diensten hebben 
iets in de metro-pap te brokïeen — 
en voor de geldverspilling. Tegen 
1990 moeten vijf metrolijnen klaar 
komen. Daarvan zijn er al drie in 
gebruik De innttrechters voor de 
pre-metro kosten 50 miljoen Er 
zijn er momenteel zeven, waarvan 
de gezamelijke kostprijs dus 350 
miljoen bedraagt. Nu blijkt dat na 
voltooiing van de metro er twee 
inrittrechters zullen afgebroken 
worden, dat maakt een verspilling 
van 100 miljoen, zonder de kost 
van de afbraakwerken te vergeten, 
die ook in de miljoenen zal lopen. 

Een verwezenlijking waarop fte 
Brusselse metrobonzen bijzonder 
prat gingen, waren de voetpa
den in de tunnels Het schijnt dat 
alleen de Brusselse metro over 
voetpaden beschikt, overal elders 
zijn er geen voorzien. Bij eventueel 
defekt zouden de reizigers te voet 
naar het volgende station kunnen 
gaan. Maar dat is niet mogelijk 
vermits de voetpaden onder ton
nen materiaal bedolven zijn, zodat 
er van een voetwandeling in geval 
van nood geen sprake is. En onder 
deze voetpaden liggen de kokers, 
die de diverse postkantoren met 
elkaar verbinden voor een snelle 
en veilige verzending van poststuk
ken, tevens beterkoop vermits nen 
bovengrondse manipulatie en v'sr-

brusseise 
metro: 

een 
ander 

schandaal? 
voer uitspaart. Welnu, op de oost
west-as zijn deze kokers al sinds 
1969 klaar, doch ze werden nog 
nooit gebruikt ! Als verantwoordelij
ken noemt het blad de minister 
van Verkeer, de staatssekreta-is 
van PTT en de Posterijen. Intussen 
worden langs nieuwe trajekten 
rustig nieuwe kokers voor de post 
gelegd . 

Het ministerie van BinnenJandje 
Zaken besliste bepaalde metrosta
tions ook als anti-atoom-schuilkel-
ders te laten inrichten, nl de ta 
tions Luxemburg en Naamse Poort. 
Men is met de werken begonnen, 
om ze dan plots stop te zetten, 
maar intussen heeft de studie van 
het projekt reeds 52 miljoen 700 
duizend fr. gekost. De resterende 
werken zouden 27 miljoen kosten, 

of samen bijna 80 miljoen. Voegt 
men daarbij de reeds uitgevoerde 
werken dan bereikt men het cijfer 
150 miljoen, waarvoor • zelfs een 
minister teruggeschrokken is ». 
Maar intussen staat rnen daar met 
onafgewerkte atoombunkers en 
tientallen miljoenen uitgaven, die 
tot niets hebben gediend. 

Ander staaltje van geldverspil
ling : de ondergrondse doorgang 
Berg-Lokumstraat is al sinds 1969 
klaar maar wordt niet gebruikt. En 
zo gaat de lijst verder. « De Post » 
heeft dan maar een sommetje ge
maakt : onherroepelijk verspild : 
180 miljoen (schuilkelders, trech
ters en kleinere werken) ; niet-
renderende investeringen : 54 mil
joen (postkokers, stationsuitrus-
ting, doorgangen) samen 234 mil
joen plus 56 miljoen interesten of 
in totaal ca 290 miljoen. Deze be
rekeningen zijn gebaseerd op schat
tingen. 

Dat is dan een schandaaltje L;j, 
dat kan tellen en waarvoor vve fi
nancieel allemaal moeten opdraai
en, omdat dergelijke werken .niet 
onder één leiding gebeuren maar 
tot het X speelgoed » van tiental
len instanties behoren, wat de dura 
vergissingen en nalatigheden ver
klaart. Dergelijke schandalen zijn 
ten slotte slechts mogelijk in esn 
staat die geregeerd wordt volgens 
normen « uit de tijd- van de boe-
rentram » maar die vooral steeds 
meer en meer ondermijnd wordt 
door de korruptie van hoog lot 
laag. There is somthing rotten in 
the state of Belgium... 

Onmiddellijk nadat het nieuws bekendraakte dat het lichaam van priester-dichter Cyriel Verschaeve op het 
kerkhof van Alveringem werd begraven, is het daar een ware begankenis geworden Door bewonderaars van de 
overledene werd het graf onder bloemen bedolven Na de IJzerbedevaart morgen zal Alveringem Vi/aarschijnlillf 
te klein zijn. f ^ • i 
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even sterk 
als de bsp 

De dagbladen « Het Laatste 
Nieuws » en < Le Soir » hebben 
de resultaten gepubliceerd ven 
een opiniepeiling die uitgevoerd 
werd van 17 tot 27 april j i . Dus 
vóór de schandalen voorpagina
nieuws werden. Daaruit zou 
blijken dat in Vlaanderen zowat 
alle partijen enige terugloop 
kennen, behalve de PVV die wat 
bijwint. Interessant bij deze opi
niepeiling is de uitsplitsing van 
het kiezerskorps van elke tradi
tionele partij volgens de gewes
ten. Daaruit blijkt dat de VU de 
derde sterkste partij van Bel
gië is en dat zij in Vlaanderen 
in sterkte momenteel de BSP 
evenaart. Ziehier de krachten
verhoudingen : CVP (19,5 % ) . 
PSB (13 % ) , VU (11,3 % ) , BSP 
(11,2 % ) , PVV (9,6 % ) , PSC 
(6,8 % ) , PLP (6,5 % ) , RW (5,1 
%], FDF (4,5 %). De aangedui
de procenten geven de verhou
ding kiezers aan t.o.v. het totale 
Belgische kiezerskorps. 

De resultaten van opiniepei
lingen schommelen wel wat, 
maar uit deze peiling kunnen 
wij alvast onhouden dat de VU 
— mits de nodige inzet van het 
ganse kader — bij de volgende 
verkiezingen de BSP kan voor-
bijstreven om de tweede sterk
ste partij van Vlaanderen te 
worden. 

nief akkoord 
met brauns 

Op uitdrukkelijk verzoek van 

de h. Oskar Van der Hallen, een 

van de 7 ondertekenaars van de 

« open brief » i.v.m. de abortus

problematiek, publiceren wij de

ze brief van hem : 

« Ik wou graag in mijn per

soonlijke naam even terugkomen 

op de abortus-kontroverse. Als 

praktiserend katoliek moet ik el

ke vorm van vruchtafdrijving af

wijzen. Daar de VU evenwel op 

pluralistische basis is ingericht 

heb ik mijn afwijzing, als VU-lid, 

gesteund op louter nationale mo

tieven. Vandaar mijn onderteke

ning van de « open brief » der 

7 aan de partijleidino. 

Ik wil er echter nadrukkelijk 

op wijzen dat ik me desolidari-

seer van de aanval door dr Mar

cel Brauns (een der 7 onderteke

naars], aanval gericht tegen mr 

Van der Eist, naar aanleiding 

van deze kwestie. Ik heb, zoals 

zovelen, een biezondere eerbied 

en genegenheid voor onze al

gemene voorzitter : trouwens 

iedereen moet erkennen dat 

zonder hem nooit sprake zou 

zijn geweest van een groeiende, 

kombattieve nationale partij 

voor Vlaanderen. Chantage ple

gen en dreigen met een scheur-

partij acht ik, om de woorden 

van dhr J. Van Dingenen in 

« Broederband » t« citeren, 

dwaas, ]a misdadig. Overigens 

blijf ik hopen dat de meesten 

van onze parlementariërs, als 

het op stemmen zal aankomen, 

hun verantwoordelijkheid tegen

over een zedelijk-gezonde volks

gemeenschap zullen beseffen >. 

de stank van 
ibramco 

De Nederlandse regering Is 

niet erg te spreken over de be

doelingen van de Ibramco-pro-

motors om deze fel-omstreden 

raffinaderij in Ternaaien te ves

tigen. Zij liet deze week nog 

eens extra weten dat zij er op 

staat dat de Belgische regering 

haar toezegging gestand blijft 

over de definitieve vestigings

plaats van Ibramco overleg te 

plegen, vooraf, met de Neder

landse regering. Vooral in Ne

derlands Limburg heerst beroe

ring over de Ibramco-plannen. 

Gezien de overheersende win

den zou deze streek af te reke

nen krijgen met de milieuhinder 

veroorzaakt door de raffinaderij. 

Volgens de KVP van Maastricht 

zal de raffinaderij, als ze in 

Ternaaien komt, het overgrote 

deel van haar afvalstoffen over 

het Nederlandse woongebied 

uitstorten, en zal het leefkli

maat in Maastricht en een aan

tal Zuidlimburgse dorpen door 

luchtvervuiling en geluidshinder 

ernstig worden aangetast. 

Indien België met deze Neder

landse bezwaren geen rekening 

houdt, zouden de Nederlanders 

zich op andere terreinen wel 

eens stug kunnen tonen en dat 

zou da.i vooral de Antwerpse 

haven kunnen treffen. 

Als de Walen mordicus die 

raffinaderij willen, goed, maar 

dan moeten ze die met eigen 

geld bekostigen en oprichten 

in eigen gebied. Het gaat niet 

op een vuilnisbelt aan de voor

deur van de geburen te leggen ! 

de noordzee 
z ing t 

Op de vooravond van 11 juli 

loopt in het kasino-kursaal te 

Oostende het vierde Zeezang-

feest. Zoals telkenjare wordt het 

weer een machtig schouwspel 

dat het lage land aan de zee in 

de kijker zal plaatsen. Dit jaar 

heet het Zeezangfeest « De 

Noordzee zingt ». Namen als 

Mark Liebrecht, Hugo Ouintens, 

Luk Demets, Gerard Vermeersch 

e.a. staan borg voor de hoge 

kwaliteit van dit kijk- en luister

spel. Het wordt een evokatie 

van Van Eyck, Breugel, Memling, 

Gezelle tot Streuvels die elk 

op hun beurt, in hun tijd, met 

hun middelen Vlaanderen hebben 

« vertaald » voor het buiten

land. De grote medewerkers aan 

dit Zeezangfeest zullen echi«r 

de talrijken zijn die ook dit jaar 

meezingen over hun land bij de 

zee. De huidige Vlaamse pro

blematiek zal gesteld worden 

door dhr Paul Rock. 

Ongetwijfeld zullen de vele 

vakantiegangers weer dankbaar 

gebruik maken van deze gelegen

heid om aan ons Vlaamse strand 

11 juli zingend te herdenken op 

dinsdag 10 juli om 20 u. 30. 

Plaatsbespreking in het VTB-

VAB-kantoor, Kerkstr. 14 te 

Oostende (059-78361 van 14 tot 

18 u.). 

akt iekomitee 
Sabena 
opqericht 

Het ANZ, de KVIV, het komi-

tee Randgemeenten, het VOS, 

het VVO, de Ver. Vlaamse 

Leerkrachten, het Vlaams Ge-

neesherenverbond, de VVB, het 

Vlaamse Komitee Brussel, het 

VI. Verbond Technici, het Ijzer-

bedevaartkomitee en de Kato-

lieke Werkliedenbond Brussel 

hebben een aktiekomitee Sabe

na opgericht om de strijd om 

tot normale kommunautaire toe

standen te komen in de sektor 

van de Belgische luchtvaart, in 

de eerste plaats in de Sabena, 

te intensifiëren. 

priester daens-
fonds 

Te Aalst werd een Priester 
Daensfonds opgericht, om eens
deels de nagedachtenis van 
priester Daens te bestendigen 
door het geven en organiseren 
van voordrachten en het uitge
ven van alle publikaties ter be
vordering van de Vlaamse en 
sociale opvattingen, die pries
ter Daens voorstond. 

Inschrijvingen op het sekre-
tariaat van het Fonds, Asseren
dries 2 te 9300 Aalst, postre
kening 5995-17 : werkende le
den 100 fr., steunende leden 
500 fr. 

schaarbeekse 
logika 

Te Schaarbeek — waar de Vla

mingen in het gemeentehuis 

slechts over één loket beschik

ken tegen vreemdelingen twee 

— worden voorts tweetaligheids-

premies aan eentalige bedien

den uitbetaald, hoewel er geen 

tweetaligheid meer aan te pas 

komt. VU-senator Vandezande 

acht dat geen studie meer 

waard, zoals de minister van 

Binnenlandse Zaken dacht, maar 

is van mening, dat de premie 

eenvoudig dient geschrapt. De 

logika zelf, maar niet bij Nols 

en Close. 

basken 
op de 
ijzerbedevaart 

Op onze eerste bladzijde greep U de foto aan van de oud-
kommendant Elosegi van het Baskisch bataljon van Guernika die 
zich met de vrijheidskreet van zijn steeds fel verdrukte volk 
voor de voeten wierp van de Spaanse diktator Franco. In zijn 
afscheidswoord, aan vrienden verzonden, vroeg hij niet te treu
ren over hem : « Ik ben slechts een radertje in de geschiedenis 
van ons Baskische volk. Mijn daad van brandend protest tegen 
de Baskenmoord in Spanje heeft slechts zin als ze meehelpt om 
nieuwe generaties aan te sporen zich totaal in te zetten voor 
de vrijheid van ons volk ». Gruwelijk ernstig is inderdaad de 
strijd van dit oudste volk van Europa. 

Door het Vlaams Komitee voor steun aan verdrukte Naties, 
met medewerking van het Ijzerbedevaartkomitee en de stad 
Diksmuide wordt de vooravond van de bedevaart volgende 
BASKENAVOND aangeboden aan de Vlamingen en vreemdeligen 
reeds in de Ijzerstad aanwezig. 

Wij vragen al onze lezers, dan reeds te Diksmuide aanwezig, 
en ook aan de VU-mensen van Diksmuide en omgeving deze 
verbroederingsavond « Vlaanderen - Baskenland » talrijk bij te 
wonen. 

ZATERDAG 30 JUNI 
Om 20 uur in de zaal BOTERHALLE (Grote markt) 
Kennismaking met en voorstelling van de ruime Baskische dele
gatie. Lic. Walter Luyten houdt een inleiding over het Baskisch 
probleem in de Spaanse en Franse Pyreneeën. Dit namens het 
VI. Komitee voor steun aan verdrukte naties. 
Daarna optreden van Baskische zangers, samen met de Vlaamse 
groep « Euskaldina » uit Antwerpen. 

Oud-minister De Monzon (Spaanse-Bask) en prof. hist. Davant 
(Franse-Bask) staan de pers en de aanwezigen te woord over de 
huidige problemen van hun volk in zijn strijd voor erkenning. 
Om 21 uur : op de Grote Markt op een ruim podium optreden 
van « Oldarra » befaamde Baskische volkskunstgroep (40 man). 
Omkaderd door zang van moderne Baskische vrijheidsliederen. 
ZONDAG 1 JULI 

E.H. Idiart, Baskisch priester zal mede de mis opdragen voor de 
Vlaamse gesneuvelden en de wereldvrede op de krypte van de 
Ijzertoren. 

Oud-minister De Monzon brengt een groet aan Vlaanderen in het 
Baskisch met vertaling in het Nederlands. 
De zangers Etchamendi en Larrade, met de groep « Euskaldina •> 
omkaderen dit « Basken op de Ijzerbedevaart > met enkele aan
gepaste liederen ». 

— Na de middag ingericht door de stad Diksmuide : optredèh 
van de groep « Oldarra » samen met Vlaamse kunstgroepen. 

— Vlaanderen betuigt op 30 juni en 1 juli te Diksmuide zijn 
simpatie aan de Basken in hun harde strijd. 

dosfebktiviteiten 

politiek opbouwwerk 
Door het Dosfe l inst i tuut worden in het najaar nog vier kader-

vormingskursüssen « pol i t iek opbouwwerk » georganiseerd. 
Deze vormingskursussen bieden aan de kaderleden een unieke 

kans om hun ideologische en politieke bagage bij te werken. Zij 
worden gespreid over zes lessen en ingeleid door nota's die 
vooraf aan de ingeschrevenen worden toegestuurd. De kursus-
sen zijn grat is. 

Hieronder reeds enkele gegevens 
Arrondissement AALST 
10 september, 21 september, 1 oktober, 19 oktober, 29 oktober, 
12 november. 
Arrondissement MECHELEN 
22 september, 6 oktober, 20 oktober. 
Arrondissement GENT 
29 september, 13 oktober, 27 oktober. 
Arrondissement ANTWERPEN 
3 november, 17 november, 1 december . 

Inlichtingen bij het Dosfelinstituut, Tribunestr. 14, 1000 Brussel 

brusselse nkk antwoordt van rijn 
Op 15 juni hield het Rassemble-

ment Bruxellois een perskonferen-
tie waarbij zware beschuldigingen 
werden geuit tegenover de Neder
landse Kommissie voor de Kuituur 
van de Brusselse agglomeratie 
(NKK). De gekende heer van Rijn, 
voorzitter van 't RB, de heer Knae-
pen, fraktieleider van het Rassem-
blement Bruxellois in de Neder
landse Kommissie voor Kuituur en 
burgemester Persoons meende de 
NKK de les te moeten spellen. 

De heer Van Rijn beweerde dat 
het k l imaat van wederzi jds begrip 
en de bekommern is om het plura
l isme van het Kul tuurpakt te waar
borgen, die voorbeeldig heersen in 
de Franstal ige Kul tuurkommiss ie , 
jammer genoeg niet geëerbiedigd 
werden in de NKK. 

De heer Knaepen beweer t dat de 
p lura l is t ische geest van het Kul
tuurpakt niet wordt nagele-jfd in da 

NKK. daar er een CVP-VU-meerder-
heid werd gevormd tegen het RB, 
waar in duidel i jk de vi jandige hou
ding van de meerderheid tegen de 
RB-verkozenen tot ui t ing komt. Ter 
i l lustrat ie van de niet naleving van 
het Kul tuurpakt voerde de heer 
Knaepen het fe i t aan dat de voor
z i t ters van de werkgroepen werden 
aangesteld door de meerderheids-
koal i t le. 

Tenslotte deed burgemeester F. 
Persoons nog zijn dui t In het zakje 
door te protesteren tegen het fe i t 
dat voor 1973 een dotat ie van 50 
mi l joen voor elke ku l tuurkommiss ie 
werd toegekend, wat er volgens 
hem op neerkomt evenveel te ge
ven aan het orgaan dat zich Inzet 
voor 15% van de bevolking, dan aan 
de instel l ing die kul turele en onder-
wi jsverantwoordel i jkhe ld draagt 
voor 85% van de bevolking van ds 
hoofdstad. 

Op een perskonferent ie heeft de 
CVP-VU-meerderheid van deze kom
miss ie gemeend te moeten reage
ren op deze beschuldigingen. Wat 
die 50 mi l joen betref t wenst de 
kommissie te zeggen dat het hier 
om een reger ingsbesl lss ing gaat die 
door de NKK afgedwongen werd 
mede dank zij de aktie die daarom
t rent in Vlaanderen en In de pers 
geleverd werd . Daardoor kreeg ook 
de Franstalige tegenhanger van de 
NKK deze dodatie. Op de aanti j
gingen van de heer Persoons ant
woordde de kommiss ie dat de 
NKK eigenl i jk heel wat meer zou 
moeten ontvangen dan de Frans-
tal igen daar de meeste Brusselse 
gemeentebesturen veel te wein ig 
doen voor de Nederlandstal ige kul-
tuurgemeenschap in Brussel . 

Wat de 15% Vlamingen betref t 
antwoordt de NKK dat de agglome-

rat ieraad 30 Nederlandstal lgen be
vat op 83 raadsleden of 34%, 

Tot nu toe werden de vele be
sl issingen in de NKK haast al len 
met eenparigheid van stemmen ge
nomen wat een bewi js is van een 
kl imaat van wederzi jdse eerbied en 
begrip. Blijkbaar Is de heer Van 
Rijn niet goed op de hoogte van 
wat zich in de Vlaamse kommissie 
afspeelt . Als voorzi t ter van de 
Brusselse agglomeratieraad zou hij 
de zaken toch beter moeten volgen. 

In de schoot van deze kommissie 
waar de heer Hugo Weckx (CVP) 
voorzi t ter van is en de heer Ver-
looy (VU) ondervoorzi t ter, werden 
talr i jke werkgroepen opgericht die 
beroep doen op talr i jke deskundigen 
die reeds eerder bewezen hun taak 
aan te kunnen. De voorzi t ters van 
deze werkgroepen werden in 1972 
verkozen met 9 stemmen en één 

onthouding, wat duidelijk blijk geeft 
van een eensgezindheid omtrent de 
keuze en het bewijs leveren dat 
deze groepen niet eenzijdig werden 
samengested door de meerderheid 
zoals de heer Knaepen nu komt be-

Tenslotte wees de heer voorzits
ter op het feit dat in verschillende 
gemeentebesturen van de Brus
selse agglomeratie, waar het RB In 
de meerderheid zetelt, men het 
gemeentelijk kultureel leven van do 
twee gemeenschappen wil struktu-
reren. Deze gemeentebesturen 
houden .echter geen rekening met 
de autonomie van elke kultuurge-
meenschap en begaan de grove ver
gissing de strukturen en richtlijnen, 
zoals zij voorgeschreven zijn door 
het ministerie van Franse Kuituur, 
op te dringen aan de Vlaamse k«jl-
tuurgemeenschap. 
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KAMER 
op 

kamertemperaf-uur 

De beren kamerleden hebben het 
druk. Weliswaar merk je daar nauwe
lijks iets van in de openbare vergade
ring, maar daar gebeurt het nu ook al 
'n tijdje niet meer, zodat men zich 
daar niet al te druk hoeft over te ma
ken. In de wandelgangen daarentegen 
wordt er niet meer gewandeld : men 
loopt er. Deur open : Tindemans bui
ten, loopt weg, andere deur binnen. 
Andere deur open : Claes stormt uit 
zaal B waar kommissie X vergadert. 
Rent naar zaal D, inderhaast Leburton 
en De Clercq, eveneens een loopje 
nemend uit de andere richting, de be
vindingen van kommissie X toeroe
pend. Achter gesloten deuren wordt 
gekoppeld : abortus aan de ziel van 
het kind. De telefoons in het parle
ment zijn overbezet: vakanties worden 
afgezegd. Maar uitgesteld is niet ver
loren. Bij al die drukte tonen de ka
merleden zich van hun mooiste kant. 
Het rode kruis houdt een bloedinza-
meling. Iedereen in het huis wordt 
opgeroepen. De parlementairen die 
bloed geven krijgen als versterkende 
beloning 'n glaasje rode wijn, de amb
tenaren en het personeel een... koffie. 
Ondertussen wordt in het openbaar 
halfrond, bij wijze van verpozing, vaak 
zonder vertegenwoordiger van de re
gering, en onder verbijsterend matige 
belangstelling gesproken over ontwik
kelingshulp, de begroting van Open
bare Werken, het ekonomisch beleid. 
In al die opgeblazen drukte was het 
goed ie horen dat Van Damme voor 
xie kinderen echte veilige- fietspaden 
wil. Hij kantte zich tegen een moor
dend beleid inzake Openbare Werken. 
Hei -wa^-ook goed dat Verroken niet 
per se een autosnelweg door de 
Vlaamse Ardennen wil getrokken zien, 
voor zover althans uit een vrij ver
ward betoog viel op te maken. En Leys 
stelde terecht de vraag of het rijk 
geen andere vooral sociale verplich
tingen heeft dan via massale verlich
tingsprogramma's voor autosnelwegen 
te begunstigen. Maar dat zijn slechts 
bepaalde elektriciteitsmaatschappijen 
varia ter opvrolijking van de agenda. 
Aan de orde is de beton- en geldver
slindende verzuiling, en daar hebben 
hogervernoemde mindere goden uiter
aard geen vat op. 

snelwegen, natuur 
en gewestplannen 

Dit waren de drie thema's van ds 
tussenkomst van VU-kamerlid Leys in 
het begrotingsdebat Openbare Wer
ken. Elk projekt i.z. v\/egen roept pro
blemen op in verband met de natuur
bescherming, waarmee niet steeds re
kening gehouden ook al zijn er goede 
alternatieven. Hij drong derhalve i m 
ontworpen plannen te herzien ter vrij
waring van het natuurschoon. Hij wees 
ook op een te grote veralgemening 
der wegenverlichting, die een faktor 
van milieuvervulling is door de grote 
behoefte aan elektriciteit. Spreker 
vroeg zich af of de wegenverlichting 
soms in funktie staat van de elektrici
teitsproducenten waarna hij overscha
kelde op het havenbeleid : er mag hier 
niet langer geïmproviseerd worden en 
behandelde tot slot de grondspekula-
tie, die nog steeds welig tiert. 

mechelse problemen 

In het zelfde debat handelde VU-ka
merlid Sels over Mechelse verkeers
problemen ,en drong eveneens bij de 
minister aan op inachtneming van het 
natuurschoon bij het ontwerpen van 
wegenprojekten. Daardoor blijven brok
ken natuurschoon doch ook goede 
landbouwgronden gevrijwaard en wor
den ook besparingen veroorzaakt. 

ruimtelijke ordening rond 
Brussel 

VU-kamerlid Anciaux had het meer 
bepaald over de ruimtelijke ordening 
rond Brussel. De jarenlange laksheid 
heeft een ruimtelijke wanorde gescha
pen, met honderden kavels lukraak 
« neergeworpen », wat ook het onbe
hagen op taalgebied heeft verscherpt. 
Spreker acht het sukses van de oprich
ting der federaties als tegengewicht 
tegen de Brusselse macht en als los
prijs voor de « liberté du père de fa
milie » twijfelachtig en staafde dit aan 
de hand van ettelijke vaststellingen, 
die de remmende krachten op de fede
raties illustreerden. Hij besloop met 
de vaststelling dat de wanordelijke 
ruimtelijke ordening wilder dan ooit 
voortwoekert, sommige politiekers ma
ken er zelfs kiespropaganda mee ! 

maken van de lijkwagen van de ge
meente, en zelf een begrafenisonder
nemer aanstellen. Deze taks kan tot 
5.200 fr. oplopen. 

Onze verkozene vond dat «stuitend» 
Bij wijze van voorbeeld : een arbeider 
uit Antwerpen komt om het leven door 
een verkeersongeval te Ukkel. De we
duwe wenst de overledene in Antwer
pen te iaten begraven en geeft aan 
een begrafenisondernemer opdracht 
het lijk op te halen. Dat kan maar als 
eerst 5.200 fr. wordt neergeteld aan 
de gemeentelijke dienst. Kamerlid Mat-
theyssens zei dat het haast een los
prijs op lijken is. Buiten het affektieve 
verlies is er het verlies van de kost
winner, buiten de kosten van de be
grafenis en de zerk, komt dan nog da 
belasting van de gemeente waarmee 
de weduwe niets te maken heeft. Onze 
verkozene zei schamper dat de mensen 
die reeds door het lot worden getrof
fen, nog eens extra door de belastin
gen worden getroffen. 

Hij noemde deze belasting a-sociaal, 
willekeurig en dus onaanvaardbaar. Hij 
betoogde dat het hier ging om dekre
ten uit de tijd van de Franse bezetting, 
die volkomen achterhaald zijn. Hij deed 
een beroep op de sociale bezorgdheid 
van de minister en de kamerleden, als
mede op het gewoon menselijk mee
leven. Niet zonder sukses I Het voor
stel, waarbij deze belasting werd afge
schaft, werd met grote meerderheid 
aangenomen. Het is het tweede VU-
voorstel dat ooit werd goedgekeurd. 

beknopt 

Plaatsgebrek belet ons, uitvoeriger 
in te gaan op de tussenkomsten van 
onze kamerleden op donderdag 21 ju
ni j l . We houden het dus bij een ver
melding. 

VU-kamerlid Olaerts sprak over het 
Belgisch energiebeleid en stelde 
hierbij uiteraard vragen over Ibramco. 
VU-kamerlid Luc Van Steenkiste stelde 
zeven vragen over de inschrijvings
termijn voor promovendi in de rechten. 
VU-kamerlid Leys vroeg welke de oor
zaken zijn van de plotse her-bezoede
ling der Brugse reien, nadat maanden
lange inspanningen het reiewater weer 
gezond hadden gemaakt. VU-kamerlid 
De Facq sprak uitvoerig en met ge
zag over het beleid inzake ontwikke
lingssamenwerking en onderzocht in 
hoever België bepaalde grondprincipes 
ter zake toepast. 

SENAAT 

dubbelzinnig 

Na de mededeling van de regering 
over de bijeenkomst van de school-
paktkommissle wees VU-senator Cop-
pieters op de dubbelzinnigheid van de
ze mededeling : bedoelde men de ou
de of de nieuwe kommissie. Ook wees 
hij er op dat de voorgelegde tekst 
grondig afwijkt van het oude school-
pakt. Hij laakte het afwijken van het 
beginsel « gelijk loon, gelijk werk ••. 
Ook het antwoord op het VU-protest 
door vice-premier Tindemans noemde 
Coppieters dubbelzinnig. Het geheel 
is een nieuw politiek dieptepunt, al
dus senator Coppieters. 

w^atervoorziening 

VU-senator Van Eisen had het tijdens 
de bespreking van de begroting van 
Volksgezondheid over de watervoor
ziening, waarvan nog 265 Vlaamse ge
meenten met 417.000 inwoners versto
ken blijven tegen slechts 55 Waalse 
met 70.000 inwoners. In het program
ma wordt aandacht aan West- en Oost-
Vlaanderen doch niet aan Antwerpen 
besteed. Hij drong dan ook op nadere 
gegevens aan. 

amendementen 

VU-senator Vandezande verdedigde 
met klem de amendementen die hij 
had ingediend bij het wetsontwerp tot 
wijziging van de wet van 23 december 
1963 op de ziekenhuizen, die er o.a. 
toe strekken het ziekenhuisfonds op te 
nemen op de lijst van de parastatale 
instellingen. 

ge lu idsh inder 

Toen het wetsontwerp betreffende 
de bestrijding van de geluidshinder 
ter sprake kwam deelde VU-senator 
Van In mede dat zijn fraktie het ont
werp onder voorbehoud zou goedkeu
ren, hoewel er niets gedaan wordt 
voor een milieupolitie, een afdoende 
kontrole met sanktierecht, geen moge
lijkheid een termijn te stellen voor 
het treffen van uitvoeringsbesluiten, 
en deed hij verscheidene praktische 
suggesties. 

openbare werken 

VU-kamerlid De Beul sprak bij zijn 
tussenkomst in het debat over de be
groting Openbare Werken — die hij 
bijna de zelfde als deze van vorig jaar 
achtte — inleidend over de wenselijk
heid, de wet over de ruimtelijke orde 
te herzien, vooral wat de beroepspro
cedure en de onteigeningen betreft 
en waarover hij verscheidene vragen 
stelde. Verder sprak hij over de ver
keerswegen, het verkeer en de veilig
heid, het grondbeleid (voor zover er 
van grondgebeleid sprake is) en over 
lokale vraagstukken. 

Inzake havenbeleid informeerde 
spreker naar de stand van zaken in de 
onderhandelingen met Nederland over 
de bocht van Bath, de industrialisatie 
van de linkeroever en het Baalhoek-
kanaal. Hij vroeg zich ook af, of de 
raffinaderij te Ternaaien nadelige ge
volgen voor Antwerpse haven zou heb
ben en schakelde dan over op het 
huisvestingsbeleid dat hij onvoldoende 
achtte ; moeten de bouwpremies niet 
verhoogd worden, moet 't bouwsparen 
niet geprikkeld worden, moet de BTW 
voor het sociaal bouwen niet afge
schaft worden ? De overheid moet ook 
meer ingrijpen in de strijd tegen de 
krotwoningen (ons land telt er 450 
duizend !) door de sociale woning
bouw nog meer in de hand te werken. 

minder valieden 

VU-kamerlid Olaerts verheugde zich 
over het wetsontwerp inzake toeken
ning van tegemoetkomingen aan min
der-validen. Toch had hij het alles wat 
vlugger zien willen gaan, terwijl hij 
vroeg, rekening te houden met de so
ciale positie van de gehandikapte. Ook 
zou de reeds lijvige wetgeving ter 
zake gekoördineerd moeten worden. 
Hij achtte het verkieslijker alles wat 
de minder-validen aanbelangt onder 
één departement zou ressorteren. De 
regering zou een ruimer percentage 
aan de minder-validen moeien beste
den. 

vu-wetsvoorstel 

goedgekeurd 

Reimond Mattheyssens was er ach
tergekomen dat sommige gemeenten 
van hun fiskale bevoegdheid misbruik 
maken, In bepaalde gemeenten bestaat 
er een dienst van begrafenissen. Wan
neer nu iemand in deze gemeente 
overlijdt, maar de familieleden willen 
de overledene in een andere gemeente 
laten begraven (bv. om het graf regel
matig te kunnen bezoeken) dan moe
ten deze familieleden een taks beta
len, ook al zij geen gebruik wensen te 

geen amnestie 

Het wetsvoortsel mevr. De Backer 
tot « opruiming van de gevolgen van 
de repressie en de epuratie » werd 
ook door de senaat niet in overwe
ging genomen. VU-senator Jorissen 
merkte terecht op dat gelijkaardige 
voorstellen, komend van de opossitie, 
steeds in overweging werden geno
men. Het is onaanvaardbaar dat een 
lid van de meerderheid minder rech
ten zou hebben dan een lid van de 
oppositie, zondat hier een inoverwe-
gingneming normaler dan normaal zou 
zijn. Hij herinnerde trouwens aan het 
wetsvoorstel Vanden Daele, dat verder 
ging dan dat van mevr. De Backer, en 
dat in overweging werd genomen. Ver
der hekelde hij de onverdraagzaam
heid en verwees naar andere Europese 
landen, waar reeds lang amnestie is 
verleend. Op het argument, dat amnes
tie niet in het regeerakkoord voorkomt 
antwoordde senator Jorissen dat het 
recht van de parlementsleden, om een 
voorstel in te dienen ; moet geërbie-
digd worden. 

Van zijn kant wees VU-senator Cop
pieters er op dat de kwestie behalve 
een juridisch aspekt ook een kom-
munautair aspekt vertoont vermits een 
amnestie-voorstel langs Vlaamse zijde 
gemakkelijker een meerderheid ter 
overwegingneming zou vinden dan bij 
de Walen. Daarom vroeg hij met het 
oog op het welzijn van het land de 
inoverwegingneming goed te keuren. 

Zoals bekend werd de inoverweging
neming verworpen, vermits alleen de 
VU en de CVP voorstemden. 

verkeersproblemen 

VU-senator L. Claes waarschuwde 
tijdens het debat over de begroting 
van Verkeers wezen tegen een psy
chose van misplaats regionalisme i.z. 
de aanleg van nieuwe vliegvelden. 
Men dient eerst na te gaan of men 
de bestaande strukturen in een ande
re struktuur nuttig kan gebruiken. Wat 
de staatsmedewerking betreft is de 
senator voorstander van de regie, die 
het best past. Ook achtte hij de af
stand van de Sabenavloot aan de 
staat voorbarig het is inderdaad niet 
zeker dat daarom het verlies zal ver
minderen. Heel zijn betoog was dat 
van een man van het vak en de prak
tische toepassing. Ook pleitte senator 
Claes voor meer koördinatie in de 
verkeerssektor. De verkeerspolitiek 
moet geïntegreerd worden in een glo
bale politiek en men zal er goed aan
doen, voorzichtig doch vastberaden te 
werk te gaan. 

gemengd nieuws 

Verscheidene bladzijden van het 
Beknopt Verslag van de senaatszitting 
van 21 juni waren volledig in het Frans 
opgesteld. Het is duidelijk dat de in-
vormers van de drukerij het Staats
blad zich vergist hadden. Wat is een 
eentaligheidsgewoonte toch moeilijk 
aan te leren in het unitaire « tweeta
lige » België... 
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SENAAT 
pillen slikken blij de vleet 

Bij de bespreking van de begroting 
Voll<sge2ondheld en het Gezin 1973 
hield VU-senator Elaut een pittige en 
sterk gedokumenteerde rede. Inlei
dend betreurde hij dat de Orde der 
Geneesheren nog geen kode van plich
tenleer heeft opgemaakt en handelde 
hij over de taaiverhoudingen in ae 
Brusselse ziekenhuizen. Hij betwijfel
de of de zgn. adelaar van Mechelen 
tegen de veelkoppige draak van het 
Brussels geneesherenkorps opgewas
sen zou zijn. Na de aktie tegen siga
rettenroken en tabaksmisbruik zijn 
steun te heben toegezegd sneed hij 
de kern van zijn betoog aan ; het wer-
matig gebruik van geneesmiddelen 
door onze landgenoten, die in het pil-
lenslikken Europese kampioenen zijn. 
Hij staafde dat met talrijke cijfers. 
Naar zijn gevoelen laat Volksgezond
heid de erkenning van nieuwe genees
middelen te gemakkelijk toe, zodat 
onze medeburgers eventjes driemaal 
meer antibiotica innemen dan de be
volking der andere Europese landen. Er 
dient meer toezicht te komen op dit 
misbruik, de vrijheid hier kan gevaar
lijk zijn. 

Intussen stijgt de gemiddelde le
vensduur niet meer en daalt hij zelfs 
in sommige landen. De geneeskunde 
moet dus beter begeleid worden, in 
het bijzonder de huisartsen. Want de 
geneesheren geven steeds meer toe 
aan de eisen van hun patiënten zodat 
we in een adderkluwen van medika-
menten terecht gekomen zijn. 

Met deze pittige en vakkundige tus
senkomst oogstte de senator applaus 
op bijna alle banken : de stem van 
de geleerde, die het pittig kan zeggen, 
wordt beluisterd en beaamd. 

medische struktuur 

VU-senator Vandezande handelde na 
Elaut over zakelijke aspekten, waarbij 
hij hervorming en herstrukturering be
pleitte. 

Zo sprak hij over de bevoegdheids
afbakening, het medisch schooltoezicht 
de (onwettige) arbeidsgeneeskunde, de 
taaitoestanden in verscheidene insti
tuten, de noodzaak de oorlogswerken 
met een geografische spreiding te be
denken (ten einde dure en tijdrovende 
verplaatsingen te voorkomen), de er
kenning der geneesheren-specialisten 
(de uitvoeringsbesluiten werden nog 
niet uitgevaardigd), de gebrekkige wa
tervoorziening in Oost- en West-Vlaan-
deren, de regionalisering der oorlogs
werken, de koehandel in verband met 
de taalkaders in het betrokken depar
tement, enz. 

Hij hoopte dat de minister rekening 
zou houden met de opmerkingen en 
dat hij volgend jaar de minister zou 
mogen feliciteren. 

het drinkwaterprobleem 
Tijdens de bespreking van de begroting Volksgezondheid 1973 

ging VU-senator Jorissen het probleem na van het drinkwater. 
Wij citeren : 

De jongste weken verschijnen heel wat krantenberichten over 
de ontzilting van zeewater en wie de kranten goed leest heeft 
de indruk dat er achter de schermen een stille doch scherpe 
strijd, uiteraard een financiële belangenstrijd, wordt gevoerd, 
wat wantrouwend stewit. 

Stellen we dadelijk voorop dat we niet alleen geen tegen
standers zijn van de ontzilting van zeewater, doch integendeel 
voorstanders. 

Daar het waterverbruik, industrieel en huiselijk, steeds toe
neemt en de voorraden beperkt zijn, is het dringend nodig dat 
men nieuwe bronnen zou aanboren. Wat ons echter bekommert 
is dat met ruime toelagen van de staat de privee-nijverheid zich 
weer op deze sektor zou werpen en dat de bevolking het water 
veel duurder zou betalen dan tegen kostprijs. 

Wij menen dat drinkwater evenals elektriciteit in de eerste 
plaats een zaak is van de verbruiker en dat beide zouden dienen 
geleverd door zuivere gemeenschapsdiensten tegen kostprijs. 
Elk winstoogmerk vinden we hier misplaatst. 

Voor de elektriciteit is dit al helaas niet het geval. Samen met 
Portugal vormen we het enige land van Noord-, West-, Centraal
en Zuid-Europa waar de elektriciteitslevering geprivatiseerd is. 
Wij stellen dit dan ook vast aan de prijzen, die hoger liggen dan 
de in ons omringende landen. 

In geen geval mogen we voor het drinkwater dezelfde weg 
opgaan. En het gevaar schijnt groot. 

Er werd aangekondigd in de pers dat voor de drinkwaterwin
ning door zeewaterontzilting de Tussengemeentelijke voor Drink
watervoorziening (TMVW) zal samenwerken in één maatschappij 
met NV Ebes, een priveegroep, die duidelijke winstoogmerken 
koestert. 

En die, wat de zaak nog belangrijker maakt, volgens de sta
tuten van de nieuwe maatschappij INZO, die de TMVW en NV 
Ebes samen stichtten, over een vetorecht beschikt. 

We hebben een drietal weken geleden de geachte minister 
daarover de tekst van een dringende mondelinge vraag bezorgd. 
Klaarblijkelijk heeft de minister echter een andere opvatting over 
het begrip « dringend » dan wij . 

Ik wil echter de elementen van de mondelmge vraag hierbij 
naar voor brengen. Volgens « De Standaard » van 25 mei j l . zou 
de voorzitter van de TMVW op een perskonferentie gezegd heb
ben dat de samenwerking met de andere interkommunales voor 
drinkwater een « vrome wens » was. Dezelfde « Standaard » 
deelde zelfs mee dat het bouwprojekt zou worden toevertrouwd 
aan de Belgische nijverheid. 

Het blijkt ons onaanvaardbaar dat de staat hoofdzakelijk het 
geld zou geven aan de priveenijverheid, die dan met het geld 
van de gemeenschap, andermaal geld op kosten van de gemeen
schap zou verdienen. Voor de watervoorziening schijnt ons dit 
volstrekt verwerpelijk toe, omdat het een levensnoodzakelijk 
produkt van allereerste orde is. 

Daarom wensen we de geachte minister de volgende drie 
vragen te stellen : 

1. Zal INZO het monopolium krijgen van drinkwaterwinning door 
ontzilting van zeewater ? OT hebben ook andere drinkwater
maatschappijen soortgelijke aanvragen ingediend en zullen ook 
zij een eksploitatievergunning krijgen ? 

2. Zo een bouwprojekt zal verwezenlijkt worden door INZO voor 
welk procent van het totaal bedrag zal de staat tussenbeide 
komen in de bouwkosten ? 

3. Is het krantenbericht juist dat de Belgische nijverheid dit 
projekt zal verwezenlijken en zo ja is dit in overeenstemming 
met de Europese overeenkomsten of wetgeving terzake ? 

geen militaire hulp 
aan ex-kolonie 

Tijdens de debatten over de begro
ting van Landsverdediging heeft sena
tor Van Eisen het amendement van 
volksvertegenwoordiger De Facq over
genomen. Het behelsde de schrapping 

van 266 miljoen uitgaven voor militai
re bijstand aan Zaire, Ruanda en Bu
rundi De senator zei, dat militaire hulp 
aan de derde wereld, het prestige van 
ons land in deze landen zeker niet 
diende en dat deze gelden, die als 
ontwikkelingsbijdragen worden be
schouwd, veel doelmatiger zouden 
kunnen worden aangewend als sociale, 
kulturele of ekonomische hulp. 

verplichting van 
ondergeschikte besturen 

VU-senator Van In vroeg minister 
Chabert hoe aan het euvel kan ver
holpen worden van het bezwaar te
gen dekreten die verplichtingen op
leggen aan ondergeschikte besturen, 
wat de werking van de kultuurraad 
verlamt. Minister Chabert gaf een om
standige uitleg doch kondigde aan, 
dat de regering weldra de knoop zou 
doorhakken. 

beroepstoneel 

Dezelfde senator vroeg of het de
partement bereid is een gezelschap 
voor beroepstoneel m West-VIaande-
ren op te richten en daarbij koördi-
nerend en stimulerend te werk te 
gaan. Minister Chabert was van me
ning dat de werking van het provirv-
ciebestuur moet uitgaan en zei, 
slechts één projekt te zullen goedkeu
ren, dat zou kunnen rekenen op de 
financiële steun van de Westvlaamse 
besturen. Hij zegde een koördinerend 
optreden van zijn departement te zul
len bevorderen. 

VU-senator Vandezande heeft zich ont
popt als een sterk debater die nooit 
om een repliel< verlegen zit en zijn 
dossiers grondig kent. Hij laat nooit af 
en wordt stilaan de schrik van minis
ters die niet vast in de schoenen staan. 

kredietverdeling tussen 
gemeenschappen 

VU-senator Vanhaegendoren pleitte 
o.m. voor objektieve kriteria voor de 
financiering der universitaire instel
lingen, voor koördinatie per taalgebied 
en voor de oprichtinT van een Vlaam
se interuniversitaire raad Spreker 
vroeg ook welke houding de regering 
zal aannemen tegenover het taalon-
evenwicht in de geassocieeide fond
sen en of er i.z. IWONL een Inhaal-
plan is opgesteld. Na de achterstelling 
van de menswetenschappen onrecht
vaardig te hebben genoemd vroeg hi| 
wat het regeringsstandpunt is t a v . 
het kerncentrum Mol 

De minister erkende in zijn uitvoe
rig antwoord het onevenwicht tussen 
de taalgemeenschappen i.z. kredietver
deling, en verwees voor andere mate
rie snaar kollega's ministers onder 
wier bevoegdheid de behandelde stof 
valt. 

onhoudbaar standpunt 

Tijdens het begrotingsdebat NO 
1972 — ja, niet 73 — achtte VU-kamer-
lid Anciaux het standpunt van Nationa
le Opvoeding tegenover de universi
taire fakulteiten St. Aloysius niet 
houdbaar. Spreker meende dat de uni
taire rechtspersoon niet mag worden 
gesubsidieerd op basis van drie als 
tweetalig beschouwde studierichtingen 
maar op basis van zes eentalige, nl. 
drie Nederlands- en drie Franstalige. 
Spreker hoopte vor 1973 een regeling 
in die zin. Minister Calewaert verstrek
te een tegemoetkomend antwoord. 

vernederlandsing 
bedrijfsleven 

De dekreetsvoorstellen Vand^ande-^ 
Claeys — eerst afzonderlijk ingediend' 
dan bij elkaar gebracht — i.z. verne
derlandsing van het bedrijfsleven wer
den eenparig goedgekeurd. VU-senator 
Vandezande oogstte applaus op alle 
banken toen hij deze goedkeuring een 
mijlpaal in de vernederlandsing van 
het bedrijfsleven noemde : het dekreet 
beoogt een grote sociale doorstro
ming in het bedrijfsleven, de arbei
ders zullen voortaan minder op een 
taal- of sociale barrière botsen dan 
nu. 

medewerkers en kantoren 

VU-senator Vanhaegendoren was 
van oordeel dat de Raadsleden over 
een bekwame staf medewerkers moe
ten beschikken. Hopelijk wordt deze 
staf eens de kern van een staf voor 
een Vlaamse Assemblee. Er is ook 
gebrek aan kantoorruimte wat niet be
let dat het personeel verbazendwek-
kend vlug werkt, waarvoor spreker 
hulde bracht aan dit personeel (de 
Franse Kultuurraad beschikt over rui
mere kantoren.. ). 

subsidies 

In het debat over de subsidiëring 
van de erkende kulturele centra hield 
kamerlid Kuijpers een uitvoerige uit
voerige uiteenzetting waarin hij o.m. 
het desbetreffend dekreet uitermate 
belangrijk noemde omdat het de op
bouw van een gemeenschapsuitrusting 
inzake kuituur beoogt, op welk vlak 
Vlaanderen nog niet ver staat Hij oe
fende verder kritiek uit op het feit dat 
al is er nog geen vestigingsdekreet 
de regering nu al wedden gaat subsi
dieren Daarna verdedigde hij zijn 
amendementen, en had het o.m. over 
onlogische toestanden in het Brussel
se zoals te St Pleters-Woluwe waar 
Nederlandsonkundigen zich kunnen be
moeien met de Nederhndse kuituur. 
Er ontspon ^ich een debat waarin bij 
de artikelsqewijze bespreking. VU-se
nator Vandezande, die stilaan de 
schrik van sommige ministers en ver
slaggevers wordt, zich duchtig liet 
gelden 
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Vijf laar vu in de 
sireek van diest 

Toen de Volksnie, in het kanton 
Diest, een vijftal jaren geleden een 
stille start nam, zullen wellicht 
weinigen geloofd hebben, dat onze 
partij op korte tijd zou uitgroeien 
tot een sterke formatie, die vele 
traditionelen woedend maakt. 

Wijlen Dirk Van de Weyer sr., gaf 
In feite het echte startschot. Eer
lijk gezegd hadden Karel Cells en 
vrienden, daarvoor het terrein 
reeds bewerkt. Het was echter de 
niets ontziende en invloedrijke Van 
de Weyer, die de werkelijke stoot 
gaf, door het oprichten van een af
zonderlijke afdeling Molenstede. 
Stilaan, maar zeker groeide deze 
afdeling. Zonder groot vertoon 
werden leden geworven, zodat men 
statutair in orde was. 

Het eerste examen diende afge
legd bij de gemeenteverkiezingen 
in 1970 Meteen behaalde men twee 
zetels en belandde men in de 
meerderheidsploeg, door een koali-
tie te sluiten met een niet-poli-
tieke fraktie « Samen Dienen - en 
de ene gekozene van de BSP Hier 
dient aangestipt, dat een overeen
komst werd ondertekend, waarin 
wordt vermeld, dat vooral het pro
gramma van de Volksunie zou ge
volgd worden Van de Weyer jr. 
werd schepen van Onderwijs, in 
welke funktie hij een sterke steun 
heeft van gemeenteraadslid Ray
mond Van Compel Intussen werkte 
de Molensteedse VU-ploeg zeer 
hard en bereikte weldra meer dan 
100 leden, welke nu reeds in zo
verre is aangegroeid, dat men naar 
de 200 gaat, wat betekent, dat 
^felenstede met 2500 inwoners 
weldra één der grootste afdelingen 
zal zijn in het arrondissement Leu
ven Hj t sukses van Molenstede, 
stak v^-en de ogen uit en weldra 
kwamen andere werkgroepen te 

voorschijn, waardoor onder leiding 
van de toenmalige kantonnale ge
volmachtigde Willy Somers de af
delingen, Zichem, Diest, Bekke-
voort, Scherpenheuvel en Testelt 
groeiden. 

Alhoewel dansfeesten niet steeds 
kunnen doorgaan als waardemeter 
voor het sukses van een politieke 
partij, gaven deze van Molenstede, 
Scherpenheuvel en Averbode toch 
telkens een beeld van de groei, 
die niemand kan ontkennen. 

efektorale winst 

Wanneer die bals niet volledig 
als waardemeter kunnen doorgaan, 
zijn verkiezingen dat wel. Waar Mo
lenstede düs reeds twee gemeente
mandatarissen had, mocht ook Tes
telt zich verheugen in 1 VU-zetei. 
Met de laattijdige gemeenteverkie
zingen in Diest, kwam ook daar een 
Vlaams-Nationalist voor de eerste 
maal in de Diesterse geschiedenis 
een zetel innemen, evenals in Mo
lenstede, in de meerderheid. Renaat 
Rijnders was er de VU-indringer. 

Met de parlementaire verkiezin
gen werden alle verwachtingen 
overtroffen en behaalde de Volks
nie in het Kanton Diest 11,4 % 
van de stemmen, wat een vooruit
gang betekende van 7,8 "'o tegen
over 1965. Voor de provincie werd 
13.2 % behaald, een winst van 
9 % tegenover 1965 en 3 % t.o.v. 
1968 Beide procenten waren mede 
van de hoogste in het arrondisse
ment Leuven. Graag toegegeven, 
dat zij misschien nog niet de ver
gelijking kunnen weerstaan met het 
nationaal gemiddelde Men moet 

Een centimeterdikke stookoliepap heeft voor maanden de Molenbeek 
biologisch-dood gemaakt. Duizenden liters stookolie ontsnapten uit de 
opslagtanks van de melkerij te Veltem-Beisem. Reeds jaren wordt deze 
beek bezoedeld door dit bedrijf. 

Op de foto zien we (van rechts naar links) kamerlid Willy Kuijpers, 
schepen Roger Overloop, burgemeester Marcel Van Bellingen en raadslid 
Ferdinand Rochette die met een tweetal buurtbewoners de schade vast
stellen. Fernand Rochette en Willy Kuijpers hebben dan de hele Molen
beek gevolgd langsheen Everberg en Kortenberg om ook de bezoedeling 
van het Volkswagenbedrijf te peilen. De betrokken diensten werden ver
wittigd en nu maar wachten op de resultaten... 

echter bedenken, dat het Diestse, 
door de jaren heen en waar PW-
bolwerk was. De BSP heeft enorm 
geleden onder die PW-politiek en 
voor de CVP werd het bijna fataal. 
De Volksunie echter kreeg meer en 
meer de wind in de zeilen, zodanig, 
dat de PVV paniekerig begint te 
doen. Zij probeert thans met aller
lei verdachtmakingen over een ze
ker verleden, onze kaderleden in 
diskrediet te brengen. Bij de PVV 
vergeet men echter, dat de mensen 
zich in 1973 niet zo gemakkelijk 
meer om de tuin laten leiden. 

volle inzet 

Dat zou natuurlijk allemaal niet 
zo zijn, moest het kader zich niet 
volledig inzetten. Zo werd telken-
jare een reuzeautokaravaan geor
ganiseerd, waaraan telkens meer 
dan 50 wagens deelnamen ; er ver
schenen regelmatig publikaties on
der de vorm van pamfletten enz..., 
plaktochten houden op gepaste ti j
den de aandacht gaande enz... Op 
gemeentelijk vlak geven de man
datarissen zich volledig. 

Men moet nu echter niet gaan 
denken, dat alles zomaar verliep in 
rozegeur en maneschijn. Inderdaad, 
toen Van de Weyer sr., voorzitter 
van de pilootafdelmg Molenstede, 
in 1970 plotseling overleed, ont
stond er een leemte en het is niet 
zonder reden, dat velen toen ge
hoopt hebben, dat alles stil zou 
vallen Dirk had echter de weg vrij
gemaakt. Zijn voorbeeld, zijn door
zettingsvermogen waren er onte
gensprekelijk de oorzaak van, dat 
de werking verder ging. 

Intussen nam Willy Somers af
scheid als kantonnaal gevolmach
tigde, omdat hij de taak van propa-
gandaverantwoordelijke voor het 
arrondissement Leuven op zich 
nam. Hij werd opgevolgd door Willy 
Joris. Deze laatste kwijt zich in
middels plichtsbewust van zijn 
taak en velen zijn hem dankbaar, 
omdat hij als zelfstandige, de lei
ding wilde nemen over de kanton
nale VU-ploeg. 

veelzijdige aktie 

Inmiddels groeide ook het so
ciaal dienstbetoon, zodanig, dat de 
maandelijkse zitdagen van volks-
vert. Willy Kuijpers een onverwacht 
sukses kennen. 

Het intensief kontakt van de kan
tonnale ploeg met de mandataris
sen in kamer en senaat, zorgden er 
tevens voor dat verschillende ge
meenten uit het kanton regelmatig 
in het nieuws kwamen, door middel 
van parlementaire vragen en kiter-
pellaties. Denken we hier maar 
even aan Huize Claes te Zichem en 
aan de opgemerkte interpellatie 
over de Demer en andere rivieren. 

Ook de opgemerkte Amnestie-
aktie van 1972 mogen we niet ver
geten. 

Als kroon op het werk en als 
apotheose van al die jaren inten
sieve werking, kwam thans het drie 
maandelijks informatieblad « ZO 
IS't » voor de eerste maal van de 
pers. Het wordt verspreid op 14.000 
exemplaren. Het eerste nummer 
was al meteen een voltreffer met 
de RTT-zaak. Velen spreken erover, 
de reakties zijn ongewoon positief. 

De Volksunie van het kanton 
Diest is niet van plan nu voor een 
tijdje op de lauweren te gaan rus
ten. Vele plannen liggen klaar om 
de partij nog sterker te maken. 
Waar men de blauwe burcht reeds 
voor een groot gedeelte heeft door
broken, wil men er binnen afzien
bare tijd volledig binnendringen. 
Het ziet er naar uit, dat men daarin 
zal slagen. 

gemeentelijk reglement 

op de toegankelijkheid van gebouwen 

Het is al herhaaldelijk gezegd en geschreven dat onze maatschappij in 
heel haar organisatie bitter weinig rekening houdt met het bestaan van 
gehandikapte medeburgers. Wie probleemloos over al zijn zintuigen en 
ledematen beschikt en zich mag verheugen in een goede lichamelijke kon-
ditie merkt niet eens hoeveel obstakels het een gehandikapte nroeilijker 
maken om een normaal leven te leiden. 

In de Meetjeslandse gemeente Waarschoot heeft de eenparige gemeen
teraad zopas (21 juni) een reglement goedgekeurd dat het de gehandikap-
ten gemakkelijker moet maken toegang te verkrijgen tot allerhande open
bare gebouwen. Wij drukken hieronder dit « revolutionaire » gemeente
reglement, dat in heel Vlaanderen ruime navolging verdient, integraal af. 

Stippen wij nog aan dat het een initiatief is van de groep « Vlaamse 
Gemeentebelangen », onder de bezielende leiding van onze vriend Fons 
Van Holderbeke. Een brief van een rolstoel-patiënte was de aanleiding. Die 
brief werd besproken op een bestuursvergadering van de groep, daarna 
werden verenigingen en personen geraadpleegd die de problematiek ken
nen Cer kwamen vele antwoorden binnen) en tenslotte werd het voorstel 
besproken op een openbare volksvergadering, waar hij geamendeerd werd 
De unanieme goedkeuring ervan door de gemeenteraad werd de bekroning 
van deze positieve en dwarsdoor humane aktie, Ziehier dan het reglement. 

waarschoot geeft 

het voorbeeld 

willy somers. 

deel 1 : nog op te richten gebouwen 

Art. I — Alle gebouwen die in de toekomst voor rekening van de gemeente 
zullen opgetrokken worden, zullen op een gemakkelijke manier zonder 
hulp van derden toegankelijk moeten zijn voor allen ; in het bi}zonder voor 

— gehandikapten in rolstoel, 
— gehandikapten met kunstledematen of apparatuur, 
— visueel gehandikapten. 
— hart- en zware ademhalingszieken. 
— minder-valide bejaarden, enz... 
Bouwkundige belemmeringen als treden, trappen, te nauwe deuren en 

gangen, te kleine liften, roltrappen, draaideuren, draaihekkens, te kleine 
toiletten, e.a. dienen geweerd te worden. 
Art. 2 — Sportakkomodaties opgericht door de gemeente, zullen moeten 
voorzien in de mogelijkheid om de gehandikapte medeburgers hun sporten 
te laten beoefenen en plaats voorzien voor gehandikapte toeschouwers. 

Bij oprichting of bouw ervan zal advies gevraagd worden aan de repre
sentatieve verenigingen voor gehandikapten. 
Art. 3 — Het schepenkollege zal voor nieuw op te trekken gebouwen, die 
een uitsluitend openbaar karakter hebben, een bouwvergunning weigeren, 
zo in de plannen niet is voorzien dat de lokalen, die bestemd zijn voor het 
publiek, op gemakkelijke wijze kunnen bezocht worden door gehandikapte 
medeburgers. 

Door gebouwen met uitsluitend openbaar karakter wordt ondermeer 
verstaan : gebouwen bestemd voor de eredienst, bedrijven waar gehandi
kapten tewerkgesteld kunnen zijn, banken, bibliotheken, scholen, mutuali
teiten, station, post, grootwarenhuizen, feestzalen. Deze opsomming is 
niet beperkend. 
Art. 4 — Het schepenkollege zal voor nieuw op te richten winkels of 
cafés slechts een bouwvergunning verlenen nadat het aan de aanvrager 
een verklaring ter ondertekening zal hebben voorgelegd, waarin op na
drukkelijke wijze aangedrongen wordt op de toegankelijkheid van het 
gebouw. 

deel 2 : bestaande gebouwen 

Art. 1. — Voor reeds bestaande gebouwen, waarvan de gemeente eige
naar is, en die moeilijk of niet toegankelijk zijn voor gehandikapten, zal 
de gemeenteraad aan een technische kommissie opdracht geven, voor
stellen terzake te formuleren binnen de 6 maand na de goedkeuring van 
dit artikel, waarna een termijn van uitvoering zal bepaald worden. 
Art. 2 — Vergunning voor belangrijke verbouwingswerken aan bestaande 
gebouwen met uitsluitend openbaar karakter (zie opsomming deel I, art. 3) 
zal geweigerd worden, indien in het plan niet is voorzien dat het vernieuw
de gebouw toegankelijk is. 

Art. 3 — Het schepenkollege zal voor verbouwingswerken aan winkels en 
cafés slechts vergunning verlenen, nadat het aan de aanvrager een ver
klaring ter ondertekening zal hebben voorgelegd waarin op nadrukkelijke 
wijze aangedrongen wordt op de toegankelijkheid van het gebouw. 
Art. 4 — De gemeenteraad doet een permanente oproep tot alle burgers 
om hun huizen op een gemakkelijke manier toegankelijk te maken voor 
alle gehandikapte medeburgers. Hij geeft het schepenkollege opdracht 
aan deze oproep bekendheid te geven en hem op de gepaste tijdstippen 
te herhalen, en minstens eens per jaar (liefst rond Pasen). 
Art. 5 — Gebouwen, zowel partikuliere als openbare, die voor gehandi
kapten zonder hulp toegankelijk zijn, krijgen van het gemeentebestuur het 
internationale teken van toegankelijkheid : de witte gestyleerde figuur 
van een mens in rolstoel op blauwe achtergrond. Dit teken kan beschouwd 
worden als een welkom voor de gehandikapte medeburgers. 
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buide aan de naomlozi flaminganl 
Er woi'clt wel eens gezegd dat we in de Vlaamse beweging al te veel aan hulde-

betoon en herdenkingen doen, en dat dit leidt tot een zekere kultus rond personen 
en gebeurtenissen. 

Afgezien van het feit, dat een beweging die in het verleden haar aanvoerders 
weinig anders te bieden had dan deze hulde, er een plicht van dankbaarheid mee 
vervulde was er dan ook nog het belangrijk feit, dat via deze herdenkingen en 
huidebetuigingen de jongere generatie in bestendig kontakt bleef, geestelijk en or-
gani.sptorisch, met het verleden dat in het heden voortleefde, langs mens en idee. 
Het is deze kontinuiteit, die de kracht van onze beweging heeft uitgemaakt. 

Oe gevolgen van een breuk in deze kontinuiteit door de repressie en door 't weg
vallen van een jonge nationalistische generatie die geschoold was voor het over
nemen van de taken deed zich jarenlang, en doet zich ook nu nog geestelijk, gevoe
len. 

Wij hebben een aantal figuren uit 
onze beweging inderdaad omweven 
met de eerbied en de liefde die hun 
werk en hun liefde naar onze mening 
verdienen. De gewone man heeft naar 
hen opgezien en hen vertrouwd : dit 
vertrouwen is een noodzakelijk ele
ment in de strijd. Toch is de Vlaming 
in zijn vertrouwen niet zo maar goed-
geefs en in zijn trouw niet blind-volg-
zaam : de trouw gold dan ook steeds 
veel meer de gedachte die de mens 
en de figuur vertegenwoordigde, en in 
de mate waarin hij ze vertegenwoor
digde. Dat gold zelfs in de meest 
« autoritaire • periode van de Vlaamse 
nationale beweging, en dat geldt ook 
nog vandaag. 

soldaten en generaals 

En de hulde die gebracht werd aan 
mensen, was een hulde aan die daad, 
aan die moed, aan dat offer dat stond 
voor het offer, de moed en de daad 
van de vele en vele duizenden uit de 
« lijdende » en « strijdende » Vlaam
se beweging. Er is geen veldslag mo
gelijk zonder generaals, geen strijd 
zonder aanvoerders. Soms winnen de 
generaals veldslagen, maar dikwijls 
is het sukses van hun taktiek en hun 
strategie afhankelijk van het moreel 
der troepen, van hun strijdlust en op
offeringsgeest. En soms verknoeien zij 
alleen maar met hun taktiek en stra
tegie de veldslagen en het moreel der 
troepen I 

Na de eerste wereldoorlog werd het 
graf van de « onbekende soldaat » pa-
triottiek simbool voor de zovelen die 
sneuvelden (het grootste percentage 
Vlamingen I) voor een ondankbare 
staat. Wij moeten op de Ijzervlakte 
geen flamingantische tegenhanger 
scheppen van het koude Belgische 
officiële ceremonieel. De Vlaamse 
oorlogsdoden, bekende en onbeken
de, werden gesimboliseerd in namen 
en feiten waarvan de klank, generatie 
na generatie, nog niets van zijn aan
klachtscherpte heeft ingeboet. 

Maar Vlaanderen zal dit jaar, rond 
het machtige dodenmonument — dat 
niet tot verafgoding maar tot bezin
ning roept — één moment stilstaan, 
één dag in het jaar verwijlen bij hen 
levenden en doden, die in de menigte 
der velen soms eenzaam met hun ge
loof, of die in de legerscharen van de 
Vlaamse beweging de naamloze infan-
terist waren, het grauwe voetvolk dat 
de bressen sloeg en de bressen demp
te en vaak de zwaartse persoonlijke 
offers bracht. 

Aan de naamloze sodaat in net 
Vlaamse leger van gisteren, of hij 
het bracht tot — even naamloos — of
ficier of tot korporaal eerste klasse, 
brengt het Vlaanderen van nu — en 
dat is ook grotendeels de naamloze 
flamingant van nu — die de duizend
koppige massa op de bedevaartweide 
vormt zijn hulde, daarmee erend en 
huldigend het werk dat nooit genoemd 
werd, de daad die nooit uitgebazuind 
werd, het leed dat onbekend bleef, 
het offer dat in stilte werd gebracht, 
de al te vroege dood van velen, de 
armoede van wie had rijk kunnen zijn, 
de naamloosheid van wie geëerd en 
beroemd had kunnen zijn. 

Veelvuldig is dit werk geweest, rijk 
in zijn verscheidenheid. Om nog voor 
de laatste keer de « militaire » termi
nologie te gebruiken : er zijn foeriers 
geweest en infanteristen, bruggebou
wers en stoottroepen, bedienaars van 
zwaar geschut, verkenners en oorlogs
berichtgevers. Er zijn ook, zoals in elk 
leger, spionnen geweest, deserteurs 
en embusqués. 

eergisteren 

In een beweging, zoals in een gezin, 
zeggen de ouderen soms tegen de 
Jongeren « in onze t i jd.. . ». Elke be
weging kent zijn opgangen en zijn in
zinkingen, zijn heroïsche en zijn meer 
geïnstflutionaliseerde periodes. Wij 
hoeven hier niet uiteen te zetten, van
waar wij komen. De afgelegde weg 
overschouwend, kunnen wij een gesta
dige vooruitgang vaststellen in het al
gemeen, naast menige nederlaag die 
we te inkasseren kregen. Uit de « he
roïsche » tijd van vóór WO 1 blijven 
er niet zo heel veel meer over om te 
getuigen. Ze zijn zelfs niet meer naam
loos omdat de tijd en het lot hen uit
verkoren heeft om ons te herinneren 
aan hun generatie. Een generatie die 
naast de bekende, ook vele onbekende 
naamloze strijders telde : een genera
tie die haar beste krachten inzette in 
aktivisme en frontbeweging. Soms 
duikt, in je onmiddellijke nabijheid, 
iemand op en wordt de naam ge
noemd van iemand « van wie men dat 
nooit zou gedacht hebben ». Zo kon-
fronteerde het toeval mij nog in mijn 
studententijd men enkele van die «ver
geten » flaminganten uit een generatie 
voor wie Rodenbach en het aktivisme 
niet alleen maar geschiedenis was. In 
mijn dorp leefde een oudere man, te
ruggetrokken, mensenschuw : alleen 
's zondags zag je hem zich van zijn 
huis naar de kerk spoeden, waar hij 
op altijd dezelfde stoel zou kunnen ge
rekend worden. Tot ik uit de mond van 
prof. Goossenaerts hoorde, hoe die
zelfde man mede een der stichters 
van de eerste Kempische studenten-
bond na Rodenbach was geweest, en 
hoe men onder de vakantie in zijn huis 
in het geheim vergaderde ». 

Om bij de studentenbeweging te 
blijven : hoevelen hebben niet, in de 
latere fase — in frontbeweging en ak
tivisme — een rol gespeeld en het 
naamloze leed geleden tijdens de oor
log en daarna ? Aktivisme en frontbe
weging schiepen bij de jonge intellek-
tuelen een sterk bewustzijn van hun 
sociale roeping, en wekten anderzijds 
bij velen onder het volk een Vlaams
nationaal reflex. Het was de naamlo

ze kleine man — of hij gestudeerd had 
of niet — die uit de bloedgrachten 
van de Ijzer en uit het door Belgische 
aktivistenjacht geteisterde land het on-, 
gebroken élan bracht van een natio
nalistisch ideaal, op een ogenblik dat 
de kraaiende hanen faalden, uit lafheid 
of ontrouw. In het verder verloop der 
geschiedenis zou de beweging, in haar 
radikale vorm, dan ook op deze twee 
pijlers blijven berusten : op de trouw 
en het offer van de naamloze mens bij 
wie het nationalisme tot een reflex 
was gegroeid, en op de propagandis
tische en organisatorische waarde van 
een — meestal even naamloos — ka
der vani intellektueien, waarbij vooral 
de onderwijzers en de artsen in hun 
direkt dagelijks kontakt met het volk, 
een grote rol speelden. 

Slechts hij die in de engere kring 
hun aktiviteiten hebben kunnen waar
nemen, weet wat velen dezer mensen 
hebben gepresteerd. Er was voor de 
enen geen voordeel, vaak moeilijkhe
den en benadeling, ook op financieel 
vlak. Er was voor de anderen geen kar-
rière, roem of erkentelijkheid. 

gisteren 

Dat na de oorlog de repressie de 
kleine Vlaamse man zwaar getroffen 
heeft, moeten wij hier niet uiteenzet
ten. Zijn trouw aan de beweging — 
hoe kritisch zijn houding ook moge ge
weest zijn — had hem tijdens de oor
log geen voordeel gebracht, integen
deel. Hoevelen vielen niet onder de 
kogels van sluipmoordenaars ? Het 
verzet trof bij voorkeur de weerloze. 

Na de oorlog sloeg ook de repressie 
het krachtigst toe tegen de kleine 
Vlaamse man die uit idealisme en 
volkstrouw gehandeld had : niet ve 
maat van de kollaboratie met de vij
and maar de maat in Vlaamsgezindheid 
gold als maatstaf ! De kracht van een 
diep Vlaams-nationalisme besef alleen 
kon het hiaat overbruggen en het leed 
doen dragen in de vele vaak zeer kin
derrijke Vlaamse gezinnen, waar ook 
het oorlogsleed diepe wonden had ge
slagen. Want wanneer wij spreken van 
de « kleine Vlaamse man », dan moe
ten wij voor die periode zeker in de 
eertse plaats ook denken aan de « ge
wone Vlaamse vrouw » die naast het 
leed dat haar trof, nog de gezinslast 
te dragen had. 

Wanneer na de oorlog het Vlaams-
nationalisme niet kapot ging en wan
neer het van uit het kader der eerste 
100.000 Vlaamse-Concentratie-getrou-
wen een politieke macht kon gaan 
veroveren, dan is dat grotendeels te 
danken aan de moed en de wilskracht 
van een kleine groep Vlaams-nationa
listen, waarvan vele namen ook nu 
niet eens bekend zijn ; en waarvan 

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 stille 
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 » — Ver
welkoming van de vertegenwoordigers van de zgn. kleine volkeren 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-strijders, o.l.v. Amedee Demeyer — Lied 
« Groeninghe ». 
Apotheose — Vlaggeoptocht — De drie nationale liederen. 

sommigen het werk nu hebben over
gelaten aan jongeren. 

Moeten wij hierbij verwijzen naar 
de vele initiatieven van bekenden en 
onbekenden in volksdans- en trekkers-
groepen, op Pallietersbals enz. waar de 
eerste kontakten werden terug aange
knoopt ? Het was de kleine Vlaamse 
man die dat deed ! Zonder geld, zon
der organisatie. En wanneer wij dan 
toch een naam willen noemen, dan 
denken wij aan de Antwerpse diamant
arbeider Benoit Ceuppens. Er is wel
licht in heel de naoorlogse geschiede
nis geen mandaat zo verdiend geweest 
als het zijne in de Antwerpse provin
cieraad, geen dat in die mate,een hul
de was aan de volksmens en aan de 
gewone flamingant ! 

Vlaanderen ook de stillen 
werken aan u 

Dan zijn er de vele gevaarlijke an
dere aktiviteiten, waarvoor « men » op 
de gewone Vlaamse man steeds be
roep deed. Vergaderingen, meetings, 
waar men, om toch maar een volle 
zaal te krijgen met heel de familie, 
van grootvader tot kleinkind, naar toe 
trok. Plaktochten voor de fysiek-ge-
schikten, met de heldhaftige en min
der-heldhaftige, gevaarlijke en minder
gevaarlijke situaties, met de politione
le verhoren de nachtelijke cellen en 
de processen, met de botsingen met 
soms tragische afloop : de neerge
schoten Vincent Loyens, de zeven van 
Laken zijn slechts t w e ^ voorbeelden 
ervan. Kolportage met soms veel en 
vaak weinig sukses. Bussen van pam
fletten en bladen in nachtelijke stra
ten, na het dagwerk. Voor sommigen : 
het schrijfwerk, het ineensteken van 
artikeltjes voor lokale en andere bla
den. Het leuren met steunkaarten, met 
lidkaarten, met abonnementen... Een 
bedrijvigheid, die gelijkstaat met die 
van een onderneming van niet gerin
ge afmetingen. Een bedrijvigheid, met 
vele, vele vrijwillige arbeidsuren. Ge
presteerd voor één loon : dat van de 
voldoening van een vervulde plicht. 
Gedragen door één kracht : die van 
een ongebroken trouw aan de Vlaams-
nationale gedachte. Zonder de presta
tie van de kleine Vlaamse man, die 
alleen mogelijk is door zijn putten uit 
de geestelijke kracht van het Vlaams-
nationalisme. is het doel — ook het 
dichtsnabije — onbereikbaar. 

De geschiedenis van onze strijd be
vestigt juist de hoge menselijke waar
de van hen die zich midden een vaak 
onbegrijpende en soms vijandige mas 
sa, voor een idee hebben ingezet die 
boven het materiële uitsteeg, sn het 
volksbestaan verdedigden door de ver
dediging van zijn taal, zijn kuituur, i i jn 
eigen beslissingsmacht Zij zijn de da 
gelijkse bevesting van wat de dichcer 
René Verbeeck schreef : « Vlaande
ren, ook de stillen werken aan U . » 

Aan deze stillen, aan de grote 
« kleine Vlaamse man » van gisteren 
en heden, betuigt het Vlaanderen van 
nu zijn dankbaarheid. En nergens he
ter kan het dat doen dan op die plaats, 
waar de « kleine Vlaamse man • 'aar 
na jaar zijn eed van trouw herhaalt 
Een eed van trouw die voor hem iiei 
één dag, maar een heel jaar geldt 
Tot de volgende bedevaart, waar hii 
wéér zal staan Onder de schaduw van 
de toren die hij bouwde 
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brezjnev, 
amerikaanse 
vedette 

(Argos) Op aarde is alies verganke
lijk. Ook de topontmoetingen gaan 
voorbij, maar na het afscheid van San 
Klemente blijft Nixon met zijn Water-
gate-aff^ire „opgeschept, terwijl Brezj
nev te Moskou verslag moet gaan uit
brengen over het hele pakket van de 
tweede Russisch-Amerikaanse top. 
Voorzeker heeft Leonid Brezjnev de 
ietwat oubolJige indruk uitgeveegd, die 
N. Kroestsjev in illo tempore te 
Washington achtergelaten had. Toch 
veroorloofde hij zich een lolbroekach
tige buitenissigheid : in de geanimeer
de sfeer van San Klemente deed hij 
net of hij in het zwembad van de pre-
zidentiele villa wou springen, maar 
Nixon hield hem tegen. Door zijn rus
tieke spontane'iteit (zo schrijven Ame
rikaanse joernalisten 1) heeft hij de 
lachers op zijn kant gekregen. Zijn ont
spannen jongensachtig gedrag kon-
trasteerde scherp met de altijd stijve 
en stereotiepe houding van Nixon. 

Inmiddels is de openbare mening 
vragen gaan stellen naar de zin van 
al die gesprekken op hoog niveau. 
Voorzeker hebben de • grote twee » 
publiekelijk de spons geveegd over de 
koude oorlog, vierendertig uur heb
ben ze met elkaar gepraat en ze heb
ben een waslijst van negen (of tien ') 
akkoorden opgehangen. Jammer dat de 
bewoordingen van het slotkommuni-
kee weer eens zo vaag en algemeen 
zijn gebleven dat men er alle richtin
gen mee uit kan. Neem nou die beper
king (bevriezing ?) van de kwalitatieve 
kernbewapening. . Dat de Sovjetunie 
de technologische • gap » wil over
bruggen die haar alsnog van de Ameri
kaanse tegenstander scheidt, kan nie
mand verrassen. Maar het zal erg 
moeilijk zijn die beperking te verwe
zenlijken als de kontrole alleen met 
nationale middelen uitgeoefend wordt. 
De meeste deskundigen zijn immers 
van mening dat kontrole ter plaatse 
onontbeerlijk is om de samenstelling 
van al die kernkoppen eens van dich
terbij te bekijken Zoals de zaken nu 
staan kunnen de Sovjets lustig voort
gaan met het testen van hun Mirv's 
terwijl de Amerikanen gerust hun eer
ste fridents mogen lanceren. 

Status quo bevestigd 

Zelfs het akkoord ter vermindering 
van de kansen op een kernoorlog is 
niet geruststellend te noemen. Bewust 
akkoord sluit « onder bepaalde voor
waarden » niet eens een kernoorlog 
uit. Men kan er zelfs de legitimering 
inzien van de Nixon- en Brezjnev-dok-
trine tegelijk : de SU mag zijn Tsje-
choslovaakse • wapenbroeder verder 
• ter hulp snellen » en in Kambodja 
mag Washington zijn B-52-bommenwer-
pers blijven inzetten... ter bescher
ming van de demokratie. Ten slotte 
zijn de gesprekspartners ook terzake 
van een Europese Veiligheidskonferen-
tle en van het « evenwichtig vermin
deren van de strijdkrachten in Europa-
op hun eigen standpunt blijven staan : 
Nixon kruipt naar de EVC terwijl het 
voor Brezjnev allemaal niet vlug ge
noeg kan gebeuren. Over de proble
men van het Nabije Oosten werd even
min een begin van akkoord bereikt 

M a w. de « top » heeft het aanschijn 
van de wereld niet veranderd. Wel 
heeft hij een status quo bevestigd . 
Pozitief lijkt ons de wil van de twee 
groten om iets te doen voor vrede en 
verstandhouding. Van hen hangt im
mers het behoud van de vrede en de 
internationale gezondheid af. Trouwens 
met of zonder het tegen 1974 in uit
zicht gesteld akkoord (te Moskou dan, 
want voortaan is er elk jaar een Rus
sisch-Amerikaanse top) zullen de Ame
rikanen en Russen de kernwapens wel 
blijven monopolizeren. Om die reden 
alleen al kan de « pacifistische bewo
genheid » van B. en N. niet geestdrif
tig genoeg bezongen worden... of
schoon dit monopolie dan weer niet 
20 erg bemoedigend Is voor het « ont
wapend Europa » waarvan Franse mi
nister van Buitenlandse Zaken Jobert 
onlangs gewaagde 

frans-europese inspraak 

Onmiddellijk na zijn gesprekken met 
Nixon is Brezjnev naar Rambouillet ge
vlogen dat 55 km van Parijs af ligt en 
waar hij president Pompidou van Frank
rijk heeft ontmoet. Dit bezoek kwam 
niet onverwacht. Het Hgt volkomen in 
de lijn van de akkoorden van 1971 tus

sen Frankrijk en de SU, afgesloten 
over het principe van geregelde poli
tieke raadplegingen, principe dat niet 
altijd bewaarheid werd tenzij in 
januari '73 n a.v. Pompidou's reis naar 
Zaslav bij Minsk. 

Voor Pompidou was het bezoek van 
de Russische partijleider beslist een 
sukses. De president heeft zijn natio
naal en internationaal imago weer kun
nen bijwerken. Tegelijk heeft hij ook 
Frankrijk en West-Europa opgewaar
deerd... waar de indruk sterk was 
gaan doorwegen dat de internationale 
problemen achter... of op hun rug 
worden afgehandeld. Men zou kunnen 
zeggen dat Pompidou een beetje de 
show heeft gestolen van Willy Brandt... 
die tot dusver als de bevoorrechte 
gesprekspartner van de SU in Europa 
werd aangezien. Meteen heeft Pom
pidou duidelijk willen stellen dat de 
oplossing van de Europees-Ameri
kaanse problemen over Frankrijk loopt. 
Van zijn kant heeft Brezjnev willen 
bewijzen dat internationale ontspan
ning, alliantie en samenwerking niet 
ten nadele van Europa kunnen gebeu
ren. 

Wat zes maanden geleden te Minsk 
gebeurde kreeg van de week een kom
pleet nieuwe dimensie, gewoon omdat 
Washington en Moskou de strijdbijl 
van de atoomoorlog voorgoed hebben 
begraven. Hierdoor komt energie vrij 
voor het vreedzaam en industrieel 
aanwenden van. . atoomenergie. Die 
kentering stelt Frankrijk voor een fun
damenteel probleem. Voor Parijs zit 
er nu verder geen muziek in het na
streven van atoomprestaties die de 
belastingsbetaler enorm veel kosten... 
en nergens toe dienen. Voortaan moet 
Frankrijk inzien dat het er beter aan 
doet verder te werken aan zijn eko-
nomische en industriële uitbouw. Ten 
slotte zal de Russisch-Amerikaanse 
top een beslissende invloed uitoefe
nen op de houding van Frankrijk te
genover de ontwikkeling van de Euro
pees-Amerikaanse betrekkingen. De 
Nixon-round en de toekomstige veilig
heid van Europa har)gen toch ook van 
Pompidou af, en van zijn bereidheid 
om af te stappen van de anti-Ameri
kaanse toer die de Gaulle een beetje 
voorbarig is opgegaan. 

• Na zijn bezoek aan Nixon houdt Brezjnev 
besprekingen met president Pompidou van 
Frankrijk, die hoofdzakelijk betrekking heb
ben op defensie- en veiligheidsvraagstukken. 
Frankrijk wenst te verhinderen dat de twed 
supermogendheden afzonderlijke en bilatera
le afspraken maken, zonder raadpleging van 
de Europese landen. Frankrijk legt de nadruk 
op een reeds grote vorm van Europese zelf
standigheid en houdt vast aan zijn kern
macht. 

• De Pravda schrijft dat het akkoord Nixon-
Brezjnev over het voorkomen van kernoorlo
gen een der voornaamste verdragen van de 
eeuw is. 

• Toenemend protest in Australië, Nieuw-
Zeeland en Japan tegen Franse kernproeven 
in de Stille Oceaan, ook vanuit Frankrijk, 

• Francois Mitterand tot onbetwist leider 
van de soialistische partij verkozen. 

• Gewezen presidentsadvizeur Dean be
schuldigt Nixon ervan door zijn kollega Bob 
Haldeman ingelicht te zijn geweest over de 
Watergate-spionage. Het Witte Huis beschut 
digt Dean « leugenachtige verklaringen » 
voor de senatoriale kommissie af te leggen. 

• Saigon meldt gevechten in de Mekong-Del
ta ondanks 't nieuwe bestand, 'n gebied dat 
beide partijen opeisen. De Vietkong beschul
digt Saigon ervan, zijn troepen in de pro
vincie Chuang Thien aanzienlijk versterkt te 
hebben. In andere gebieden neemt de ge-
vechtsaktiviteit evenwel af. 

• Toen in 1967 de kolonels de macht in 
handen namen verbrak Denemarken de di
plomatieke betrekkingen met Athene. Thans 
herstellen beide landen deze betrekkingen 
op ambassadeursvlak. Aage Jeense wordt tot 
Deens ambassadeur te Athene benoemd. 

• Op 18 september a.s. worden beide Duit
se staten lid van de UNO, resp. het 133ste 
en het 134ste. Bondskanselier Brandt en 
premier Stoph zullen er de UNO-assemblee 
toespreken. Israël verklaart zich tegenstan
der van het Oostduitse lidmaatschap omdat 
dit land zijn verantwoordelijkheid niet neemt 
voor hetgeen onder het nazibewind met de 
Joden gebeurde. 

• Een der zeven joods-russische geleerden, 
die een hongerstaking hielden tegen de 
emigratiewetten in de Sovjet-Unie is in Is
raël aangekomen. 

deze week 
in de wereld 

• 6000 geneesheren in staking in Israël ei
sen het ontslag van de minister van Volks
gezondheid. Ze gaan akkoord met 45 % 
loonsverhoging doch dreigen hun aktie voort 
te zetten indien men geen rekening houdt 
met hun andere eisen. 

• President Moboetoe verklaart dat er geen 
meningsverschillen met de Kerk meer zijn. 
Hij verwees een konflikt naar het rijk der 
« buitenlandse verbeelding » 

• Brand in bar te New Orleans eist 28 do
den. Een mistevreden klant zou uit wraak 
brand hebben gesticht. 

• In plaats van lonen- en prijzenstop stelt 
de Westduitse minister van Financiën Hel-
muth Schmidt een dividendenstop voor : de 
winst zou niet meer verdeeld worden onder 
de aandeelhouders vooral wanneer er hoge 
bedragen in het spel zijn die de ekonomische 
stabiliteit bedreigen. Tegenstanders noemen 
dit voorstel « een druppel op een gloeiende 
plaat » als strijdmiddel tegen de inflatie. 

• Peron doet een oproep tot kalmte wat niet 
belet dat binnen peronistische partij twist 
en geweld schering en inslag zijn. 

• Studentenleider Danilo Udovicki wegens 
« kontakt met Mandel » en spionage « ten 
guste van de trotzkistische internationale » 
te Belgrado tot twee Jaar gevangenis ver
oordeeld. 

• De Roemeense partijleider en staatshoofd 
Ceaucescu op bezoek te Bonn voor ekono
mische besprekingen. 

• 157 « samenzweerders » staan terecht 
voor militaire rechtbrank te Rabat, Marokko. 

• Het geweld wil maar niet luwen in Ul
ster : het jongste weekend eiste opnieuw 
verscheidene doden. Met spanning wordt uit
gezien naar verloop en uitslagen van de ver
kiezingen voor een provinciaal parlement, 
daar de katolieken volgens het nieuw kies
stelsel een gelijke stem als de protestanten 
hebben. 

• Te Luxemburg bereidt de Europese minis
terraad de Nixonronde voor : naar het heet 
zou West-Europa een vrij eensgezind en 
klaar standpunt innemen tegenover de Ame
rikaanse voorstellen en eisen. 
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De produktie van natuurlijk gas 
(grotendeels aardgas] in de Euro
pese Gemeenschap van de Zes be
liep In 1972 ongeveer 96 miljard 
m3 of 835.000 Tcal hetgeen een 
toeneming van 22 % betekent In 
vergelijking met 1971. De produktie 
was als volgt over de verschillende 
landen verdeeld : 

Duitsland 150.000 Tcal 

Italië 128.000 Tcal 

Frankrijk 70.000 Tcal 

Nederland 487.000 Tcal 

Wat betreft het verbruik per 
sektor, de sterkste toeneming viel 
waar te nemen bij het verbruik 

door de huishoudelijke sektor, han
del en diensten. Voor de Europese 
Gemeenschap als geheel genomen, 
was de stijging hier 35 %. 

De hoeveelheid natuurlijk gas 
welke in de gasfabrieken werd ver
werkt blijft afnemen, ditmaal met 
23 %. 

45 % van het totale verbruik 
komt echter voor rekening van de 
sektor « nijverheid ». Het natuurlijk 
gas dient hier voor energiedoel
einden, zowel als voor grondstof 
van de scheikundige nijverheid. 

Bij het verbruik door de elektri
sche centralen valt een gemiddel
de toeneming van 28 % waar te 
nemen. 

In Groot-Brittannië is de produk
tie van natuurlijk gas in 1972 met 
44 % gestegen. Geen enkel ander 
land van de Gemeenschap kent een 
grotere stijging en van de Negen 
komt Groot-Brittannië op de twee
de plaats wat betreft produktie en 
verbruik. 

Ook in Oslo (Noorwegen) is de strijd tegen bouwpromotoren en -speku-
lanten aan gang. Onlangs waren op schuttingen zelfs woorden te lezen ala 

« bloedzuigers »... 

een portret 

buitenbeentje glistrup 
(Argos) Advokaat en belastingsexpert Mogens Glistrup staat sinds de jongste 

laarwisseling in het politiek bedrijf van zijn land. In politicis had hij tot dusver 
weinig ervaring, des te meer was hij beslagen in de belastingspraktijk. Toen hij 
zijn « Fremskridtsparti » stichtte keek de openbare mening verbaasd en opgetogen 
toe. Zijn partij was samengesteld uit acht medewerkers van zijn eigen advokaten-
buro dat het jaar rond 76 mensen tewerk stelt. Zijn programma was opwindend van 
eenvoud en ongekunsteldheid : sociale achteruitgang over de hele lijn, vereenvou
diging [tot afbraak I) van de gezamenlijke administratie, afschaffing van de leger
dienst. De verwezenlijking van dit programma zou de staatsuitgaven zo drastisch en 
duizelingwekkend doen dalen dat inkomstenbelasting kompleet overbodig werd en 
ieder Deense burger op eigen houtje rijk en welvarend... I-let hele plan zou via wegen 
van geleidelijkheid voltrokken worden : eerst worden de belastingen lager dan 
60.000 kronen (1 kroon = 6,63 BF) gewoon afgeschaft, inkomens boven dit bedrag 
worden voorlopig tot de helft beperkt maar tegen uiterlijk 1980 moet het paradijs 
grijpbaar nabij zijn en is het ogenblik aangebroken waarop alle Denen hun haastig 
bijeengezochte belastingsdokumenten in het vreugdevuur gooien. Tegelijk wordt ook 
de openbare administratie kordaat besnoeid : 50 Denen moeten volstaan om een 
grote nationale komputer te bedienen. 

ideeën en humor 

Advokaat Mogens Glistrup is een 
man met ideeën en hij heeft humor te 
koop. Bovendien is hij uitgerust met 
een bewonderenswaardig gebrek aan 
eerbied voor feiten en gezagsargumen
ten. Schijnargumenten heeft hij des te 
meer. In zijn Deense vaderland waar 
de welvaartstaat ouder is dan in Zwe
den is Glistrup een man met een rijke 
toekomst .. achter zich, ofschoon hij 
ook in de eerstvolgende jaren zijn rol
letje zal spelen. Uit opiniepeilingen 
moet blijken dat de Fremskridtparti 
vandaag bij nieuwe verkiezingen en na 
de sociaal-demokraten de tweede 
sterkste partij van het land zou zijn. 
Niet te verwonderen in een land waar 
de belastingsmolen lustig en ongeremd 
op volle toeren draait : de Deen kan 
slechts 40 pet van zijn salaris aan le
vensonderhoud spenderen — de rest 
gaat naar belastingen, ambtenarij en... 
leger. Ook in Denemarken grijpt de 
inflatie verwoed in het prijzenbeleid 
van de konsumptiegoederen. Toch is 
er ook nog het pikant detail dat alleen 
de ultra-linkse socialistische volkspar
ti j zich officieel achter Gilstrups reak-
tionaire eisen opstelt. Hiermee is dan 
ook alles gezegd over de soliede ideo

logische basis van de Fremskridtparti. 
Wie is nu Mogens Glistrup, die door

gewinterde politici van gematigd links 
tot rechts doet klappertanden ? Voor
eerst een bekwaam jurist en begaafd 
matematikus, uiterst bedreven in alle 
knepen van het belastingssisteem en 
steeds gereed om tegen vergoeding 
van 250 kronen zijn klanten de weg te 
wijzen uit de fiskale doolhof die belas-
tingsambtenaren voor hen hebben op
getrokken. Die uitweg is het stichten 
van een maatschappij op aandelen met 
een beginkapitaal van 1250 kronen ! 
Wie het advies van Glistrup opvolgt 
moet dan, zo wil het de propaganda 
van de Fremskridtparti, verder geen 
belastingen neertellen. 

antifiskaal genie 

Zaak is dat het financieel en mate-
matisch genie in het Deense belas
tingssisteem een paar leemten wist te 
ontdekken waardoor hij de officiële 
deskundigen voorlopig uitgeschakeld 
heeft. Tot dusver zijn die Deense spe
cialisten er niet in geslaagd. Mogens 

Glistrup van belastingsontduiking of 
fraude te beschuldigen... ofschoon op 
het ogenblik een paar rechtsgedingen 
in de maak zijn. 

Glistrup die z'n loopbaan begon als 
docent in fiskaal recht aan de univer
siteit van Kopenhagen schakelde al
gauw over op de piaktijk. Hij speciali-
zeerde zich meteen in het verlagen van 
belastingsprorata ten gerieve van kapi
taalkrachtige landgenoten die met hun 
kronen geen blijf wisten. Alles kom
pleet wettelijk zegt Glistrup. Zijn stunt 
met de naamloze vennootschappen — 
sinds de fiskale magiër bedrijvig is 
heeft hij er al 2 600 boven de doop
vont gehouden — steunt op uitgeholde 
en erg gebrekkige wetten die het 
stichten van alle denkbare en ondenk
bare firma's mogelijk maken. Er zijn 
al firmanten die zich specialiseren in 
de import van Indische vogelnesten ! 
Glistrup gelooft in die firma's, hij ziet 
er een voorafbeelding in van de toe
komstige opvlucht van het privé-initia-
tief. Het is immers zijn filosofie dat 
het de werkgever ook maar eens voor 
de wind moet gaan. Zegt Glistrup : 
de werknemer profiteert mee van die 
ontwikkeling, Denemarken wordt een 
paradijs waarin belastingen niet lan
ger nodig zijn. 

belastingvrij miljonair 

Mogens Glistrup heeft dit paradijs 
voor zich zelf al waar gemaakt. De 
miljonair betaalt geen belastingen, hij 
is toch maar een kleine bedlende in 
zijn eigen advokatenzaak Dagelijks om 
vier uur in de ochtend duikt de kolos
sale man in de swimming-pool van zijn 
indrukwekkende villa in het selekte 
Lyngby (voorstad van Kopenhagen). 
Om vijf uur is hij al op kantoor en 
vertrouwt zijn opdrachten toe aan een 
diktafoon, zodat zijn medewerkers bij 
hun late aankomst (8 30 u) onmiddel
lijk weten wat hun te doen staat. In

middels heeft Glistrup zich al op weg 
begeven naar een politieke vergade
ring, ver weg in de provincie Achter 
het stuur van een Volvo zit de echt
genote van Denemarkens gewiekste 
en rijkste advokaat. Glistrup zelf ligt 
ineengedoken op de achterbank en me
diteert over de fiskale implikaties van 
zijn partijprogramma... 

positief resultaat 

Glistrup is de politieke arena niet 
gaan opzoeken : ze werd hem, zo be
weert hij opgedrongen door de om
standigheden. Er kwamen verdacht
makingen en huiszoekingen aan te pas. 
De politie heeft al een ton archief
stukken voor onderzoek meegenomen. 
Maar dit politiële ingrijpen weet de 
magiër telkens weer naar eigen voor
deel om te buigen Stilaan verwerft 
hij het aureool van de politieke stoke
brand die om zijn ideeën en opvattin
gen wordt vervolgd. Daarom verge
lijkt hij zijp aktie voor fiskale sabotage 
•net hbl Deens verzet uit WO 11 — 
een vergelijking die de Deense burger 
van '73 onverminderd aanspreekt. 

Nooit werd in Denemarken een poli-
tikus zo een parig afgewezen en bekri
tiseerd... door de traditionele partijen. 
Zelfs de konservatieven verkondigen 
luidkeels dat een welvaartstaat zonder 
belastingen niet mogelijk is, dat de 
sociale ontwikkeling nieuwe belastin
gen noodzakelijk maakt. . alvast meer 
dan op Glistrups politiek programma 
staan. Een zaak heeft die Glistrup 
voorzeker bereikt : met voorbeetde-
lijke ernst en ijver wordt in Kopenha
gen gewerkt aan het rationaliseren van 
belastingen en administratie Als die 
fiskale evenwichtsoefeningen Glistrup 
voor een afgronddiepe val behoeden 
dan zal hij uiteindelijk nog een gun
stige bijdrage geleverd hebben voor de 
verbetering en konsolidering van de 
Deense welvaartstaat... 
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Eindhoven, de ekonomische hoofd
stad van Noord-Brabant, heeft die 
titel te danken aan een instelling 
die vroeger werd omschreven als 
«een bekend gloeilampenfabriek^>, 
maar nu ook wel eens als Philips 
bekend staat. Sinds 1966 heeft dit 
wereldbedrijf voor een nieuwe at-
traktiepool in Eindhoven gezorgd. 
Vlak naast de drukke rondweg 
prijkt een vreemsoortige betonnen 
vliegende schotel hoog in de lucht. 
Het Evoluon. Een permanente 
steeds evoluerende tentoonstelling. 
Zeer merkwaardig als konstruktie. 
Fascinerend als ekspositie. 

BUOH 
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de elektronische kermis waar 

je overai mag aanzitten 

Het Evoluon, verwezenlijkt naar een ont
werp van ingenieur architekt Kalff en zijn 
jonge medewerker de Bever, steunt op 12 V-
vormige pijlers, waardoor men de indruk 
krijgt dat de betonnen vliegende schotel rus
tig m de lucht zweeft In feite zijn het twee 
schalen die op elkaar werden geplaatst De 
diameter ervan bedraagt eventjes 77 meter 
terwijl de top van het Evoluon precies 31,65 
meter boven de Eindhovense grond prijkt 

Merkwaardig bij deze konstruktie zijn de 
verborgen technische snufjes De onderste 
schaal bijvoorbeeld steunt met 24 scharnie
ren op de uiteinden van de pijlers Dit was 
gewoon noodzakelijk om de vormverande
ringen van het beton bij temperatuursverwis-
selmgen, op te vangen De elementen van de 
beneden ring worden — als bij een ton — 
door een stalen hoepel samengehouden De 
hoepel IS dan een bundel kabels van 12 mm 
doormeter. Als ekstraatje kreeg het Evoluon 

aan de buitenkant een specale beschermende 
laag zodat de spanningen in het beton niet 
te hoog kunnen oplopen. 

De bovenste schaal bestaat uit 822 zes
hoekige elementen van elk 1 200 kilo en werd 
geheel los van de onderste schaal gemon
teerd. Beide schalen kunnen rustig krimpen 
of uitzetten zonder mekaar te hinderen. 

spel 

Toch is de architektuur niet het meest 
attraktieve van het Evoluon. Binnenin vind je 
een hallucinante wereld van licht, kleur en 
technische wonderen die j'e even naar adem 
doet snakken 

Het uitgangspunt van de tentoonstelling is 
de steeds veranderende wereld. Met 't nood
zakelijke gevolg dat de tentoonstelling zelf 

ook geregeld verandert. Wie het Evoluon 
enkele jaren geleden al gezien heeft, treft 
vandaag weer tientallen nieuwe verwezen
lijkingen aan. 

De maatschappij waarin wij leven Is een 
onoverzichtelijk boeltje geworden. Iedereen 
heeft zich vastgeboord in zijn eigen specia
liteit. Een algemeen overzicht van de stand 
der techniek of van de opties die voor mor
gen dienen genomen te worden is bijna niet 
meer te maken. Wel is er de jongste jaren 
bij het publiek een vage ongerustheid gere
zen tegenover die allesoverheersende tech
niek. 

We slikken het niet langer meer dat indus-
trializatie noodzakelijk zou samengaan met 
luchtverontreiniging. Dat in fabrieken weer 
zoveel mensen de plaats moeten ruimen voor 
komputers en machines. 
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Op dat stuk echter is de mens een onlo
gisch wezen. Elke dag profiteert hij even 
graag van het komfort dat hij precies aan die 
« vervuilende » techniek te danken heeft. 
Niemand zal zijn auto in de garage laten om
dat er weer een tikkeltje meer lood in de 
lucht komt. 

Het was die redenering welke men bij 
Philips volgde toen men in 1966, ter gelegen
heid van het 75-jarig bestaan van het wereld-
koncern, naar een blijvend aandenken zocht. 
De ingewikkelde wereld van machines en au
tomaten, waaraan Philips tenslotte 75 jaar 
lang ijverig had meegewerkt, moest nu maar 
eens en voorgoed duidelijk uit de doeken 
gedaan worden. 

En dat werd het Evoluon. Een ekspositie 
over de wereld van gisteren, van vandaag en 
vooral van morgen. Gelukkig geen saaie ten
toonstelling waar je nauwelijks mag spreken. 
Integendeel. Alles is er spel. De Britse eks-
positie-ontwerper James Gardner legde het 
zo aan boord dat elke bezoeker, willen of 
niet, bij de tentoonstelling betrokken werd. 
Zijn middel was doodsimpel. Gardner buitte 
de menselijke nieuwsgierigheid handig uit. 
Hoe dikwijls heb je zelf niet ervaren dat het 
moeilijk is om van « knopjes • af te blijven ? 
Gardner spekuleerde op die neiging. 

In het Evoluon mag je lekker aan alle knop
jes prutsen, aan alle wieltjes draaien of met 
komputers spelen. 

huisvuil 

Wie de tentoonstelling in logische volg
orde wil afwerken begint best op de boven
ste verdieping waar zeer kort de vraagstuk
ken van overbevolking gesitueerd worden. 
Tegelijkertijd zie je hoe de uitvindingen het 
leven van de mens ingrijpend veranderd heb
ben. Dit alles wordt erg handig geïllustreerd 

door draaiende schijven die sneller wentelen 
naargelang de uitvindingen korter op elkaar 
volgden. 

Merkwaardig genoeg blijven op deze ver
dieping de meeste bezoekers staan bij een 
doodgewone berg huisvuil. Nou, zo doodge
woon is het nu ook niet. Want onze maat
schappij van wegwerpverpakkingen weet 
blijkbaar weinig raad met al dat afval. De 
New-Yorkse wijk Manhattan bijvoorbeeld 
produceert per dag 20 miljoen kilo huisvuil. 
Een prachtig schaalmodel van die berg afval 
tref je in het Evoluon aan. En we raden je 
beslist aan even het afval te betasten anders 
zou je geloven dat het rechtstreeks uit Ame
rika werd geïmporteerd. 

Een verdieping lager wordt je lekker onder
gedompeld in de fascinerende wereld van de 
wetenschap. Onwillekeurig vraag je je af 
waarom je vroeger zulke hekel had aan schei
en natuurkunde, nu je hier rustig met elek
tronen en atomen staat te spelen. Of terwijl 
je de geluidsgolven van je eigen stem in 
beeld brengt. 

Wie Edison de grootste uitvinder aller tij
den vindt kan in het Evoluon de stem van 
Edison horen zoals die door hemzelf op de 
eerste grammofoonplaat werd vastgelegd. 

Op de benedenverdieping tenslotte krijg 
je een beeld van het hele Philipsbedrijf met 
alle vertakkingen over heel de wereld. Als je 
zin hebt mag je zelfs voor enkele sekonden 
direkteur van Philips spelen. Een komputer 
vertelt je achteraf hoeveel winst je hebt ge
maakt... of je best het faillissement kan aan
vragen. 

snuffelkreeft 

In de grote benedenhal staat nochtans het 
pronkstuk van de tentoonstelling. Officieel 
heet het tuig de sentster maar naar eigen 

inspratie kan je namen geven als elektro
nische spin, snuffelkreeft, enz. De sentster 
reageert op elk geluid in zijn omgeving. Als 
je praat draait het zijn stalen snuffelneus 
in jouw richting. Tot aan de andere kant ie
mand anders hetzelfde doet Met een hand
vol toeschouwers rond de sentster bereik je 
een eindeloos heen en weergesnutfel. Eigen 
lijk nooit vervelend omdat het spel een soort 
kompetitie kan worden om het metalen 
beestje zolang mogelijk in jouw richting te 
houden. Het buitengewone van deze kon-
struktie schuilt in de bouw van de bewe 
gingsmechanismen. Nooit doen de bewegin 
gen robotachtig aan, maar steeds is het een 
vloeiend geheel, zoals ook een mens zon 
bewegen. Het basisprincipe van de sentsiei 
zocht men in de dierenwereld. De snutlof 
neus werd Immers gekopieerd op de poten 
van een kreeft 

Wie het Evoluon degelijk wil bezoeken 
mag rustig een dagje rekenen. Zonder dat 
hij daarom zijn boterhammetjes moet mee
brengen. Op het gelijkvloers is een eenvou
dig maar smaakvol zelfbedieningsrestaurant 
voorzien waar je tegen demokratische prij
zen kan eten. Wil je er nadien nog meer van 
weten, dan kan je naar de zaal « voorspel 
van de techniek », of naar een dokumentaire 
film, vlak naast het restaurant 

Praktisch moet je er rekening mee houden 
dat het Evoluon dagelijks geopend is van 10 
tot 18 uur, behalve op zaterdag, dan moet ie 
er om 17 uur uit. Op zon- en feestdagen m.-'g 
je er pas om 12 uur in. 

O ja, de prijs voor deze elektronische Ker
mis bedraagt amper 2,5 gulden (35 frank) 
Bovendien mag je er rustig filmen of foto
graferen zonder speciale toelating Alleen 
iets meenemen, dat mag nog niet. Jammer... 

reportage apa 
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VUUNDER» 
VHIGMT 

door JOZEF SIMONS 

Meer en meer geraakt de « adellijke » Florimond in de ban van het Vlaams verzet. 
Nu hij in de totale oorlog zit en de Vlaams-vijandige houding van de Belgische mili
taire overheid ondervindt, trekt hij de vergelijking tussen de Vlaamse soldaten en 
Tsjechische. Maar waar zal het verzet losbreken ? Wie geeft de eerste stoot 7 

vierde hoofdstuk 

aan 't front 

Florimond keek door de ruit en zag 
een hele processie met de kapitein 
aan het hoofd, die iemand toeriep : „ Je 
ne puls plus télèphoner au major ", de 
passerelle opschieten oostwaarts naar 
de IJzer toe. Florimond wachtte tot 
nummer drie ingeslagen was — in de 
beek ! — en liep toen de anderen na, 
naar de dekkingsloopgraaf bij de IJzer. 
Daar stonden allen gelaten te kijken 
naar de granaten, die duidelijk te on
derscheiden waren van zohaast ze 
over de nok van de hoeve scheerden. 
Nu trokken twee Duil:se, batterijen er 
op los. De aarde werd omgewoeld en 
spoot omhoog, soms bij twee, drie 
trechters tegelijk, en als een der hoe
vegebouwen werd geraakt, walmde als 
een rode rook van steengruis naar om
hoog. In een brede straal werd al het 
omliggende bestreken door scherven, 
graszoden, stenen, kepers, en wat nog 
meer werd meegewoeld. 
Eerst in de namiddag hield de beschie
ting op. Fritz haalde eer van zijn werk: 
de eerste twee kanonnen lagen op hun 
flank, buiten dienst ; de twee andere 
stukken moesten ook achteruit in re
paratie. De majoor was aanstonds te 
paard om zijn maatregelen te treffen. 
De batterij kreeg bevel stelling te ne
men een halve kilometer achteruit, in 
een weide achter de elzenkant. Daar 
stonden nog ledige stenen afdakjes die 
door de kanonniers konden betrokken 
worden. Maar 't zou een tijd worden 
van werken en wroeten : platformen 
uitbreken, ze op de nieuwe stelling 
aanleggen en bijwerken, dekkingen 
bouwen. 

Vier dagen volgden, voor Florimond van 
bovenmenselijke krachtsinspanning. Hij 
wilde slag houden met zijn kameraden, 
die hem nochtans, zonder het te veel 
te laten merken, het zwaarste werk uit 
de hand namen en alleen het minst 
lastige overlieten. 
De vierde dag lag hij geradbraakt op 
zijn brits onder het grote afdak waar 
ze nu met velen sliepen — ai de man
nen van het eerste stuk — toen de 
foerier, die van de échelon kwam met 
de ,,petits vivres", hem zijn verlofbrief 
voor Zuid-Frankrijk op zijn bed thuis
bracht I Hij werd onthaald als een 
engel uit de hemel, een „deus ex ma
china" ! Tien dagen van het werk ver
lost ! Florimond haalde uit zijn ransel 
geheel zijn voorraad sigaren, sigaret
ten, chocolade, sardienen en de rest. 
Kamiel liep ergens een koe melken, er 
werd chocolade gemaakt op het oude 
kacheltje, en heel de avond vierde het 
eerste stuk, met de foerier en de ad
judant als gasten, Florimonds vertrek 
met verlof. 

's Anderendaags na in 't Schippers-
huis om het visum van de dokter te 
zijn gegaan, stapte hij door een fris 
morgenregentje naar Lo, tot waar een 
tram de verlofgangers tegemoet kwam. 
Tien dagen verlof ! Hij verlangde naar 
rust, naar ontspanning I 
En in de tram vernam hij de grote ge
beurtenis, die zijn geest opnieuw in 
strakke spanning bracht : de Duitsers 
hadden hun lenteoffensief ingezet, een 
wig geslagen tussen de Franse en de 
Britse troepen, een begin van de door
braak. En waar de anderen een be
drukt gezicht opzetten, omdat de 
spoorlijn Kales-Parijs bedreigd scheen, 
omdat misschien op 't laatste ogen
blik tegenbericht zou komen, te Adin-
kerke hun verlofbrief afgenomen, en 
ieder terug naar zijn eenheid gestuurd 
worden — daar werd Florimond ge-

> 

schokt vooral door deze gedachte : 
was de Vlaamse organisatie aan het 
front nu sterk genoeg, eensgezind ge
noeg, overtuigd en aanpakkend, om op 
dit beslissend ogenblik haar slag te 
slaan en tot de wereld te zeggen : 
,, Hier zijn wij ! Wij, Vlamingen, en als 
zovele andere verdrukte, kleine natio
naliteiten, eisen we ons recht op onaf
hankelijk zelfbestaan ! " . 
Op welk standpunt stond de steeds 
evoluerende Bert, stonden zijn nog 
meer wankele medewerkers ? Wat 
zouden ze nu doen ? Waren ze voor 
die taak berekend ? 't Was weken ge
leden dat Florimond nog een vergade
ring had kunnen bijwonen. Nu zouden 
de omstandigheden hen dwingen een 
beslissing te nemen. 
Te Adinkerke helderden de gezichten 
op : de verioftrein stond er ! Hij werd 
bestormd. In de trein was het hoofd-
tema : het groot kanon dat Parijs be
schoot. Droeg dat kanon zover? Of wa
ren de Duitsers zo dicht genaderd ? 
„Want de gazetten vertellen maar, 
wat ze kwijt willen zijn. Het papier is 
geduldig, vooral in deze tijd I ". 
't Was een klare nacht, wit als een 
mistige dag. 

Florimond werd wakker te Parijs met 
voeten als ijsklompen. Hij kreeg zijn 
broodkaartje aan de ingang van 't sta
tion, spoedde zich naar de Boulevard 
St-Denis, waar zoeven 'n Duitse 220-er 
was neergekomen, zonder evenwel 
veel schade aan te richten. 
Paniek heerste er te Parijs niet, hoewel 
dagelijks tienduizenden uitweken. De 
plaatsen in de treinen waren dagen 
van tevoren besproken. Maar doordat 
van die avond af een dubbel aantal 
treinen waren ingelegd, had Florimond 
op de PLM nog een plaatsje kunnen 
bemachtigen. 

De volgende avond te Toulon, langs 
de wuivende palmen onder wit maan
licht ! 
Weer een maanlichte nacht, waarin 
zo schoon de populieren waaiden, de 
velden deinden, de krijtwegen schemer
den, de bergen hun toplijnen afteke
nend tegen de einder : de Cevennen, 
en in de grauwende morgen, de stati
ge Alpen, ver en hoog, met sneeuw be
dekt. Daar waren de olijfbomen, de 
zuiderse boomgaarden, en plots, als 
een wonder — in maart ! — de perzik-
bomen, bij hele velden, of tussen de 
wijnstokken geplant, in volle matrode 
bloei... 
En ginds op het front lagen de Vlamin
gen, in de bloedgrachten gelaten hun 
lot af te wachten, eerst een mogelijke 
Duitse aanval, later de verdrukking 
onder Duitse of Belgische hiel. 
Een avond te Marseille, boven de No-
tre-Dame de la Garde. De zon zat als 
een rode bol op de kim en begon te 
duiken, 't Schemerde. Een vliegtuig 
toerde boven de haven waar de licht
jes aanploften. 
En de volgende dagen ! Van St-Rapha-
el af. rechts de heerlijk-blauwe Middel
landse Zee, met groene vlekken, links 
de villa's tegen de rotsen en de zui
derse flora : kaktussen, akasia's, pal
men, bloeiende mimosa's, en hoog de 
bergen in, de groene pijnbomen. Ach
ter Cannes, meer citroen- en oranje
bomen. 

Pasen te NIrza I 

De zon zat al vroeg Ifl aon blauwe 
lucht boven een blauwe zee. Schitte
rend zomerweer ! Florimond, na zijn 
Pasen te hebben gehouden in de hoofd
kerk, ging een melkinrichting binnen 
om te ontbijten. Men zette hem kort-
Jes voor, met viooltjes versierd, waar
in rode aardbeien vonkelden op een 
oranjeblad ! 
En ginds, onder regen- en mistluchten, 
lagen de Vlaamse piotten in slijk en 
modder, te wachten op de dood ! 
Dan ging hij zitten uitzonnen voor da 
zee, onder de wuivende palmen van 
van de Promenade des Anglais. Volk 
en toiletten, als had te Nizza nooit ie
mand van de oorlog gehoord. Jawel, er 
liepen ook vele uniformen. 
Van een venter kocht hij vijf, zes 
kranten, Franse, Belgische, Zwitserse, 
Italiaanse. De toon was ernstig. Do 
Duitsers sloegen wild en breed door, 
en hun kommuniqués trilden van ver
wachting. 
Al de Franse verlofgangers werden te
ruggeroepen naar hun eenheid ! 
Op dezelfde warme rustbank zat een 
ziekelijke jongen, Belgisch piot, die 
hem glimlachend gadesloeg. ,, Ik ben 
oppasser van een dokter ", zei hij, ,, en 
die heeft dezelfde hebbelijkheid als 
u... Wil ik er nog wat bij uw hoop 
leggen ? Hier zie, deze zult gij zeker 
niet hebben ". Hij gaf hem een pakje 
Spaanse en Hollandse bladen en was 
weg. „ Ik moet naar 't appèl ". 
Florimond bedankte en begon met 
nieuwsgierigheid de kolommen te door
lopen... Uit een Telegraaf-nummer viel 
een blad van kleiner formaat : Het 
Vlaamsche Nieuws ! Het was lang 
geleden —van in zijn Haverse tijd — 
dat hij die krant van ginder nog had 
ingezien. Eerst het gevatte artikel van 
Raf Verhulst gelezen, dan verder het 
nieuws uitgeplozen. Daar I Gent ! 
Grote nationale meeting ter gelegen
heid van Vlaanderens onafhankelijk
heidsverklaring door de Raad van 
Vlaanderen... Verleden zondag — 24 
februari 1918 — verdrongen zich acht
duizend Vlaams-Nationalisten In da 
Nieuwe Cirkus... Monsterstoet tot op 
de Vrijdagmarkt, waar vijfentwintigdui
zend Vlamingen, zo vrouwen als man
nen, geschaard rond het standbeeld 
van Jacob van Artevelde, eeuwige 
trouw zwoeren aan de Vlaamse natio
naliteit... 

Florimond herlas driemaal het verslag. 
De bevrijdende daad !... De Raad van 
Vlaanderen had Vlaanderens onafhan
kelijkheid uitgeroepen, kreeg het volk 
achter zich. Nu was het voor de IJzer-
soldaten het ogenblik om ook hun ba
jonetten te laten meespreken... 
Het bloed vlood hem terug naar het 
hart ; hij stond op, zag niet dat hij 
veel te veel betaalde voor viooltjes, 
die kleine meisjes hem kwamen aan
bieden — nam de tram naar Nizza, 
reed door tot Cannes... Neen, vóór zijn 
tijd mocht hij niet terug bij de batterij 
zijn, dat zou argwaan wekken... 
De volgende trok hij over Grasse de 
bergen in, om zich moe te klimmen. 
Maar tot rust kon hij niet komen. 
De terugreis ging langs dezelfde weg. 
Parijs werd nog steeds beschoten. Op 
Goede Vrijdag, te drie uur, had een 
Duitse granaat het gewelf van de kerk 
van St-Gervais doen instorten. Meer 
dan honderd doden I Hoog lagen de 
puinhopen. 

In de buurt van Amiens werd d" spoor
weg Parijs-Kales door de Duitse ka
nonnen bestreken, zodat de trein een 
omweg moest maken over Eu. Steeds 
hadden de Duitsers de bovenhand. 
Op een late avond kwam Florimond 
te Adinkerke toe, vanwaar hij te voet 
naar De Panne stapte, om slaapgele
genheid te zoeken. 
Bij de zee werd juist een grote troep 
soldaten, die krachtig de Vlaamse 
Leeuw zongen, door gendarmen uit
eengedreven. 

(vervolgt) 
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kinderen vnn belfosl 
in vinnnderen 

Sedert 1969 heeft de berichtge
ving ons met het Noordierse ge
weld vertrouwd gemaakt ; terwijl 
wij het gebeuren eerst met ontzet
ting en daarna met een zel<ere on
verschilligheid volgen —• je bent er 
niet zo dadelijk bij bettokken 
meenden een aantal Vlaamse jon

geren naar Belfast en Derry zélf te 
moeten gaan en een aantal vakan
tieweken aan het ongelukkige, ver
scheurde Noord-lerland te beste
den. 

Vlaams-bewusten hebben de Ier
se ontvoogdingsstrijd steeds met 
de eigen bevrijdingsbeweging ver-

puzzel 

Geduldig pas je stukje per 
stukje tot een kleurrijk beeld : 
je speelt alleen, nu en dan laat 
je goedmoedig je huisgenoten 
meeknoeien : puzzelen is een 
aangenaam - tijdrovende bezig
heid. 

Vieemd.. dat je zo opgevi/on-
den door de voorbije uren raas
de en de andeien toesnauwde 
en jezelf op het randje van een 
hartaanval bracht omdat die 
taak nodig binnen de vastge
stelde tijd af moest en nu... nu 
breng je de lankmoedigheid op 
van een middeleeuwse monnik
kopiist, die uren kon besteden 
aan één krul op de perkamenten 
bladzijde van een getijdenboek. 
En wat doe jij ? Jij zoekt rustig 
stukjes blauw samen om een 
wolkenloze hemel samen te stel
len, zo'n lucht als je'hier nooit 
ziet. 

Zoals voor de kloosterling de 
tijd op vilten voeten voorbij-
schoof, zo glijden voor jou de 
uren weg, nutteloos en waarde
loos en je voelt je zo lustig. 

Je bedenkt dat je, dank zij de 
kleine stukken, inzicht krijgt in 

'een groter geheel en geldt dat 
niet voor alles rondom jou ? 

Neem nou wat je buurman 
zegt en wat je vriend vertelt en 
wat je neef wel weet... ze zien 
die voetbalwedstrijd allemaal 
door een andere bril en samen 
hebben ze wel gelijk. 

Zo blijft ook niets verborgen • 
de eén vangt een paar woorden 
op, de andere steelt een glim
lach en tenslotte weet heel de 
buurt dat je dochter en Jaap sa
men gaan. 

Ook gist dit en je zuster ver
moedt wat en de familie weeft 
geduldig maas per maas het net 
waarin beide jongelui in het hu
welijk worden gevangen. 

Zelfs de opvoeding van de 

kinderen bestond uit stukjes : 
' Blijf uit je neus — zit recht 
aan tafel —• zoiets zeg je niet 
—• bied je ekskuses aan — werk 
beier — een jongen weent niet 
— welk meisje schopt nu een 
bal door de ruit ? — zorg maar 
dat ie een fatsoenlijk diploma 
haalt — je trouwt toch niet met 
die nietsnut ? ». 

De kunst is die deeltjes tot 
één geheel vast te hechten, 
soms valt een puzzel zomaar uit 
elkaar en ons ganse leven valt 
soms helemaal in stukjes. 

Neem nou Geert en Piet, zo
lang waren ze samen : je weet 
wei, elke morgen dezelfde kof-
fiekan op hetzelfde tafelkleed 
en elke avond dezelfde duw op 
de teeveeknop en steeds netjes 
op 21 juli op val<antie en ge
trouw stuk per stuk een mo
dern en komfortabel binnen
huis verzameld... en nu zijn ze 
uit elkaar, zonder veel woorden, 
zonder veel omhaal, het mooie 
beeld van dat lieve echtpaar ligt 
aan scherven, de kinderen pas
sen nergens meer in, hoe lijm je 
het samen ? 

En in je eigen geheel hoorde 
ook dat huisdier, die domme 
kat, die elke avond op dezelfde 
plek /' ' je zetel zat en die je 
met steeds gelijl<e gebaren 
moest Vi/egjagen en die dan 
maar koppig boven je kwam lig
gen en die nu zomaar, ondank
baar en onverwacht het poeze-
jachtveld inging. 

Je legt de stukjes gedacliten-
loos samen, en je weet dat mor
gen alles weer in de kleurrijke 
doos wordt geborgen, het spel 
is uit. 

— « Waarmee hou jij je be
zig ? » vraagt je zoon dan 

huguette d.b. 

geleken, en omdat het Ierse verzet 
ook een sociale achtergrond in
houdt, trachtten de Vlaamse jonge
ren het verband te ontdekken tus
sen sociale en nationale bevrij
ding. 

Zo belandden ze twee jaar gele
den in één van Belfasts roerigste 
wijken, Ballymurphy. Ze kwameri 
niet zomaar als intellektuele ver
kenners, maar staken dadelijk de 
handen uit de mouwen om aan de 
verwezenlijking van een gemeen-
schapsprojekt in deze arbeiderswijk 
mee te werken. 

Meteen ontdekten ze de kinderen 
van Ballymurphy. 

Deze wijk van Belfast bereikt 
het hoogste geboortecijfer van 
Europa : eik gezin telt gemiddeld 
acht kinderen. De youngsters leven 
meer op straat dan binnenshuis en 
zo is het heel normaal dat ze recht
streeks betrokken zijn in allerlei 
betogingen en straatgevechten. 

De volwassenen bevechten niet 
alleen de Engelsen en protestanten, 
maar worstelen ook tegen een la
tente werkloosheid : 53 procent 
van de aktieve bevolking vindt 
geen werk. 

Toen ze naar Vlaanderen terug
keerden, brachten de jongeren al
vast drie jeugdige bewoners van 
Ballymurphy naar hier. 

« Om ze toch enige vakantie te 
gunnen, zo vertelt leraar Paul Van 
Caeneghem, we wilden ze uit de 
oorlogssfeer halen, en hun verblijf 
hier was een bewijs van onze daad
werkelijke solidariteit '. 

Na dit eerste, geslaagde vakantie-
eksperiment, reisden vorig jaar de 
Vlaamse jongeren naar Ballymurphy 
terug en kwamen jonge wijkbewo
ners naar hier om een paar zomer
weken door te brengen : ze waren 
nu talrijker dan de initiële drie, en 
allen tussen elf en dertien jaar 
oud. Heel wat gezinnen wilden de 
kinderen van de burgeroorlog tijde
lijk opnemen. 

« Ook dit jaar — als ik verfoei-
lijk-ekonomisch mag zeggen — is 
de vraag groter dan het aanbod : 
dus géén probleem om de kinderen 
te plaatsen. Maar we moeten ze 
naar hier halen en hebfyen heel wat 
geld nodig om de reiskosten te 
dekken ». 

Kinderen van Ballymurphy zijn 
vrolijk en onafhankelijk, nemen on
beschroomd onmiddellijk kontakt 
met wildvreemden en voelen geen 
greintje angst voor « ordehandha
vers » 

« Ze kunnen uren op de fiets 
rondloeren : dat twee-wielig tuig is 
voor hen een grote weelde. Ze 
staan In ekstase voor een boog
schutter en kunnen een namiddag 
lang naar een visvijver kijken, ze 
slagen er zelfs in de visjes met de 
hand te vangen. Het zijn echte, 
ongekompliceerde kinderen, echt 
niet de kleine psychisch-gestoorden 
uit de kranten-berichten. Wel zijn 
ze polltiekoverontwikkeld. Ze vin
den het hier politiek zeer rustig, 
kijken met belangstelling naar onze 
gekalkte leuzen en affiches en vin
den dat we het zó niet zullen ha
len... '. 

In augustus komen de jongens en 
meisjes uit Belfast naar Vlaande
ren. Wil je de organisatoren steu
nen, dan stop je een bankje'van 
twintig of vijftig in een ondoorzich
tige omslag en stuur het naar : 
Europees solidariteitsfonds, A. Del-
hayeplein, 2, 9600 Ronse. Wil je 
meer geven, stort dan op postreke
ning nr. 90 60 21, op naam van 
Paul Van Caeneghem, zelfde adres 
(wil op de strook vermelden : Euro
pees Solidariteitsfonds, voor va
kantie Ierse kinderen). 

huguette d.b. 

VERBRUIK 
Een paar weken al ligt op onze redaktie een persbericht van de 

Nederlandse Konsumentenbond over een nieuwe aktle die deze 
verbruikersorganisatie organiseert ter gelegenheid van haar twin
tigjarig bestaat. 

Vooraleer de aktie nader toe te lichten, iets over deze bond. 
Niet zonder trots meldt de organisatie dat meer dan 400.000 
verbruikers jaarlijks hun lidgeld betalen Daarmee is de bond 
veruit de grootste verbruikersorganisatie in Nederland. Overi
gens bestaat er in dit land naast de al genoemde vereniging 
maar één « konkurrerende » konsumentenbond en dit staat al
vast In scherpe tegenstelling tot de situatie hier bij ons, waar er 
verschillende organisaties bestaan die allemaal beweren iets te 
maken te hebben met de verdediging en de voorlichting van de 
verbruiker. Komt daar voor onze noorderburen nog bij dat de 
twee verbruikersverenigingen mekaar niet voortdurend in het 
haar zitten zoals hier bij ons, doch verschillende vergelijkende 
warenonderzoeken zelfs samen opzetten. Het is duidelijk dat ook 
wij naar zo een situatie moeten, verdediging van de verbruikers 
is geen lachertje en niet de zaak van oiganisaties die de kon-
sumentenzaak als een « bijlopertje » beschouwt. De Konsumen
tenbond laat maandelijks een paar vergelijkende warentesten 
uitvoeren waarvan de uitslagen in een maandelijks verschijnende 
uitgave worden gepubliceerd. Verbruikers hebben echter niet 
genoeg aan een « beste koop ». De bond heeft dat ingezien en 
daarom wordt o m. de aktie « type verkoopsovereenkomst » 
gelanceerd. 

is 
de Icinnt 
wel Itoning? 

De basisidee die aan deze aktie ten grondslag ligt is de vol
gende. De verbruiker ia nog altijd de veruit zwakste partij wan
neer hij een koop afsluit. De handel beweert wel graag dat de 
klant koning is, doch niemand gelooft dat eigenlijk. Wie bv. van
daag een huishoudapparaat wil aankopen van een zekere waarde, 
krijgt van zijn verkoper veelal een kontrakt onder de neus ge
schoven dat hij enkel hoeft te ondertekenen. Dergelijke kon-
trakten worden meestal opgesteld door de zgn. brancheorgani
saties, dit kan bv. een organisate zijn waar van de handelaars 
in huishoudartikelen lid zijn. Deskundigen die in opdracht van 
de onderscheidene brancheorganisaties werken denken uiter
aard in de eerste plaats aan de belangen van hun leden en niet 
aan de belangen van de verbruikers. Dat brengt ook mee dat 
men zijn kleinhandelaar van kwade wil moet verdenken, alleen 
valt dergelijke overeenkomst teveel uit in het nadeel van de 
klant bij een mogelijke betwisting. Juist deze ongezonde situatie 
wil de Konsumentenbond uit de wereld helpen. Het systeem Is 
eenvoudig, bij aankoop van een of ander duurzaam verbruiks-
goed of wanneer iemand een overeenkomst afsluit voor het uit
voeren van bepaalde diensten (bv. met een loodgieter) legt de 
verbruiker aan de handelaar of ambachtsman een type-kontrakt 
voor dat door de Konsumentenbond werd opgesteld. Dit kon
trakt vermeldt o m. : 

# het voorwerp van de koop, de naam en het adres van de koper 
en de verkoper, de overeengekomen prijs en de leveringsdatum. 
Al deze gegevens worden uiteraard eigenhandig ingevuld, net 
als de datum en de handtekening van de beide partijen. 

9 er gelden geen andere leveringsvoorwaarden dan deze in het 
typekontrakt opgenomen en de koper aanvaardt geen beperking 
van de aansprakelijkheid van de leverancier. 

9 er wordt vermeld waar eventueel een klacht moet ingediend 
worden en wie de klacht zal erkennen en behandelen. 

# de overeengekomen prijs wordt duidelijk vermeld en de goe
deren blijven de eigendom van de leverancier tot ze geleverd 
zijn. 

# er zijn ook nog bepalingen voorzien in verband met het inhou
den van de prijs en de plicht te betalen binnen een zekere ter
mijn wanneer het uitgevoerde werk in orde is. 

# er is ook een artikel dat bepaalt dat de leverancier mede
delingen die hij gedaan heeft in advertenties moet nakomen 
Wat dus in een reklamefolder beloofd werd wordt aanzien als 
waarborg. Daarmee hoopt de Konsumentenbond iets te kunnen 
doen tegen de misleidende reklame. 

Tot daar de belangrijkste punten uit het typekontrakt Vraag 
is nu natuurlijk of de verbruiker « gewapend » met dit kontrakt 
bij zijn handelaar durft binnenlopen en of de handelaars het 
kontrakt ook zullen willen ondertekenen ' Dit alles doet alvast 
niets af aan het feit dat de Konsumentenbond met dit initiatief 
in de roos schiet. Wijzelf vragen ons af waarom onze verbrui
kersorganisaties niet zelf iets insgelijks opzetten als de konsu
mentenbond, of zien onze verbruikersorganisaties echt niet 
welke richting ze moeten uitgaan ? 

a.m. 
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DINSDAG 3 JULI 

O 18U.55 
O 19U.00 

men. 
O 19U.45 
O 20U.10 
• 21U.00 

Fabelt jeskrant. 
Tienerklanken. Aktue le proble-

O 
O 

O 

TV-nieuws. 
De fami l ie Strauss. 
De verboden stad. Dokumental re 

over een reusachtige versterkte stad in 
Peking, waar de keizers van China verble
ven van 1421 to t 1911. 

MASH. 
Gastprogramma. Het Wi l lem-

21u,15 
22U.15 
fonds. 
22U.45 TV-nieuws. 

WOENSDAG 4 JULI 

ZATERDAG 30 JUNI 

O 18U..30 : Fabelt jeskrant. 
O 18u35 : Fol lyfoot. 
O 19U.00 : Tienerklanken. 
O 19U.30 : Tsjin-Tsjin. 
O 19u,45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Mi jn vrouw van hiernaast. 
O 20U.30 : Piste. 
# 21U.30 : Echo. 
O 22ü.00 : Mannix. 
O 22U.50 : TV-nieuws. 

ZONDAG 1 JULI 

O o c 
• o o 
• 
o 21U.05 

15U.00 
18U.00 
19U.15 
19U.20 
19U.45 
20U.10 
20U.35 

Paardensport. Aken. 
Jevanjong. 
Fabel t jeskrant 
De Volksunie. Poli t ieke t r ibune. 
TV-nieuws. 
Dubbeldekkers. 
Kastelentoer isme in Dui ts land. 
Spel zonder grenzen. Me t leper 

vanuit Chartres. 
O 22U.30 : TV-nieuws. 

O 
O 
O 

o o o o o o o o 

15U.00 
16U.20 
16U.30 
Aken. 
18U.20 
18U.25 
19U.15 
19U.35 
19U.45 
20U.00 
20U.25 
21U.05 
Nana 

Akrobat Schön. Speel f i lm. 
Sportbiënnale '73. 
Paardesport. Spr ingwedstr i jd te 

Fabelt jeskrant. 
Avonturen onder zee. 
Laurel en Hardy. 
Tekenf i lm. 
TV-nieuws. 
Sportweekend. 
De f i losoof van Hagem. 
De Gulden Zeezwaluw 1973 met 

Mouskour i . 
9 21U.35 : Zonsverduister ing. 

over de zonsverduister ing 
Mauretanië. 

O 22U.25 : TV-nieuws. 

MAANDAG 2 JULI 

Reportage 
Kenia en 

DONDERDAG 5 JULI 

O 14U.00 : Tennis. 
O 18U.55 : Fabelt jeskrant. 
O 19U.00 : Koning Ar thur . 
O 19U.25 : Tips voor t r ips . 
O 19U.35 : La Linea. Tekenf i lm. 
% 20U.10 : Wachtwoord . Kwis met C lem 

Schouwenaars en Marcel Van Maele. 
O 20U.40 : De merkwaardige levensgeschie

denis van baron Fr iedr ich von der Trenck. 
O 22U.00 : Première. 
O 22U.40 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 6 JULI 

O 

o 18U.55 : Fabeltje. 
O 19U.00 : Frac, de schrik der kat ten. 
O 19U.10 : Sport t r ibune. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Hartekoning. Speelf i lm van de 

Broca. 
9 21U.45 : Ten huize van Hendrik Caspeele. 
O 22U.35 : TV-nieuws. 

O 14U.0O 
O 18U.55 

19U.00 
te . 
19U.30 
19Ü.45 
20U.10 

O 21U.0O 
O 22U.15 
• 22U.25 

Tennis. 
Fabelt jeskrant. 
Vakant iekwis.De Haspengouwrou-

O 
Ziet u er wat in ? 
TV-nieuws. 
Panorama. 
Gala te Knokke. 
TV-nieuws. 
Wapens die ons bedreigen en 

beschermen. Dokumentalre over de bewape
ningswedloop en de machtsverhoudingen 
tussen Oost en-West . 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 

zoekertjes 
Bar-restaurant De Taveerne. Kaas
markt 157 te Wemmei vraagt kel
ner of dienster, vi l fdagenweek 
(zondag en maandag vri jaf) werk
uren van 16 u. tot s lui t ing Zeer 
hoge verdiensten R 48 
Poetsvrouw drie uren per daq voor 
inl ichtingen : tel 788318 na 18 u 

R 49 

Licentiaat in de sociologie, met Ie-
gerdiens achter de rug wenst een 
aangepaste betrekking in het be
dr i j fs leven of in sociale instel l ingen. 
Maatschappeli jk assistent zoekt een 
aangepaste betrekking, bij voorkeur 
in sociale inste l l ingen, ongeacht de 
streek waar de akt iv i te i t moet wor
den ui tgevoerd. 
Kontak t . via sen. R. Vandezande, 
Naamsestr. 167, 3000 Leuven (tel. : 
016/284 20) R 68 

Jonge man. 25 jaar, legerdienst bi | 
na beëindigd, diploma's bouwkun 
dig tekenen A 2 en bouwbedrMI 
A 1. zoekt dringend werl< in Lim 
burg, Antwerpen of elders 
Zich wenden : volksv E Raskin, 
Ursulastraat 1. Eigenbilzen ot J 
Gabriels Siemenstraat 28, 8ree 

R 61 

• Wii - l eze rs die met vakantie 
naar het buitenland en een zlcht-
kaartje teveel hebben mogen di t 
al t i jd sturen naar onze medewer
ker Gust Geens, A. Rodenbachlaan 
9 B-2920 Kapelle-op-den-Bos. Hi j be
taalt hen hiervoor bi j gelegenheid 
een stevige pint. R 69 

Op BERGSAFARl 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 A L L E S I N B E G R E P E N : 

j u l i - a u g u s t u s 6 . 8 5 0 F - i u n i - s e p t e m b e r 6 . 4 5 0 F 

INLICHTINGEN EN RESERVATIE : 

REIZEN LUX CAR 
Prinsdaal 61 
BAMBRUGGE 

Tel 053/534.23 

Adv. De Backerstraal 61 
Denderhoutem 

Tel. 054/311.63 

VRAAG VRIJBLIJVEND FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN 
EN PROGRAMMA 

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

Voor meis je van 16 jaar word t werk 
gezocht op kantoor of als hulpver
koopster. Schr i jven : sen. M . Van 
Haegendoren, G. Gezellelaan 63 te 
3030 Heverlee. R 74 

Te huur : ru im handelshuis, cen
traal gelegen te Zot tegem, Ar thur 
Scheir isstr . 11. Schri jv. naar R. Van 
Herzeele, Ar thur Scheir isstr . 11, 
9620 Zot tegem. R 76 

Fotoamateur zoekt fotoamateur . R. 
Poelman, D 6 Frank fu r t /Ma in 60, 
Seckbacher Landstrasse 4 1 . Dui tse 
Bondsrepubliek. R 80 

Jobstudente - Jonge dame, 18 jaar 
(A6-A2) studente to lk , wens t een 
aangepaste betrekking voor de 
maanden jul i of augustus in sektor 
administ rat ie of onthaal . Z ich drin
gend wenden to t senator Jor issen 
(015)435.96 R 79 

Dame met grote handelservar ing, 
tweeta l ig , begr ip van Engels, zoekt 
te Brussel gerance — met of zon
der personeel — In de branches 
tex t ie l , gereed om dragen, daim-
ar t ike len, geschenkenart ikelen of 
schoonheidsmiddelen (waar in ze 
lange ervar ing heeft en goede refe
rent ies) . Vast loon en kommiss ie 
gevraagd. Adres bureel blad. R 77 

Wi j zi jn 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 ver lof van 7 to t 31 ju l i e.k. 
Schri jven naar : B. Pausenberger 
Kerkhofstraat 40, 9930 Zomergem. 
Tel. 09/74.72.44. R 78 

oplossing 67 
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opgave 68 
HORIZONTAAL 

1) Hoofdstad van Fr iesland. 
2) Voorzetsel . Mannet jesb i j . Ti jd

perk. 
3) Oostv laamse gemeente. 
4) Vragend voornaamwoord. Dras-

saard. 
5) Dapperheid, lef. Nederlandse 

gemeente aan het IJsselmeer. 
6) Laatste kwar t ier . Verheer l i jk t . 
7) Europese munt . Eerwaarde 

heer. 
8) Vlaamse stad. Z in tu ig . 
9) H i j . Esk imowoning. Ri jksinst i 

tuu t . 
10) Onderzoeker van de Egyptische 

oudheid. 

VERTIKAAL 

1) Gesteentenleer . 

2) Voegwoord . Vorm van « KRIJ
GEN . . 

3) Persoonl i jk voornaamwoord. 
Voegwoord . 

4) Ierse protestantse mi l i tan ten . 
Siber ische s t room. In l icht ingen. 

5) Gemeente in het Pajot tenland. 
Twee medekl inkers . 

6) Vloot . Bi jzonder lager onder
w i j s . 

7) Lengtemaat. Twee k l inkers. 
Ooster lengte . 

8) L idwoord. Dat zei Wi l l em van 
Saefthinge t o t zi jn paard. 

9) Daar. Bi jbelse s tad. Spaans 
goud. 

10) Precies, vo lkomen ju is t . 
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DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 

Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zouisir. 30, 29-33, 36-38 
Tal. (053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens • bed]ei en wtagen 
stoelen en looprekken - schommelt - kamerverslarlngan • wat 

tafels en waskussant • klnderkledtng 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rulteruitrustlngen • ping-
pongtafels - badk led ing en alle toebehoortan - rol- an Ifstdtaat-

sen - kampingartlkelan - turngereL 

SPEELGOED : uitgebreide keus In merkartikelen : autebansn • 
elekr. treinen der besta merken • auto's - go-carts - traktoran • 
poppen - poppenwagens en -wlagias . buralan • lattanaar* • 
borden - flefs{es - alle gezalschapstpalen • alle toortan meka-
nleken • schooltassen - borden • fuinmeubalan - tuinschommelt. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 
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zuid - amerikaans 
In een klein restaurant in Rio de 

Janeiro staat op de spijskaart een 
« fi let è la Helder Camara ». Ge
vraagd naar de betekenis ervan, 
antwoordde men aan een Duits 
Journalist ; « het ziet er van buiten 
iwar t uit, maar het is van binnen 
In feite rood .. ». Deze opvatting 
over de bisschop van Recife, die 
nog onlangs in Brussel sprak (en 
die blijkbaar bijna zoveel in Europa 
vertoeft als in zijn bisdom) is ti-
perend, ook voor een groot gedeelte 
van het Braziliaans Episkopaat, 
zelfs als het zich voor sociale 'ler-
vormingen uitspreekt. Nochtans is 
Camaras kritiek zeker niet onge
grond. Zowel in zijn vroegere boek
jes als in zijn redevoeringen valt 
hij het kapitalistische stelsel zeer 
scherp aan, waarbij moet gezegd 
worden dat hij ook een socialisme 
zoals dat in de Sovjetunie en in 
China gepraktikeerd wordt, afwijst. 
Men heeft wel eens gezegd dat hij 
droomt van een soort Joegosla-
visch socialisme. Maar is ook dat 
geen totalitaire korruptie van een 
werkelijk socialisme ' In « De 
Strukturen van het onrecht » trekt 
hij nogmaals van leer tegen het ka
pitalisme, en hij verwijt het, dat het 
slechts een schijn van vrijheid in 
stand houdt, maar dat even onvrij 
is als de totalitaire stelsels. Deze 
aanklacht is gedeeltelijk waar, en 
daarom onjuist Het alternatief voor 
een totalitair stelsel is een plura
listisch stelsel Begint men echter 
op het sociaal-ekonomisch vlak hot 
pluralisme af te wijzen, dan raakt 
men onvermijdelijk in een stro
ming, die ook naar de totalise
ring van de andere levensgebieden 

— politieke, kulturele, filosofische 
— voert. Er zijn — en hier heeft 
Camara zeker gelijk — in het ka
pitalistisch stelsel heel wat struk
turen die onrecht en korruptie be
vorderen en in stand houden De 
mens blijft er echter de mogelijk
heid behouden, deze strukturen te 
bestrijden en op de korruptie de 
aandacht te vestigen. De vrijheid 
gaat zelfs in sommige gevallen zo
ver, dat het sisteem zijn eigen vij
anden vrij spel laat. Wij mogen de 
almacht van de strukturen niet 
overdrijven noch die van de vrij
heid overschatten, maar de sociale 
evolutie die Europa sedert de 19e 
eeuw doormaakte, is toch tégen de 
strukturen in gegaan, met vernieti-
Bïng van een aantal ervan, zonder 

het essentieel pluralisme te vernie
tigen. Zuid-Amenka kan zich alleen 
langs dié weg ontvoogden. Niet 
langs een of ander kommunistisch 
experiment van Yoegoslavische of 
Cubaanse inspiratie. Een belangrij
ke faktor speelt daarbij de mens 
zelf, en speelde in het verleden 
het historisch en etnisch ontwikke
lingsproces der Zuidamerikaanse 
naties een proces dat vaak belem
merend werkte. Belangrijk is ook 
de bewustwording, via onderwijs 
en opvoeding, van een massa die 
in sommige staten nog grotendeels 
analfabeet is. (In Brazilië in 1961 
nog ca. 50 %). 

Er is een merkwaardige paraleel 
tussen dit analfabetisme en de so
ciale en ekonomische ontvoogding: 
tegenover Argentinië en Urugay 
met 14 en 15 % staan Bolivia .net 
68 %, en Haiti met bijna 90 % an
alfabeten. Wij nemen niet aan dat 
regeringen, zoals bv. die van Bra
zilië, bewust-remmend werken in 
deze evolutie, integendeel. Zo l'en-
de de strijd tegen het analfabetis
me in Brazilië een grote uitbrei
ding. Als gevolg daarvan waren aan 
de instellingen van sekundair -n-
derwijs vorig jaar 4 640 000 '.sr-
lingen ingeschreven, tegenover nog 
geen 2 miljoen in 1964. Het aantal 
universiteitsstudenten steeg op 
amper 7 jaar van 160.000 tot 500 
duizend in 1971, en neemt nog 
steeds toe. Dat is de basis, waarop 
een sociale en ekonomische ont
wikkeling kan gebouwd worden. Zij 
alleen, en niet een utopisch socia
lisme, kan de levensomstandighe
den voor de massa verbeteren Nü 
schuilt er wel een gevaar in een 
mogelijke disproportie van de in-
tellektuele en ekonomische groei, 
vooral in de aanvangsfase, ook al 
omdat het onderwijs niet altijd aan 
de technische behoeften is aange
past. 

In een door dr A E. van Niekerk 
samengestelde en ingeleide studie 
over de « Sociologie en sociale 
Verandering in Latijns Amerika "(x) 
onderzoeken verschillende auteurs 
de situatie vanuit het standpunt 
van de socioloog. In de inleiding 
over « kuituur, wetenschap en so
ciale verandering in Latijns Ameri
ka » wijst de auteur erop, dat La
tijns Amerika en Europa — in te
genstelling tot de andere gebieden 
van de derde wereld — met elkaar 
veel elementen gemeen hebben, 

maar dat er een zekere inkongruen-
tie bestaat tussen de kulturele en 
strukturele sistemen aldaar. Het 
boek bevat naast een studie over 
« het probleem van de sociale ver
andering » van José Medina Eche-
varria, ook een onderzoek over de 
stedelijke situatie door de CEPAL 
(de Ekonomische kommissie voor 
Latijns Amerika). Glaudio Ary Dil
lon Soares onderzoekt de « ekono
mische ontwikkeling en de klassen-
struktuur », Torcuato 8. Di Telia de 
monolitische ideologieën In meer
partijenstelsels : Apra, castrisme, 
populisme, peronisme : en José 
Nun behandelt tenslotte de krisis 
in de hegemonie en de militaire 
staatsgreep. Deze studies zijn niet 
alleen voor sociologen van belang, 
maar ook voor al wie met de pro
blematiek van de Derde Wereld (en 
in dit geval in het bijzonder die 
van Latijns Amerika) op een ernsti
ge wijze wil gekonfronteerd wor
den. 

Politiek zoekt Latijns-Amerika, na 
het verdwijnen van het oude twes-
partijensisteem van konservatievon 
en liberalen, naar een nieuwe legi
timiteit Sociaal zoekt het naar oen 
evolutie van toestanden, die aan 
het 19e eeuwse Europese proleta
riaat herinneren, en aan de 19e 
eeuwse kapitalistische uitbuiting, 
tot een ekonoinisch stelsel met 
sociale rechtvaardigheid en bevei
liging Ekonomisch zal het daaren
boven genoodzaakt worden, minder 
afhankelijk te worden van de grond-
stoffenekonomie alleen, maar hier 
zijn machtige tegenstanders. 
Toch blijkt de mogelijkheid : in ira-
zilië zelf vertegenwoordigde de kof
fie 60 % van de export. Nu is dat 
nog maar 39 % en het aandeel der 
afgewerkte produkten stijgt nog. 

Er zijn vertragingen in het pro
ces. Er zijn konflikten, daar waar 
men het probeert te bruskeren. 
Maar op lange termijn geloven wij 
dat Latijns Amerika evenveel toe
komst heeft, ook sociaal, als l;et 
Europa van amper 75 jaar geleden. 
Waarbij wij echter het ongeduld 
begrijpen van de velen, die nog lij
den onder de traagheid van elke 
evolutie, en van dezen die recht 
zinnig geloven in de mogelijkheid, 
het proces revolutionair te versnel
len. 

tx) verscheen bij de Standaard We
tenschappelijke uitgeverij. 

een groot oostenrijker 
De verhouding Oostenrijk-Duitsland heeft, afgezien van de verhoudingen 

in oppervlakte en bevolking, iets van die tussen Vlaanderen en Nederland. 
Ook daar was er immers een politiek-gescheiden ontwikkeling met slechts 
een korte periode van vereniging. Ook daar (zoals trouwens bij de meeste 
tvolkeren in Europa) een rivaliteit die wel eens tot animositeit wordt, 
tussen bepaalde streken, en in vele gevallen tussen het Noorden en het 
Zuiden. En ook daar : een boven tijd en grenzen heen onverbroken een
heid van taal en kuituur, als uitdrukking van een diepere essentiële een
heid die van dezelfde volksgemeenschap. Deze eenheid in verscheiden
heid zien wij best in de literatuur tot uiting komen : taal is nog altijd en 
zal altijd blijven de eigenste expressie der volksziei. 

Oosterijks bijdrage tot de heelduitse kuituur is niet gering en ook in de 
moderne Duitse literatuur zijn belangrijke namen staatkundig-Oosten
rijks : Rilke, Hoffmantshal, Kafka, Broch, Musil, TrakI, Weinheber. 

De belangrijkste naoorlogse fi
guur in de Oostenrijkse literatuur 
(in zoverre men daarvan kan spre 
ken) en in de hele Duitse literatuur 
is Heimito von Doderer. Bekend 
werd z'n naam nadat z'n hoofdwerk 
« Die Demonen » reeds enkele ja
ren verschenen was en er reeds 
een Amerikaanse vertaling van 
voorlag. In dit werk, evenals in de 
aanloop ertoe ; de « Strudlhofstie-
ge », en in een onvoltooid geble
ven romancyclus, had von Doderer 
op polyfonische wijze uitgewerkt 
wat in zijn vroegere romans en ver
halen op een lineaire wijze werd 
naar voren gebracht. 

In de korte verhalen, die nu bij 
Blederstein Verlag in één band 
verschenen, uitgegeven door Wen-
delin Scmidt-Dengler, heeft von 
Doderer de korte verhaalvorm ge
bruikt voor datgene wat zich moei
lijk in zijn groter werk liet voegen. 

of wat zich uit die concepten zelf
standig maakte. 

In het scheppingsproces en in de 
auteursloopbaan van von Doderer 
zien wij vooral twee periodes. 
Vooreerst ontstonden veel verha
len rond de jaren dertig : von Do
derer had na zijn terugkeer uit Rus
sische krijgsgevangenschap en na 
voltooiing van zijn studies zich pas 
als vrij auteur gevestigd. Zijn eer
ste romans waren verschenen en 
hij bereidde zijn grotere romankon-
cept voor. Naast een tematische 
oefening, zal er ook weer een prak
tische reden geweest zijn voor zijn 
kreativiteit in de kleinere vorm, 
die onmiddellijk financieel rendeer
de... Een tweede reeks kortere 
stukken ontstonden na zijn hoofd
werk, en de daaropvolgende « Me-
rovinger » : het was als het ware 
de aanloop tot het laatste maar 
ook de brug tussen de twee gro

tere koncepten : wat nog in de 
grote vorm niet kon, vond zijn weg 
in de kleinere, zodat de stroom 
van de gedachten en van het ver
woordende proza in de tijd niet af
gebroken werd. 

De mythe van von Doderer als 
een soort Weens heimatschrijver, 
zij het van hoge graad, houdt geen 
stand, hoewel Doderer met de aus-
tracismen in zijn Duits, zijn k.u.k.-
dekorum en zijn levenswijze wilde 
doen vergeten dat hij qua afstam
ming een « Zugereister » was. 

Schrijven was voor von Doderer 
leven : hij schiep zijn wereld ''O-
taal I Zijn filosofie, in zijn dagboe
ken « Tangenten » neergelegd, is 
aansluiting bij objektivering van 
zijn verhaalkunst. Zijn politieke 
opinies waren daarbij randgebeur-
tenissen. Als goed lid van de ille
gale nationaalsocialistische partij 
vóór 1938 liet hij zich in de jongste 
Oostenrijkse verkiezingen gebrui
ken voor socialistische verkiezings
propaganda. Ook dat hoort tot de 
geplogenheden in het naoorlogse 
Oostenrijk. Ook dat hoorde tot het 
rond von Doderer in stand gehou
den cirkus. Er was zelfs een spe
ciale benaming voor de al te en-
toesiaste lezeressen van Doderers 
werk : men noemde ze « Strudl-
hofziegen ». 

Ontdaan van de mythe en van het 
Weense masker, blijft de echte von 
Doderer leven in een werk, dat bo
ven Wenen en Oostenrijk uitgroeit 
en waarin de kortere verhalen en 
vertellingen een onmisbaar en niet 
te veronachtzamen plaats innemen. 
Heimito von Doderer : Die Erzë-
hlungen • ; Biederstein Verlag, 
Munchen — 501 biz. 18,50 DM. 

lullij J l ' . iii ' iMlViii-

De poorten van de zomer staan wagewijd open, de wachter houdt on» 
in het oog. 

kultuurtelex 
• Werner Sarlet. kunstschilder, stelt zijn recente werken ten toon in de 
Standaard Galerij Oostende, Kapellestraat 103, van 23 juni tot 23 juli 1973. 
Open van 9 tot 18.30 uur. Op zon- en feestdagen gesloten. 

• 8 september 1973 is de uiterste inschrijvingsdatum voor de deelneming 
aan onze 7e Nationale Amateurfilmwedstrijd 6 en 7 oktober is reeds voor
behouden aan de dokumentatie- en animatiefilms Daarna volgen op 20 en 
21 oktober de speelfilms en genrefilms, en op 17 en 18 november de films 
die toerisme of folklore tot onderwerp hebben Wie in deze laatste kate-
gorie meedingt kan dus nog films insturen, tijdens de aanstaande zomer
vakantie opgenomen. Maar ook deze moeten ingeschreven worden ten 
laatste op 8 september. 
De deelnemers ontvangen tijdig bericht over datum en uur van de projek-
tie, die ze liefst persoonlijk verzorgen. 
Op de galaprojektie zullen een aantal prijzen uitgereikt worden voor een 
totaal bedrag van 100 000 fr. (honderdduizend) Daarbij worden door de 
VTB-VAB nog een gouden, zilveren en bronzen penningen geschonken aan 
de auteurs van de best geklasseerde films in iedere kategorie. 

• De Vlaamse Toeristenbond stelt enerzijds voortdurend vast hoe slecht 
Vlaanderen in het buitenland in al zijn aspekten gekend is. Anderzijds 
verheugt hij zich steeds om de pogingen van Vlamingen en zelfs van 
vreemdelingen om ons land en ons volk in het buitenland beter te doen 
kennen en meer te doen waarderen. 
Om die pogingen aan te moedigen stelt de Vlaamse Toeristenbond een 
jaarlijkse prijs ter beschikking van de landgenoot of de buitenlander die 
zich het verdienstelijkst tegenover Vlaanderen heeft gemaakt in de buiten
landse pers, op eender welk terrein, staatkundig, ekonomisch, sociaal of 
kultureel. 
Hij verzoekt dus allen die op dat gebied wensen in aanmerking te komen, 
hem op het einde van 1972 de artikels in kranten en tijdschriften, de 
boeken of andere dokumenten voor te leggen. 
De meest verdienstelijke landgenoot wordt een prachtige vakantie van een 
maand aangeboden in het land waar hij Vlaanderen met de pen dienïïè. 
De meest verdienstelijke buitenlander wordt een even lange en mooie 
vakantie aangeboden in Vlaanderen en wel met een programma naar 
eigen keuze. 
Alle briefwisseling naar de voorzitter van de Vlaamse Toeristenbond, 
St-Jakobsmarkt 45, 2000 - Antwerpen. 

• Gedurende de maanden juli en augustus kunnen de jongeren ter gele
genheid van de tentoonstelling, de boeiende wereld van het schnft ont
dekken en hierbij zelf aktief optreden. 
Er wordt hen de gelegenheid geboden mee te doen aan eeu « rally » 
doorheen de verschillende afdelingen van het museum waarbij allerlei 
prettige opdrachten dienen vervuld. 
Alle deelnemers krijgen achteraf een mooie herinnering toegezonden Wij 
verwachten een talrijke opkomst ! Deelnemingsformulieren zijn te ver
krijgen in de hal Het museum is open elke dag van 9u30 tot 12u30 en van 
13u30 tot 16u45, behalve op maandag Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis. Ingang langs Kennedylaan 

• Tijdens de maanden juli en augustus verkennen we de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10 - 1040 Brussnl, met het 
jeugdatelier de streken onder de tropische zon Aan de han) van hun 
kunstwerken en gebruiksvoorwerpen leren we het leven kennen van de 
mensen voor wie de zon een dagelijkse gezellin (vriendin of vijandin ?) 
is : Indianen. Papoea's enz En natuurlijk werken we ook zelf in het atelier ! 
Dit doen we elke dinsdag en donderdag van de vakantie van 14u 30 tot 
16U.30 Dinsdag • voor kinderen van 7 tot 11 jaar Donderdag : voor jonge
ren van 12 tot 15 jaar. 
Iedereen is welkom ! Gratis deelname - Geen inschrijving. 
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de ronde - stonde 
Tijd voor enige kulturele verdieping, dames en heren. Vandaag, zaterdag 
30 juni, gaat de 60ste ronde van Franl<rijk van start te Scheveningen. Bij 
gebrel< aan olimpische spelen, wereldbekertornooien en huldigingen van 
Eddy door Morrisken-van-den-bond is dit het grootste kultuurevenement 
van het jaar en omstreken. 

- • -
In België zal de vlag halfstok hangen op alle officiële gebouwen van 30 
Juni tot 22 juli om eraan te herinneren dat de heer Edouard Merckx niet 
meerijdt in de tour. 

- • -
Als men desalniettemin in de reportages van Fred Debruyne en Luc 
Varenne drieduizend keer de naam van Eddy hoort aanroepen, dan wordt 
men verzocht dit te beschouwen als een begrijpelijk geval van zinsverbijs
tering, veroorzaakt door de afwezigheid van de aanbedene. 

- • -
De tour gaat dus van start te Scheveningen, met een spaarzaam Hollands 
ritje van zeven kilometer. En honderd meter. Het zou wel eens kunnen 
zijn dat dit gewonnen wordt door een Belg. 

- • -
Om de Nederlanders nog wat te gunnen wordt een tweede ritaankomst 
voorzien te Rotterdam. In totaal rijdt de ronde maar een 80-tal kilometer 
over Hollandse bodem, maar dat volstaat om twee arrivee-happenings te 
organizeren. 

—:*:— 
De derde rit, in feite de tweede helft van de eerste rit. of zo u dat ver
kiest, de tweede helft van de tweede rit — kunt u volgen ? — voert ons 
de tweede dag, eigenlijk de eerste dag — kunt u nog volgen ? — naar 
Belgenland. 

Daar zal Frans Verbeeck iets proberen, heeft hij beloofd, zonder nochtans 
dat probeersel duidelijker te omschrijven. Het wordt uitkijken dus. 

- • -
Het kan enige verwondering wekken, maar vanuit België duikelt de ronde 
van Frankrijk Frankrijk binnen. Vive la France. 

- • -
Wij zullen er niet bijzijn. De meneer die u zult zien zitten, met een dikke 
sigaar in de kop, in een van de zesduizend limousines die de twaalf koe-
reurs met liefderijke zorgen omringen, is iemand anders. De redaktie vindt 
het niet nodig ons naar Frankrijk te laten gaan. De hoofdredakteur is al 
geweest. Dat volstaat. 

— • * • — 

Wie dus ook niet gaat, is de heer Edouard Merckx. Maar om andere rede
nen. Hij en zijn ploegmaats zijn « muug », zegt hij. 

VAN FRANKRUi^ 
RONDE 

VAN 30 JUNI TOT 22 JULI 1973i 
® etappestad 

@ Halve etappestad 
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Naast andere attrakties prezenteren de inrichters van de tour dit jaar een 
zonsverduistering. De Belgische wielerbond strijkt 17 % van de inkom
sten hiervan op, en zal daarmee een zatsel versieren. 

Terug naar Frankrijk om aan de uitdeling van de prijzen te beginnen. Er is 
eerst een prijs voor wie in de kortste tijd maar binnen de voorziene uren 
a) iedere rit en b) de afstand Scheveningen-Versailles aflapt. De prijsbeest 
die a) wint, noemt men de ritwinnaar, degene die b) tijdelijk aan de lei
ding staat de gele-truidrager, zijn ploegmaats de mannen met de gele 
petjes, en wie die gele trui te Versailles krijgt of houdt de eindoverwin
naar. 

- • -
Wie, afgezien van de tijd, en <• ex aequo » buiten beschouwing gelaten, 
dag na dag het dichtst bij de eerste eindigt, krijgt een groene trui. Men 
kan die groene trui veroveren, omgorden, krijgen, afgeven, verdedigen, 
nastreven, behouden, verliezen, heroveren, kopen en ruilen. 

De elegantste koereur — offisjellen tellen niet mee — krijgt de prijs van 
de elegantie. De minzaamste de prijs van de minzaamheid. De strijdlustig-
ste de prijs van de strijdlust. Wie het best zijn geliefde kopman beschermt, 
krijgt ook een prijs. Wie er dan nog geen heeft, kan nog het dagelijks 
ploegenklassement winnen, of de algemene rangschikking per ploeg — 
tijdelijk of definitief. Wie nog niet aan zijn trekken komt, kan de prijs voor 
de « points chauds » (n.v.d.r. : warme punten] veroveren, of desnoods 
de prijs van de beste klimmer. Wie dan nog geen prijs heeft, worde best 
technisch leider of zo. 

- • * • -

Moest het zijn dat u van heel die poespas geen sjiek verstaat, dan moogt 
u ons 1 kollega noemen, 2" het Fred niet kwalijk nemen dat u geen woord 
verstaat van zijn betoog, en 3" goed uit de ogen kijken, want de ronde van 
Frankrijk zal u duidelijk maken wat gij daarvoor nemen kunt. 

N.B. De leider in het klassement van de « combine » draagt een witte trui, 
en is daaraan te herkennen. De combine is de hutsekluts die men 
bekomt als men alle andere prijzen mengt. Wij hopen dat dit duide
lijk is. 

broek gescheurd ? 

Groot dispuut in de pers over de 
vraag of de inrichters te Soumagne 
al dan niet hun broek scheurden 
aan het kampioenschap. Men weet 
Irtimers dat zij aan de BWB alleen 
al 3.401.111 frank moeten afdekken. 
De voorzitter van het inrichtend ko-
mitee rekende op 100.000 kijkers. 
Hij dacht dat er 60.000 waren. De 
pers hield het bij 20.000, waaronder 
veel die zonder betalen binnenraak-
ten. Daarenboven kenden de show-
Idolen J. Halliday en Sylvie Vartan, 
die de kermis na de aankomst nog 
iwat moesten rekken, maar een zeer 
matig sukses O.m. omdat de mees
te toeschouwers Vlamingen waren, 
ver van huis nog, en al heel wat 
geld kwijt. Kortom, men denkt dat 
de mannen van Soumagne geld zul
ten moeten bijleggen, en men vraagt 
rich af, met L. van Craen bij voor
beeld, waar zij het in hun koppeken 
blijven steken zoveel geld te bie
den voor de inrichting van een kam
pioenschap als zij goed weten dat 
zij eraan verliezen. 

e i sen 

Er begint ook entwat te roeren 
bij de motorpiloten, zou men zeg
gen. Zij schijnen niet meer bereid 
te zijn hun nek te breken, zonder 
tenminste eerst eens gereklameerd 
en gekontesteerd te hebben. Daar 
is ons bloedeigen vaderland deze 
keer de « peer » van. De « riders 
association », die de meeste pilo
ten groepeert, heeft aan de inrich
ters te Francorchamps een brief 
gestuurd, waarin gezegd wordt dat 
haar leden niet zullen starten als 
niet voor 100 percent voldaan wordt 
aan haar eisen inzake veiligheids
maatregelen. Deze omvatten o. m. 
het afschermen van alle vangrails 
en bomen met strobalen. Naar onze 
bescheiden mening hebben die 
mannen volkomen gelijk. Als men 
hun steeds snellere tuigen in han
den stopt, dan moet men er ook 
maar voor zorgen dat de veiligheids
maatregelen navenant zijn. Zelfs als 
hun eisen voor 100 percent inge
willigd worden, blijft het gevaar
lijk genoeg, zouden wij denken. 

goed 

Uitstekende wedstrijd, naar onze 
smaak, de finale voor de Duitse 
voetbalbeker, gespeeld door KC 
Keulen en Borussia Mönchenglad-
bach, na verlengingen door de laat
ste klub gewonnen met 1-2. Uitste
kende wedstrijd omdat er van de 
eerste tot de laatste minuut door 
beide klubs uitgesproken offensief 
werd gespeeld. Er vielen slechts 
drie doelpunten, doch er waren 
minstens dertig werkelijke doelpo
gingen. De keepers waren echter 
bij de zaak. Wedstrijd die ook ge
speeld werd met een totale inzet, 
wat wel nodig was vermits iedereen 
op alle ogenblikken betrokken was 
bij alle akties. Iets dat wij hier bij 
ons nog niet kennen. Uitstekende 
wedstrijd tenslotte omdat ondanks 
inzet en overgave de spelers 
steeds sportief bleven. Wij zagen 
geen enkele vuile fcut, maar wel 
dat de spelers elkaar regelmatig 
hielpen bij krampen of pijnlijke kon
takten. Hiertoe droegen volgens ons 
de uitstekende scheidsrechter én 
het publiek, dat, supporter of niet, 
geen onsportiviteit schijnt te dul
den, ruimschoots het hunne bij. 

niet-akkoorcj 

Jaak Lecoq herinnerde er in zijn 
krant nog eens aan dat de suppor
ters goed moeten weten wat zij zijn 
en wat zij niet zijn. Zij kopen met 
hun entreekaartje het recht een 
spektakel te zien, en achter de om
heining te roepen en te brullen 
naar hartelust. Maar verder gaan, 
altijd volgens de Jaak, hun rechten 
niet. Wat zouden zij kritiek gaan 
uitoefenen op spelers, trainers, be
stuursleden, alia. Kennen zij de pro
blemen ? Zouden zij het beter 
doen ? Wij zijn het niet eens met 
de Jaak. Men staat overal te gillen 
dat de moderne supporter meer is 
dan een toeschouwer. Dat hij par
ticipeert aan het klubleven. Dat hij 
aktief bijdraagt tot de suksessen 
en zo. Welnu, als de supporter op 
een of andere manier mee-werkt. 
dan moet hij op een of andere ma
nier ook inspraak hebben. Bij voor
beeld over de wijze waarop het be
stuur het geld vergosselt. 

tof ! 

Mooie suksessen verleden week 
voor onze roeiers tijdens de wereld
kampioenschappen afdaling in Zwit
serland. J.P. Burny werd wereld
kampioen hl de individuele proe

ven, en daarmee herhaalde hij zijn 
eksploot van vier jaar geleden. In 
de proeven per ploeg voor dames 
en heren behaalde België dan nog 
de tweede en de derde plaats. Voor 
een klein land zoals het onze, waar 
de kano-sport toch niet erg populair 
is, en waar trouwens niet zo erg 
veel gelegenheid is om deze sport 

te beoefenen, is dat zeker niet 
slecht. Wat daarenboven J.P. Burny 
siert, is zijn bescheidenheid. Na 
het behalen van zijn titel wees hij 
er onmiddellijk op dat het^parkoers 
hem bijzonder goed lag, én dat hij 
voordeel haalde uit de volgorde van 
de vertrekken. Fijn van hem. Pro
ficiat. 

verbeeck kampioen 

Zo heeft Frans Verbeeck dan eindelijk de • grote overwinning », die hij 
al zo lang nastreeft, binnen schot. Hij werd verleden zondag kampioen van 
België te Soumagne. En hij heeft het niet « kadoo » gekregen. Het was 
eerst en vooral al een zware wedstrijd — er bereikten nog geen dertig 
renners de aankomst —, en er diende daarbij nog een zekere Merckx 
overwonnen, die, voortgaande op zijn inspanningen om de ontsnapte Van 
Springel bij te benen, en om op liet einde nog ïelf weg te springen, wel 
zin had in de kampioenentrui (ook al brengt die maar twaalfduizend frank 
op). Merckx werd tot de orde geroepen door Verbeeck, en in de spurt 
moest Merckx er dan aan geloven. Als u het ons vraagt, op grond van zijn 
uitslagen de laatste jaren, verdient Verbeeck het wel eens kampioen ta 

zijn. 
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bewegings^W 

antwerpen 
ANTWERPEN (Arr.) 
ARR. RAAD 

Het arr. bestuur Antwerpen wenst 
de arr. raadsleden een aangename 
vakantieperiode, om zodoende, met 
hernieuwde krachten elkaar terug 
te ontmoeten tijdens onze e.k. arr. 
raad op 14 september a.s. 
VUJO - ARR. KADERDAG 

Wij verwachten ten minste een 
Jongere van elke VU-afdeling op de 
arr. kontaktdag te Braschaat op za
terdag 7 juli a.s. Plaats : Hoogstr. 
57 (d.l. ter hoogte van het natuurre
servaat Eyckelenberg op de Hoog-
boomsestwg links een dreef in ; 
weg zal aangeduid worden). Pro
gramma : om 10 u. gespreksgroep 
over de noodzaak en het doel van 
Vujo ; in de namiddag groepsge
sprek over de arr. werking. Deelna
me in de onkosten : 30 fr. (middag
maal). Wij rekenen op een talrijke 
aanwezigheid. 

ANTWERPEN (Stad) 
PROBLEMEN 

Zou u niet mogen hebben vanaf 
maandag 30 juli en verder ook niet 
de ganse maand augustus. Vóór 
die datum en terug in september 
kan u zich nog rustig in de handen 
leggen van een onzer volksverte
genwoordigers die stipt elke maan
dag van 16 tot 20 u. op ons sekr. 
Wetstr. 12 op u wachten. 
STENU 

Kan ü opsturen naar Ibramco, 
ITT, Equimo of naar de VU-Antwer-
pen-stad, Wetstr. 12. Wij hebben 
ook een bankrek. Kredietbank, Car-
notstr., Antw., nr. 404.3036801.74. 
IJZERBEDEVAART 

Is dwingend, wij zullen er zijn. 
U ook ? 
LA BOHÈME 

Is komen klagen op het sekreta-
riaat. We hadden het haar zelf moe
ten vragen zegde 7.e en niet aan 
Pucini. 't Is goed voor één keer. 
We mogen het stuk laten doorgaan 
In de KVO op donderdag 29 no
vember. Dank u La Bohème. 
11 JULI 

Is de dag voor de beest uit te 
hangen ! Hebt u er al een ? 300 fr. 
op ons sekretariaat. En nu nog wat 
over 11 juli : op verzoek van het 
verbond van Vlaamse Kultuurvereni-
gingen verstuurt onze afdeling tra
ditioneel elk jaar uitnodigingen, uit
geschreven door het stadsbestuur, 
voor het bijwonen van de 11 juli-
viering in de Elisabethzaal, Antwer
pen, waarvoor men op aanvraag 
kaarten kan bekomen. Wegens de 
onbegrjpelijke houding die de bur
germeester en zijn kollege heeft 
aangenomen in verband met de on
langs door de VU-fraktie in de ge
meenteraad voorgestelde eis een 
bloemstuk vanwege het stadsbe
stuur te laten neerleggen op de 
IJzerbedevaart (wat niet aanvaard 
werd), laten we het dit jaar aan 
onze uitgenodigde leden over of ze 
het wel gepast vinden naar dit feest 
in de Elisabethzaal te gaan ? 
KONTAKTBLAD 

Ligt binnen enkele dagen bij uw 
buurman op zijn leestafel of in zijn 
vuilbak. Hoe het binnenshuis be
handeld wordt weten we niet. Wij 
steken het in ieder geval beleefd 
ki duizende brievenbussen. 
VAKANTIE 

Blijf van ons sekretariaat weg 
vanaf maandag 30 juli tot en met 
dinsdag 28 augustus... u zou er 
voor de deur staan ! 

BERCHEM 
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. 
SOC. DIENSTBETOON 

Mandatarissen : dr Goemans, 
39.02.30 : Jos De Roover. Ruyten-
burgstr. ; Jef Brentjens, 39.10.74 ; 
Juul Creten, 39.36.07 ; Piet Van 
Dooren, 30.52.42 ; Paula Van Beeck-
Van der Linden, 21 73 60 ; Paul 
Baetens, 30.93.33. 

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

BOECHOUT-VREMDE 
HANG DE BEEST UIT ! 

« Echte » leeuwen : zwart op gou
den veld, te verkrijgen via sekreta
riaat : Flor Van Praet, 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. 

BOOISCHOT 
GULDENSPORENFEEST 

De jaarlijkse Guldensporenfees-
ten in onze gemeente die vorig 
jaar doorklonken tot in de TV met 
het opduiken van « onderduiker • 
Mik Babyion op ons Guldensporen-
bal gaan nu door tijdens het week
end van 6 en 7 juli. 

Vrijdag 6 juli voert de VUJO de 
boventoon en brengt in dancing De 
Kievit de internationale bekende 
teams « The New Inspiration » en 
« Enclave Combo ». Alle jongeren 
daarheen. 

Zaterdag 7 juli : in dezelfde dan
cing : de alomgekende formatie 
van Nico Gomez met zijn Zuidame-
rikaanse muziek verguldt het spo-
renfeest. 

Alle afdelingen van ver uit de 
buurt worden uitgenodigd ! 

BOOM 
WELKOM 

Vele onzer leden zijn nog niet in 
ons nieuw sekretariaat geweest. 
Moge de pensenkermis van 6 juli 
een gelegenheid zijn om eindelijk 
eens af te komen. Persoonlijke uit
nodigingen worden nog verstuurd. 

Sekretariaat geopend elk week
end, zaterdag vanaf 18 u. en zon
dagmorgen vanaf 9 u. 30. 

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 zo i hebben. De Vlaam
se burcht Borgerhout moet op 11 
juli de leeuwen doen dansen. 

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

BRECHT 
MIDZOMER-OPENLUCHTFEEST 

Op 19 augustus verzorgt VU-
Brecht in de weide voor gasthof 
« Hanepad » een Breugeliaans eten
tje, in vaktermen « Asado •> geheten 
We ontsteken om 6 u. de vuren, 
maar zo vroeg moet u niet komen. 
Vanaf 11 u. zullen de eerste wor
sten geroosterd zijn, terwijl de 
schapen aan het spit tot 16 u. ge
duld zullen moeten oefenen. Wij 
verorberen dit alles met brood en 
groenten. Alle Vlamingen die hou
den van een dagje-uit in de open 
natuur, met zang en een hartig stuk
je eten, verwachten wij . Het einde 
van de dag bepaalt uzelf, wij doven 
de vuren omstreeks 24 u. Diegenen 
die er wensen bij te zijn, dienen 
zich vóór 12 augustus telefonisch 
op te geven : tel. : 03/138401, Jo
ris Lombaerts. De deelname in de 
onkosten bedraagt 100 fr. voor vol
wassenen en 50 fr. tot 14 jaar. 
Gasthof « Hanepad » is gelegen 
aan de afrit E3-Brecht, eerste zand-
wegel rechts. 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

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

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

EDEGEM 
VUJO 

Heden zaterdag 30 juni om 15 u 
samenkomst in • Drie Eiken » voor 
het vertrek naar de IJzerbedevaart. 

Zaterdag 7 juli om 9 a. bijeen
komst om 9 u. aan « Drie Eiken » 
voor het vertrek naar Brasschaat. 
Lees elders in dit blad bij arr. me
dedelingen. 
GULDENSPORENFEEST 

Onze sporenviering gaat door op 
11 juli om 20 u. in gemeenschaps
centrum « Drie Eiken ». 
GEMEENTERAAD 

Onze fraktie riep samen met de 
BSP een speciale gemeenteraad sa
men om te interpelleren over de 
onteigeningen waarmee de inwo
ners van de Wilrijkstraat bedreigd 
worden. Meer nieuws hierover vol
gende maal. 

EKEREN 

IJZERBEDEVAART 
Morgen zondag 1 juli om 11 u. te 

Diksmuide. Aanplakbrieven te be
komen op het VU-sekretariaat, Eke-
ren, Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. 
LEEUWEVLAGGEN 

Inlichtingen hieromtrent te ver
krijgen op het VU-sekretariaat, Eke-
ren. 
4de ZEEZANGFEEST 

Dinsdag 10 juli om 20 u. 30 in 
het Kursaal van Oostende. Inlichtin
gen te bekomen op het ANZ-sekre-
tariaat, Vrijheidstr. 30-32 te Ant
werpen, tel. 37.93.92. 
15de INTERNATIONAAL 
VOLKSDANSFESTIVAL 

Op 7, 8, 9 en 11 juli in het Park-
Kasteel Schoten. Inlichtingen te 
bekomen bij VVV-Voorkempen. Tel. 
58.55.12. 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 

VVordt lid of neem een abonne
ment op « Wij ». Gelieve zich te 
wenden tot het VU-sekretariaat, 
Ekeren of tot een bestuurslid. 
GULDENSPORENFEEST 

Donderdag 5 juli te 20 u. organi
seert het gemeentelijk feestkomi-
tee, in samenwerking met de vere
nigingen aangesloten bij de Ge
meentelijke Kultuurraad en het Ge
meentebestuur, een groots opgevat
te Guldensporenherdenking in het 
Hof « De Bist ». Deze herdenking 
staat in het teken van « 175 jaar 
Boerenkrijg ». Het eerste deel van 
deze viering wordt verzorgd door 
verenigingen uit onze eigen ge
meente, terwijl in het tweede deel 
de kunstgroep « Incar » uit Lebbeke 
de hoofdbrok vertolkt. 
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, 
Hoogboomstwg 22 (Hoogboom). Tel. 
64.41.48. 

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

GEEL 
SOC. DIENSTBETOON 
— Elke maandag van 18 tot 19 u. 30 
bij volksvert. Jo Belmans, Posson-
dries 7. 
— Elke late 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, Zammei en 
van 20 tot 20 u. 45 in café Sportlo
kaal (M. Vanuytsel), Zammelsestwg 
Oosterio en van 21 tot 21 u. 45 bij 
Vleugels Alfons, Stelen. 
— Elke 4e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 in café Bij de Koster (Van Do-
ninck), Geel-Pun ; van 20 tot 20 u. 
45 in zaal Victorie (Verbeven) La-
rem-centrum ; van 21 tot 21 u. 45 
in café Sporting (Juul Goossens), 
Vaartstr., Ten Aart. 
— Voor inlichtingen in verband met 
KOO, ziekenhuis of rusthuis : 
wend u tot onze afgevaardigde In 
de KOO : Jan de Graaf, Nieuwstr. 
21, Geel. tel. 59011. 

HERENTHOUT 
IJZERBEDEVAART 

Dit jaar trekken wij met eigen 
wagens naar de IJzerbedevaart te 
Diksmuide. Zij die nog mee willen 
verzoeken wij tijdig op post te zijn 
Wij vertrekken stipt te 6 u. aan 
ons lokaal op de Markt. 

HOBOKEN 
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 
olaatselijke en algemene admini
stratie. 

MORTSEL 

IJZERBEDEVAART 
Traditiegetrouw zal ook morgen 

Mortsel met een zeer sterke ver
tegenwoordiging aanwezig zijn op 
de iJzervlakte te Diksmuide. Wij 
wensen de talrijke Mortselse (en 
andere) bedevaarders « goede 
reis » en een behouden terugkomst. 

VLAGGENAKTIE 
De Vlaamse feestdagen zijn In aan
tocht : IJzerbedevaart, 11 juli. Uw 
nylon leeuwevaandel, aan de prijs 
van 270 fr. (1,50 m/1,50 m) ligt 
klaar. Een berichtje of telefoontje 
aan Wim Caessens, Pastoor Deens-
str. 19, tel. 55.39.09, en u hebt uw 
leeuwevaandel thuis... zoals reeds 
honderden goede Vlamingen te 
Mortsel. 

ZOEKERTIES 
1) Gediplomeerde A2 hotelbedrijf 
zoekt passend werk (kelner e.d.). 
2) Wegens uitbreiding van bedrijf 
binnenhuisinrichting worden meu
belmakers gezocht. 
Schrijven of telefoneren : W. Jo-
rissen, Louisastraat 31, Mechelen, 
tel. 015-435.96. - - R 8f 

Medewerk(st)er gevraagd voor tuin
aanleg en tuinonderhoud. Schrijven 
naar Leo Quintelier, Goudkasteel-
laan 16, Huizingen. — R 83 

Betrekking gezocht voor administr* 
tief bediende - 41 jaar - volledige 
humaniora. Zich wenden Oswald 
Van Ooteghem - Rode Kruisstraat, 
7, Gentbrugge - tel. 09/52.72.87. 

— R 82 

GEMEENTE EKEREN 

Tijdens het groot verlof zijn plaatsen van tij
delijk toezichter vacant voor de kleuterparken. 

Aanvragen, vergezeld van de nodige bewijs
stukken (getuigschrift van gedane studies en 
bewijs van goed gedrag en zeden) dienen ge
richt aan het College van Burgemeester en 
Schepenen voor 25 juni 1973. 

Inlichtingen zijn te bekomen op het gemeen
tehuis, dienst maatschappelijke werken. 

Voor het schooljaar 1973-1974 is een betrek
king van logopedist{e) vacant., voor de lagere 
scholen van Ekeren. 

AANWERVINCSVOORWAARDEN : 

— Belg 
— Goed zedelijk gedrag 
— Diploma : gegradueerde in de logopedie 

of assistent in de psychologie. 
Leerlingen die op het einde vah het schooljaar 
hun diploma behalen kunnen eveneens hun 
kandidatuur indienen. 

De kandidaturen worden ingewacht voor 4 juli 
1973. Inlichtingen zi jn te bekomen op het ge
meentehuis, dienst onderwijs. 

UNIVERSITAIRE 
INSTELLINC 
ANTWERPEN 

VAKANTE 
BETREKKINGEN 

HULPPERSONEEL 
VOOR HET ONDERZOEK 

Eerste-technicus scheikunde 
richting microbiologie. 

(Weddeschaal 180.000 F - 294.000 F plus indexver
hoging thans 114,87%). 

Aanwerv ingsvoorwaarde : 
minimum het diploma, getuigschrift of brevet van 
volledig hoger technisch onderwijs van de 1e graad 
(richting scheikunde of biochemie). 

Voor deze vacature ge iden de 
volgende voorwaarden : 
1. Belg zijn. 
2. Aan de dienstplichtwetten voldoen. 
3. Houder zijn van een bewijs van goed zedelijli 

gedrag. 
4. De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 
5. De aanwerving gebeurt door vergelijkende exa

mens voor de toelating tot de stage. 
6. De kandidaten die hun diploma in de maand juni 

of juli 1973 zullen behalen worden, onder voor-
, behoud, toegelaten tot het examen. 
Kandidaturen met volledig curriculum vitae dienen 
vóór 7 juli 1973 schriftelijk gericht te worden aan 
de Universitaire Instelling Antwerpen, Directie Per
soneel-Administratie, Universiteitsplein 1, 2610 Wil
rijk. 
De schriftelijke proef van het examen zal plaatsheb
ben op 14 juli 1973. 

fcV! 
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KONTICH 
VLAGGENAKTIE 

Morgen 1 ju l i : IJzerbedevaart. 
Wi j vlaggen met de Leeuw ! 
11 JULI-VIERING 

Op donderdag 5 jul i om 20 u. 
15. in de Magdalenazaal : gemeen
te l i jke 11 jul i -v ier ing. Gastspreker : 
e.p. A. Verthé. 
AMNESTIE 

Amnest le-pet i t ie l i js ten liggen ter 
ondertekening in ons lokaal Alcazar. 

M7RKSEM 

IJZERBEDEVAART 
Morgen 1 jul i t rekken wi j ter be

devaart naar Diksmuide. leder op 
post ! Op t i jd aan de ver t rekuren. 
Vlaanderen eerst ! 
MEDEDELINGEN 

Regelmatig zorgt het sekretariaat 
van onze afdel ing dat gij t i jd ig In
gel icht word t en op hoogte bl i j f t 
van wat er in de afdel ing gebeurt. 
De mededelingen die u toegestuurd 
worden kosten veel t i jd en moeite 
aan onze aktieve medewerkers. Het 
Is onverantwoordel i jk ze zonder 
verder gevolg en soms ongelezen 
terzi jde te leggen. Indien g i j w i l t 
dat het met de Volksunie goed gaat 
en dat Vlaanderen aan zijn recht 
komt. Indien gij w i l t weten wat er 
in de gemeente gebeurt nu de 
Volksunie mede bestuurt , leef dan 
mee met uw afdel ing en kom naar 
de vergaderingen. 

Wie er belang in stel t wordt op 
alle werkvergader ingen uitgeno
digd. U hoeft alleen maar uw adres 
op te geven aan de sekretar is Fons 
Brat, Trammezandlei 11 of bij een 
van de bestuursleden. 
EEN DAGJE UIT ! 

Zaterdag 7 ju l i , r ichten de Vlaam
se gepensioneerden van Merksem, 
een uitstap in, per autocar, naar 
Wester io , vert rek om 10 u. aan den 
Ti j l . Prijs : 95 fr. Er zijn nog een 
paar plaatsen beschikbaar. 
NIET VERGETEN ! 

Op 11 ju l i , in den Ti j l , vanaf 20 
u., 11 ju l iv ier ing voor de Vlaams 
Nat ional isten van Merksem. Toni 
Herreman met zijn Hammondorgel 
is van de part i j . A l len op post ! Er 
is muziek, er zal ook drank en eten 
zi jn. 
SPAARKAS TIJL 

Tijdens de vakantiemaanden juli 
en augustus, geen vergaderingen, 
maar er moet gespaard worden. 
Voor eventuele l iefhebbers, er zijn 
nog enkele nummers v r i j . Kom bij 
ons in het kaske, dan zijt gij bij 
goede vrienden ! 

MOL 

11 JULI-VIERING 
De • gemeentel i jke 11 jul iv ier ing 

ingericht door de Kultuurraad-Mol, 
gaat door op zaterdag 7 jul i vanaf 
19 u.. in de gemeentel i jke feestzaal 
Rex, Stat ionstr . Verlenen hun mede
werk ing : het zangkoor - De Schal
mei » uit Wezel, de vendelzwaaiers 
• Tijl » uit Neerpelt, de kleinkunste
naar Johan Dewit en als gastspre
ker de h. Lionel Van den Bergh. 

Nadien is u ook van harte wel
kom op het gezell ig samenzijn, in
ger icht door VU-Mol, in zaal « De 
Goudbloem », bij Stan Laenen, 
Voogdi jstr . 10. Hier zorgt Gers met 
zi jn hammondorgel voor de muzika
le Vlaamse noot. 

NIEL 

VLAGGENAKTIE 
Op 1 en 11 j u l i ' t o n e n 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, Antwerpsest r . 186 
te Nie l , waar elke vri jdagavond van 
19 u 30 af onze vr ienden Jos De 
Koek. Guido Michiels en Frans De 
Veu lemeester ter beschikking zi jn. 

NIJLEN 

KOLPORIAGE 
De Nij lense kolportageploeg sa

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

SCHILDEHALLE (Kempen) 

ZE ZEGGEN DIT... ZE ZEGGEN D.AT 
Met dit speciaal nummer zal ge-

kolporteerd worden. Wie mee wi l 
werken neme kontakt op iTiet Marie-
Caire Renders. Tel. 83.18.48. 

TURNHOUT 

TE BEGEVEN BETREKKINGEN 
De KOO-Turnhout hseft volgende 

betrekkingen vakant : 
A. Betrekkingen in t i jdel i jk dienst

verband : 1 hulpboekhouder zieken
huis ; 3 verple(e)g(st)ers, hetzij 
gegradueerd, hetzij gebrevet teerd. 

6. Betrekkingen ad inter im voor 
een periode van drie maanden met 
ingang vanaT 1 augustus 1973 : 13 
r iekenoppass(t)ers of verpleegassis-
tenten ; 3 verp le(e jg(st )ers, hetzi j 
gegradueerd, hetzij gebrevet teerd. 

De kandidaturen dienen bi j de 
KOO toe te komen ui ter l i jk op 9 
jul i 1973 en moeten voldoen aan de 
gestelde benoemingsvoorwaarden 
waarin tevens vermeld onder wel 
ke voorwaarden later vaste aanstel
ling kan plaats v inden, welke te be
komen zijn op het kantoor der KOO, 
Alber t van Di jckstr . 20 te Turnhout. 

WILRIJK 
REEDS NOTEREN 

Om de vakantie gepast te beslui
ten, planden wi j een afdel ingsuit-
stap naar de abdij van Postel. Deze 
zou doorgaan begin september. Het 
programma dient nog verder uitge
werkt , maar hou alvast zondag 9 
september beschikbaar. 
EXTRA-SCHERP 

Wi j w i l len « .Extra-Scherp » uit-
boi iwen tot een volwaardig nieuws
blaadje voor onze leden en simpa-
t isanten. Iets waarin over een en 
ander wat ui tgebreider kan geschre
ven worden dan in •• Scherp Ge
zien '. Onze leden kennen w i j . maar 
w i l u ons adressen van simpatisan-
ten bezorgen ? Dat kan op « Extra-
Scherp », Doornstr. 24, 2810 Wi l 
r i jk, te l . 28.09.25. 
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- l 
str. 18, te l . 28.0562) heeft reeds 
leeuwkes van 70 bij 70 (80 fr .) , 
maar kan u er ook leveren van 140 
bij 140 (300 fr.). Een kaartje of tele
foon volstaat en hi j bezorgt u het 
gevraagde 

WOMMELGEM 

ZE ZEGGEN DIT, ZE ZEGGEN D A T -
Brochure, te goed om zo maar te 

kolporteren. Wi j bestelden 500 num
mers, die bij bij evenveel (uitge
zochte) gezinnen zullen besteld 
worden. 
LEEUWEVLAGGEN 

1 ju l i , IJzerbedevaart ; 11 ju l i , 
Guldensporen ; 2 september, bloe-
menstoet. Hoogdagen waarbi j vlag
gen horen. Leeuwevlaggen I Ver
kri jgbaar uit voorraad en op bestel
ling : Welkomstr . 116. te l . 53.86.68. 

brabant 

Brussel-Halie-Vilvoorde 

ARR SEKRETARIAAT 
Ons arr sekretariaat. Kongres 

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

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

ASSE 
VLAAMSE BEWEGING : 
SOCIALE BEWEGING 

Woensdag 11 juli gaat er in de 
gemeentel i jke feestzaal (gemeente
huis) de tradi 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 lenlde t i jdschri f 
ten, o.a. Het Pennoen, het tema van 
de avond bel ichten in een kernach
tig betoog Als gastvedette komt 
Kor Van der Goten, die een nieuw 
vl i jmscherp programma voor ons 
klaar heeft . 
LEEUWEVLAGGEN 

Leeuwevlaggen kunnen besteld 
worden bij : mevr. Heyvaert-Coore-
mans Fr.. Tuinwi jkstr . 53 of de h. 
Gaston Rogiers. Stwg naar Edin-
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 plakwerkwed
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 tot en 
met 6 ju l i . Buiten deze waardevol le 
prijzen is er voor elke deelnemer 
en deelnemster een herinnerings
geschenk voorzien. 

Voorwaarden voor de wedst r i jd : 
De aff iche, waarop het plakwerk 
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 c m . Zi j 
moeten vóór 4 jul i binnengebracht 
worden op één der volgende adres

sen : Roger Van Den Crul je , Keier-
bergstr . 8A ; mevr. Cooremans Ju
l ia, Tuinwi jkstr . 53 ; mej . Yvonne De 
NIjs, 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 tentoongeste ld 
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 
wordt gevraagt een kennis af te 
vaardigen. 

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Vlaggen zijn te bekomen inklu-
sief vlaggestok. bij M.L. Thiebaut. 
Fazantendal 20. te Berg. 

BREMBERG-HAASRODE 
WERKING 

Het werd een degeli jk ofenweek-
einde na onze Dosfelvormingskur-
sus ,die gevolgd werd door een 65-
tal kaderleden uit het arr. Leuven. 
Onder leiding van Wal ter August i j 
nen en Arnold Herrebout hebben 
deelnemers uit Leuven, Herent, 
Winksele, Meerbeek, Kortenberg, 
Kessel-Lo, Tervuren, Oud-Heverlee, 
Ste-Agata-Rode, Heverlee zich ge
oefend in vergader-, kolportage- en 
overredingstechnieken. De sfeer 
was opperbest. Jeaninne Craps ver
dient alle lof voor de goede orga
nisatie ! Ook de andere kantons 
ui t het arr. Leuven kunnen nog een 
herhal ingsweekeinde organiseren. 
De kantonnale gevolgmacht igden 
dienen kontakt op te nemen met J. 
Craps, prov. verantw. Dosfel inst i 
tuut . Al le deelnemers hebben er 
heel wat opgestoken en de kame
raadschapsogenblikken zijn onver
gete l i jk . . . Dat senator van Hae-
gendoren zo een tof fe loodgieter 
was, ontdekten we ook ! 

BRUSSEL 
PROPAGANDA-AKTIVITEITEN 

Nummer 5 van het tweemaande
l i jks agglomerat ieblad « Brussel » 
werd door onze afdel ing op 7.000 
ex. verspre id. De relat ief Vlaams 
gebleven wi jken Haren en Heem
beek werden huis aan huis bedeeld, 
en voor Laken en Brussel-Stad wer
den 2.000 nummers op adres ver
s tuurd. Wi j beschikken voor deze 
gebieden reeds over meer dan 2.500 
adressen, en 't aantal groei t steeds 
aan. Bij de volgende uitgave zal 
8.000 een min imum zijn. Als men 
bedenkt dat de VU bij de laatste 
verkiezingen 7.200 s temmen behaal
de in de gemeente, l igt dat getal 
nog aan de lage kant : de Vlamin
gen vinden in Brussel is al een pro
bleem op zichzelf ! 

Onze afdel ing is ook gestart met 
een ledenblad « De Brusselaar », 
dat in bescheiden vorm maandel i jks 
verschi jnt . Het is bedoeld als po
ging om enig kontakt te leggen 
tussen mensen die mekaar zelden 
of nooit ontmoeten. 

Bij een mini-kolportage in enkele 
straten van Neder-Over-Heembeek 
brachten onze voorz. Mon Vandyck 
en bestuursl id Hedwiga Jacobs een 
50-tal nummers van de brochure 
« Ze zeggen... » aan de man. Ze 
mochten zich verheugen in een 
overwegend simpatiek onthaal. Het 
is ook gebleken dat de VU bi j alle 
lagen van de bevolking een ruime 
bekendheid heeft verworven, zelfs 
te Brussel ! 

DUISBURG 

VUJO 
Welke jonge mensen van 16 to t 

25 jaar wensen nog aan te s lu i ten 
bij onze Vujo-afdeling ? Voor alle 
nadere inl icht ingen zich wenden to t 
Anne-Marie Philips, Her tswegesntr , 
15 en Gaby Guns. Mechelsestr . 60. 

DUISBURG-TERVUREN-VOSSEM 

VLAGGENAKTIE 
Leeuwevlaggen In alle maten en 

ui tvoer ingen vanaf 150 fr. zijn be
schikbaar bi j André Kint, St. Jans-
str. 5. Tervuren. te l . 57.66.52. 

HEKELGEM 

MEDELEVEN 
Onder grote toeloop werd woens

dag de jongeheer Jan De Schri jver 
ten grave gedragen. Uit heel de 
federat ie Asse waren vr ienden en 
kennissen naar Hekelgem gekomen. 
Bij deze bieden w i j ons gemeente
en federat ieraadsl id Ar thur , me
vrouw en fami l ie ons innigste me
deleven aan. 

HOEILAART 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
De laatste weken Is het aantal 

aangeslotenen dusdanig gest«gen 
zodat ook hier een maandel i jkse 
zitdag onontbeer l i jk we rd . Deza 

gaat door elke derde donderdag 
dar 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 

DIENSTBETOON 
AVVS, Vorui tgangstraat 191 : alle 
donderdagen van 20 to t 21 u. 

DRINGEND GEVRAAGD 

TE LEUVEN 

Jeugdtehuisouders, die bereid 
zijn in een fami l ia le atmosfeer 
(max.) 8 k inderen op ;e voeden 
(eventueel naast hun eigen kin
deren). De echtgenoot kan zijn 
werk bui tenshuls behouden. 
Praktika : 

Maandwedde moeder : 15.000 
fr. Vr i je woonst in de stad ; 
e lek t r ic i te i t , verwarming, water 
zijn kosteloos ; opvoedings- en 
onderhoudskosten worden ver
goed evenals de voeding. Hulp 
wordt geboden door een heel-
t i jdse werkster , een deel t i jdse 
gezinshelpster en opvoedkundi
ge gespecial iseerde begeleid ing. 
Het tehuis is u i tgerust met het 
meest prakt ische komfor t . 
Toel icht ing : 

De jeugdtehuismoeder moet 
min. 21 jaar zijn ; een vorming 
van min. laqer middelbaar onder
wi js hebben en mentaal geschikt 
zijn om deze opdracht uit te 
voeren. De vpder dient bereid 
Ie zijn — naast zijn gewone dag
taak — mede de normale opvoe
ding waar te nemen. 
Kontakt : 

Kamerl id Wi l iv Kui jners. Swert-
molenstr . 23, Herent, te l . 016 ' 
296.42. 

LEUVEN (Arr.) 

WEEKEND 
De Werkgroep ter bavordering 

van in termensel i jke relat ies r icht 
een weekend in over « Lichameli jke 
expressie » in het k looster der Pa
ters Oblaten te Korbeek-Lo. 24-26 
augustus. Kursus en verbl i j f 700 fr. 
Schri jven of te lefoneren vóór 6 
augustus aan : J. Ghyselen, M. The-
resiastr. 98. 3000 Leuven, te l . 016/ 
294.05. 
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 
1 juli ; I jzerbedevaart. 

7 juli : Guldensporenvier ing in 
Schouwburg. Leuven. 

LIEDEKERKE 

11 JULI VRIJAF ! 
Door ons VU-raadslid werd in de 

raadszit t ing voorgeste ld op onze 
nationale feestdag een dag vr i jaf 
te geven aan gemeente- en pol i t ie
personeel. Wat door alle part i jen 
aangenomen werd en bekracht igd. 
Een goede besl issing en een na te 
volgen voorbeeld ! 

LOT-ST PIETERS-LEEUW 

SOC. DIENSTBETOON 
Sen. Bob Maes en fed. schepen 

Frans Adang houden zitdag, elke 
vierde dinsdag van de maand. 
Lot : Fr. Walravensstr . 85, van 19 
tot 20 d., te l . 76.33.04. 

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

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

MERCHTEM 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

NEDEROKKERZEEL 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Elke dag ten huize van Pieter 

Van der Vorst , schepene, O.L. 
Vrouwstraat 33. 

OPWIJK 

VU-MEETING 
Op vr i jdag 6 jul i om 20 u. in de 

St. Pauluszaal, Processiestr., met 
als sprekers vo lksver t . Vik An-
ciaux en Paul Mar tens, hoofdredak-
teur van •< Wi j ». 
KOLPORTAGE 

Op 2 zondagen werden 600 num
mers van « Wi j » verkocht In de 
gemeente. Kampioen is W im Meys-
man met 110 nummers. Prof iciat ! 

PEUTIE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Het sociaal d ienstbetoon zal ver
zorgd worden door dokter Anciaux 
of P. Denevö, de 2de maandag 
van ledere maand bi j A. Lesage, 
51a Vi j fhoekstraat t « Peutle van 
19 u 30 to t 20 u 30. 

SCHAARBEEK 

VUJO 
Jongeren die bi j ons w i l l en aan

s lu i ten dienen hun naam en adres 
op te geven aan Jan Vermeu len , 
Zenobe Grammelaan 87, 1030 Bru»-
sel , t e l . 02/41.04.07. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

SCHEPDAAL 

SOC. DIENSTBETOON 
Elke maandag van 20 to t 21 u . 

door Omer Huybens. Plankenstr. 17, 
te l . 02/52.34.40 of op afspraak. 

ZELLIK 

SOC. DIENSTBETOON 
Schepen Frans Schoonjans houdt 

voor u zitdag op het gemeentehu is , 
elke dinsdag, van 19 to t 21 u. Vr ien
den en kennissen, die met sociale 
problemen te maken hebben, wor
den eveneens graag geholpen. 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 

FUSIES VAN GEMEENTEN 
(Beginselverklar ing) : De CVP. 

BSP. PVV en VU zijn met delegat ies 
ui t het arr. te Aalst samengekomen 
om het probleem van de samen
voeging van gemeenten te onder
zoeken. Ze zijn het er over eens 
dat de versnipper ing van het arr. 
Aa ls t in een groot aantal gemeen
ten een belangri jke hinderpaal is 
voor de ekonomische, sociale en 
kul turele ontwikke l ing van onze 
streek. Om ons arr. en onze ge
meenten in staat te stel len hun 
achterstand te n overstaan van 
vele andere streken en gemeenten 
in het land op te halen, om boven
dien in de toekomst van grotere 
betekenis te worden, zowel in het 
verenigd Europa als in eigen land, 
om meer werk in eigen streek de 
verhoging van de gemiddelde in
komens en de u i tbouw van algeme
ne nutsvoorzieningen voor de be
volk ing mogel i jk te maken, roepen 
de hogergenoemde part i jen de in
woners van het arr. op zich te scha
ren achter de gedachte van da 
noodzakeli jke samenvoeging van ge
meenten. 

Men kan slechts kiezen tussen : 
het klein houden van onze steden 
en gemeenten en derhalve hope
loos achterop geraken t.o.v. de ont
wikkel ing elders in het land en in 
Europa : ofwel er toe overgaan ge
meenten samen te voegen om da 
ontplooi ing en voorui tgang op alia 
gebied in onze streek mogp' i jk te 
maken. 

De genoemde part i jen zullen ver
der samenkomen om zich te bera
den over de konkret iser ing van de
ze beginselverk lar ing. 

AALTER-BELLEM-LOTENHULLr 

11 JULI-VIERING 
Programma : 
5 ju l i : Autokaravaan met vlaggen 

en Vlaamse s t r i jd l iedreen. Ver t rek 
omstreeks 19 u. Daarna opening 
van een tentoonste l l ing in het ge
meentehuis. 

6 ju l i : 's Avonds in zaal « Capl-
tole », een gastspreker over da 
Vlaamse beweging met tussenin 
een optreden met Kor Vandergoten. 

7 ju l i : Tekenwedst r i jd . Tema : 
1302. Volksspelen. 

8 ju l i : Om 10 u., h. mis in da 
hoofdkerk van Aatter. Daarna optre
den van de fanfare en de majoret-
ten. 

De tentoonste l l ing met we rken 
van Frans Masereel b l i j f t een gansa 
week open. Di t programma w o r d t 
aangeboden door : Amabi lé , Davids-
fonds, dr. Gossenaertskr ing, kunst
kr ing A l t ra . Vermeylenfonds en ds 
plaatsel i jke VVB. 

Vlaamse Leeuwen voor masten, 
vensters of afdel ingsvlaggen In a l 
le grootte en model len. 
Al ler le i w impels - geborduurde k e n 
tekens - zel fk levers - tafe lv laggev 
sjaals of l int jes (V I . l e e u w , T% 
Goedendag) voor feesten - geeW 
zwarte wimpel» aan koorden van 
10 m. voor versier ing - alle b i fbeho . 
r igheden. 

PAUL SUYS 
Molenvest 50 Herentato 

Tal. (014)21.207 
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ASPELAHE-NEDERHASSELT 

11 JULI-VIERING 
De kantonnale 11 juli-vieiing gaat 

dit jaar door in de parochiale zaal 
Ie St-Antelinks op woensdag 11 
|uli te 20 u. Programma : samen
hang, feestrede, zangkoor 't Snoer-
llje, plaatsjesprater Tone en heel 
veel Vlaamse gezelligheid. Deelna-
tne in de kosten : 20 fr. Mogen /vij 
vragen op 11 juli zoveel mogelijk 
leeuwevlaggen te laten wapperen ? 

ZITDAGEN ZIEKENFONDS 
FLANDRIA 

Gent : sekretariaat, Keizer Karel-
6tr. 101, alle weekdagen van 9 tot 
12 u, en de woensdagnamiddag. 

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

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

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

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

GENT 
ALGEMENE VERGADERING 
ZIEKENFONDS FLANDRiA 

De algemene vergadering van 
ziekenfonds Flandria-Gent, bijeen
geroepen op 21-06-73 in Vlaams 
Huis Roeland ging over tot wijziging 
van de statuten. De voornaamste 
wijzigingen zijn : Flandria Gent zal 
vanaf 1-1-1974 aansluiten bij het 
Verbond Federatie van Onzijdige 
Mutualiteiten, Coupure Links 103 
te Gent ; overenigbaarheid tussen 
lidmaatschap van de raad van be
heer en funktie van bezoldigd per
soneelslid. 

De raad van beheer werd als 
volgt samengesteld .-^Blondeei Ire
ne, bediende bij de Landsbond van 
Onz. Mut., Jezuïetenwegel 4, Me
relbeke ; Croux Jozef, technisch 
bediende, Evergemsestwg 100, 
Wommelgem ; De Belie Pol. apote-
ker, Bergwegel 36, Merelbeke ; De 
Pauw Piet, advokaat. De Pintelaan 
311, Gent ; Deroo Guido, ingenieur, 
Rijsenbergstr. 264, Gent ; De We
ver Vera, Kweepeerstr. 7, Wondel-
gem ; Meysmans Roger, genees
heer, Kasteelstr. 22, Melsen ; Van 
Boxelaer Jules, geneesheer, Margo-
te 105, Wichelen ; Van Den Kerck-
hove Guido, vertegenwoordiger, Ter 
Walle, Aalter ; Van PuyveWe Gui
do, socioloog, Brugsestwg 2, Ma
riakerke ; Versyck Kris, leraar, Ja
kob Van Arteveldestr. 13, Gent ; 
Welvaert Lisette, Van Eeckhaute-
str. 33, Deinze. 

Het ziekenfonds Flandria opteert 
hiermee voor een nieuwe aanpak 
in het licht der principes vastge
legd door het Verbond der Vlaamse 
Ziekenfondsen. Een efficiënte en 
snellere werkingswijze zal de sa
menwerking met andere arr. 
Vlaams-Nationale organisaties be
vorderen. 
DIENSTBETOON 

Pensioenaanvragen, belastings
aangiften en andere sociale proble
men, ledere dinsdag en ledere 
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-
cert door 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. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
IJZERBEDEVAART 

De bussen vertrekken aan de 
tramstatie te Heusden om 7 u. 43. 
Na de Ijzerplechtigheid rijdt de ene 
bus naar Landegem (Renaat De 
Rudderherdenking] en de andere 
naar het prachtige Boudewijnpark te 
St. Michiels-Brugge. Schrijf in bij 
Ludo Van Wauwe, Rendekensstr. 32 
te Heusden of tel. nr. 52.73.88. 
GULDENSPORENHERDENKING 
TE DESTELBERGEN 

Zaterdag 23 juni had te Destelber-
gen in het gemeenschapscentrum 
PlUS X de Guldensporenherden-
king plaats, georganiseerd door het 
Davidsfonds onder de bescherming 
van het 11 juli-komitee. Te 19 u. 
woonden eerst talrijke Vlamingen 
de eredienst bij in het prachtig 

moderne kerkje Plus X. Deze eu
charistieviering werd opgeluisterd 
door het zangkoor Pazako uit Des-
telbergen. Na de mis volgde in de 
kerk een daverende Vlaamse leeuw. 
In het gemeenschapscentrum ver-
:elkomde voorzitter de h. Clierieck 
het talrijk opgekomen publiek en 
gaf tevens een pluim aan het plaat
selijke Davidsfonds dat voor de or
ganisatie instond. Namens het ge
meentebestuur sprak schepen De 
Zutter, een elf juli rede uit die als 
geslaagd mag genoemd worden 
wat de inhoud aangaat. Spijtig ge
noeg zijn sommige van zijn gloed
volle wensen niet van toepassing 
te Destelbergen en daar is hij on
getwijfeld verantwoordelijk voor. 

Daarom was de toespraak van de 
schepen voor velen ongeloofwaar
dig en werd hij opgevat als : «We 
zullen vandaag weer eens voor een
maal in het jaar de Grote Vlaming 
uithangen». We hopen dat we ons 
vergissen. In ieder geval zullen we 
van tijd tot tijd onze schepen aan 
zijn 11 juli-uitspraken doen herinne
ren ! De feestrede werd verzorgd 
door de h. Boey, nat. ondervoorz. 
van de VVB en lid van de beheer-
raad van het IJzerbedevaartkomitee. 
De h. Boey sprak op een kalme 
doch vastberaden wijze over de 
huidige situatie van de Vlaamse 
beweging. De strijd is, nog lang 
niet gestreden zowel op zuiver 
Vlaams gebied als op gebied van 

algemeen welzijn (leefmilieu, minst-
bedeelden, de vierde wereld en de 
verdrukten overal ter wereld). Na 
de pauze zorgde de gekende Vlaam
se kabaretier Gerard Vermeersch 
voor een zeer geslaagd ontspan
ningsprogramma. Bijzonder dege
nen die de politiek regelmatig vol
gen, konden hun lachspieren dik
wijls laten werken. Vermelden we 
nog dat de programmatie verzorgd 
werd door de h Arthur De Smet. 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

(tel. 52.73.88). 
Gemeenteraadslid Koen Van Mee-

nen : iedere maandag van 19 tot 21 
u. in de Nederbroekstr. 1 en iedere 
zaterdagvoormiddag van 11 tot 12 
u. in de Hooistr. 1. 

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

MEETJESLAND 
KOLPORTAGE 

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

SOCIAAL DIENSTBETOON 
arr. antwerpen 
ANTWERPEN : 
IVIaandag 2 juli : voiksvert. A. De Beul. 
Maandag 9 juli : senator H. De Bruyne. 
Maandag 16 juli : voiksvert. A. De Beul. 
Maandag 23 juli : voiksvert. R. Mattheyssens. 
Lok. : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen, tel. 36.84.65, van 16 tot 20 u. 
WUNEGEM : 
Maandag 16 juli : sen. H. De Bruyne. 
Lok. : « Vleminckhof », Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u. 
KONTICH : 
Woensdag 11 juli : voiksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 25 juli : voiksvert. R. Mattheyssens. 
Lok. : «Alcazar», Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van IS tot 20 u. 
KAPELLEN : 
Donderdag 5 juli : voiksvert. dr. H. Goenians. 
Lok. : ten huize van dhr. Op De Beeck, Wilgenstr. 4, tel. 64.55.93, van 20 
u. 30 tot 21 u. 30. 
MERKSEM : 
Donderdag 19 juli : voiksvert. dr. H. Goemans. 
Lok. : «Tijl», Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 
N.B. : Vanaf 26 juli tot en met 2 september zijn er geen dienstbetoon-zit-
dagen wegens de vakantie-periode. Voor dringende gevallen kunt u moge
lijk telefonisch kontakt nemen, ofwel met voiksvert. A. De Beul, tel. 
27.5.44, voiksvert. R. Mattheyssens, tel. 55.34.99 .voiksvert. dr. H. Goe
mans, tel. 39.02.30, sen. H. De Bruyne, tel. 19.25.78, of schriftelijk vraag 
richten aan het adrse : VU-stadssekretariaat, Wetstr. 12, te Antwerpen 
(2000). 

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 Valv». 

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

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

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

arr. gent 

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

20 u. 45 tot 21 u. 30. 
TESTELT : bij Fr. Clerckx, Voorstr. 35. 
ZICHEM : bij W. Joris, Markt 38, tel. 013/719.18, 21 u. 45 tot 22 u.03. 
KANTON TIENEN : Voiksvert. 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 zaiervoormiddag. 
KANTON ZOUTLEEUW-LANDEN : Voiksvert. 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 j mevr. A. Vloe-
berghs-De Roo, gemeenteraadslid, St.-Jorislaan, 12, tel. 270.37; H. 
Lorent, KOO-lid, Egenhovenweg 47/32, tel. 321.34. 

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

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

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

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

Dülsburg, 20 tot 21 u. 
HULDENBERG : 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-
ioria, Smisstr., Vossem, 20 tot 21 u. 

KOO-lid Elisabeth Van Campenhout, Apostelhuizenlaan 24, tel. 52.56.77 i 
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 u. 

Sen. Leo Wouters, Krijgslaan 244, tel. 22.39.42 : iedere vrijdagavond vanaf 
20U.30 in Vlaams 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 : ledere 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 
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., café De Handboog, Plaats, 

teL 051/31314. 
BISSEGEM : vrijdag 6 juli, 20 tot 21 u., café Leopold, Stationstr. 23, tel. 

25430. 
INGOOIGEM : zaterdag 14 juli, 16 tot 17 u., zaal Streuvels, St. Antonius-

str., tel. 77467. 
GULLEGEM : zaterdag 14 juli, 18 tot 19 u., café Stadium, Wevelgemstr., 

tel. 41678. 
VICHTE : zaterdag 28 juli, 16 tot 1 u., Harelbekestr. 35, tel. 77376. 
HARELBEKc-Stasegem : 17 u. 30 tot 18 u. 30, caft De Zwaan, Plsats, tel. 

21150. 

KOELTOGEM 
KOELKAMERS 

ClEPVRiESTUNNELS 
KAMIONKOEUNG 

caVOORSUPERfAARKTEM, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA Oe winterstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36,11.35-36.59.31 

11 JULI 

fc«Jrujjt 
1 x 1 ni. 
1,S x1.5 m. 
2 x 2 lA. 

geberduurd 
1,45 X 1,45 m. 
1,45 X 2 R). 
I X 2 m. 

..425 jr. 
L185 fr. 

NATIONALE 
BEVLAGGINGSAKTIE 

1. Priiicn BTW inclutief ' 
i. Besletodrei voor vlaosen en folders : 

TIELTSESTEENWEG 12 

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

Vraag zonder de minste verplichting 
stalen en priizen. 

RiCO-KLEDING VERMEESCH 
9lMnhouw«r«vest, 53 Antwerpen Tel, 03.31.35.63, 

B780 • OOSTROZEBEKE, Tel. 0Sé/MO,73. 
Vermeld : a. raam- of mottvlog ; 
b. moderne of klaitielie leeuwefiguur. 

3. Sckretariatt: dr. E. Maeyennlroal 10, 
»110 . $t.-Amand<berg (Tel. l»/28.2i.74) 

NATIONALE FEESTDAG 

INSTITUUT P. VERMEIR 
AALST : Dirk Martensstraat 48 
KORTRIJK : Gentse Steenweg 37 
DENDERMONDE : De Bruynlaan 1-3 
ROESELARE : H. Consciencelaan 46 

te l . (053)205.16 
te l . (056)120.61 
te l . (052)215.14 
t e l (051)237.20 

BESTUURSSEKRETARIAAT 
BOEKHOUDEN 
INTERNATIONALE 
HANDELSBRIEFWISSELINC 

GEEN ALGEMENE VAKKEN 
GEEN AANVANGSDIPLOMA 

KINDERBIJSLAG 
PLAATSINGSDIENST 
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IMPE 
11 JUÜ-VIERING 

Zaterdag 7 juli te 20 u. wordt dit 
jaar d^ 11 }uli-vierlng ingezet met 
een avondprogramma in het jeugd
huis • Leeuwerik » te Lede. Wilt 
Ferdy brengt verzorgde l<leinl<unst 
en Steven van Haelst houdt de 11 
juli-toespi-aak. 

Zondag 8 juli heeft de traditione
le 11 )uli-mis plaats te 11 u. in de 
l<erl< van Impe. Aan het orgel Wies 
Pee. Zang door Herman Slagmulder. 
Na de mis op het Dorpsplein strijd-
rede door Jaak Van de Meulebroe-
ke. Nadien optocht van de jeugd-
groeperingen. 

Een warm middagmaal kan na
dien besteld worden in het gasthof 
Gadefroit. Langehaag te impe. in
schrijvingen hiervoor vooraf bij Fr. 
Godefroit. Essestr. en D. De Pauw, 
Dorp te Impe. 

MERELBEKE 
GULDENSPORENFEEST 

Ingericht door het plura'istische 
11 juli-komitee, m.m.v. de kulturele 
raad op zondag 8 juli. In de namid
dag pakt de Griffoen uit met een 
fietstocht ; 20 km doorheen het 
Schone Land van Rode. Start te 16 
u. aan de kerk van Merelbeke-Cen-
trum. Volgt dan om 18 u. 30 in de 
zaal Nova (parochiaal centrum) een 
kunstavond met het optreden van 
de gekende tenor Kurt Fleming en 
Oswald Versijp van teater Verti
kaal. Jozef Van Overstraeten van 
VTB-VAB houdt de rede. 
KOLPORTAGE 

Onze dappere kolportageploeg 
heeft vóór veertien dagen het moei
lijke Bottelare bewerkt, met als 
flink resultaat : 160 verkochte Wij's. 
IJZERBEDEVAART 

Autocarreis ingericht door VUb 
en Davidsfonds-Flora. Vertrek om 
7 u. op het Floraplein ; te 7 u. 10 
op het Dorpsplein. Reissom : 100 
fr, (kinderen 50 f r ) . Op de terug
reis bezoeken wij Brugge. 

vwdesdaad (het nearlegijen van 'n 
kmns in sparregroen) bij de hieron
der vermelde oorlogsmonumenten. 

Te Waregem, op het Amerikaans 
kerkhof, door de gewestbond VOS-
Kortrljk op 30 juni om 16 u. 

Te Tielt, aan het Pools monument, 
Ringlaan, door de gewestbond VOS-
Roeselare, heden 30 juni om 10 u. 

Te Vladslo, op het Duits kerkhof 
(Praatbos) door de gewestbond VOS 
Kortemark, Koekelare, Ichtegem en 
Staden, heden 30 juni om 18 u. 

Te leper, bij het monument, aan 
de Menenpoort, door de gewest
bond VOS-leper, heden 30 juni om 
20 u. 

Te Diksmuide, aan het Bretoens 
monument, door de gewestbond 
VOS-Kortemark, Koekelare, Ichte
gem en Staden, heden 30 juni om 
10 u. 

Aan deze huidedaad zal een af
vaardiging, van ieder betrokkene 
stad of gemeente, deelnemen. Wij 
verwachten dan ook een flinke op
komst, van leden en simpatisanten 
j i t ieder gewest, om aan deze open
bare plechtigheid deel te nemen. 
Wij maken er samen een mini-bede
vaart van. 

2 Ter gelegenheid van de bede
vaart, houdt VOS-West-Vlaanderen-
Corniere Aalst, een unieke, vier
daagse tentoonstelling van 28 juni 
tot 1 juli te Diksmuide van doku-
menten. boeken, brochures, foto's, 
pamfletten, enz. over de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd van 1830 tot nu, 
die aantoont, aan de moderne Vla
ming, hoe levensbelangrijk de 
Vlaamse- strijd vroeger is geweest 
en vandaag meer dan ooit is. 

gen op de IJzerbedevaart zouden 
aanwezig zijn. 
BESTUUR VUJO 

Tijdens de jongste vergadering 
heeft het afdelingsbestuur een aan
vullend lid gekoöpteerd. Voor de 
jongerenwerking werd Pol Margodt 
aangeduid, en we danken hem voor 
de aanvaarding. Ook wensen we 
hem veel ernstige werklust ten ba
te van ons volk. 

NIEUWKERKEN 
ROUW , , 

Op 2 juni overleed te Lubumbashi 
Herman Wijmeersch, 34 jaar, mis-
mionaris in Kongo en broeder van 
ons bestuurslid Werner. Onze inni
ge en oprechte deelneming aan de 
zwaar beproefde familie 

Op 17 juni overleed na een lang
durige ziekte Magareta De Rop, 
echtgenote van ons trouw lid Wil
lem Waterschoot. Wij bieden Wil
lem en familie onze oprechte deel
neming aan. ^ ,^. ,. :. ,_ ;-
KOLPORTAGE 

Zondag 17 juni werd te Nieuwker
ken met 2 radiowagens gekolpor-
teerd, 1.400 nummers van, « Ze 
zeggen dit, ze zeggen dat » werden 
door de bestuursleden en sen. Mau-
rits Coppieters gratis aan elke huis
deur aangeboden. 
HANG DE BEEST UIT 

De Vlaamse feestdagen naderen. 
Prachtige nylon leeuwevlaggen te 
bekomen aan de oude spotprijs van 
270 fr. bij Hilaire Govaert, Heihoek-
str. 72. 
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. 

WAARSCHOOT 
IJZERBEDEVAART 

De bedevaarders verzamelen op 
het Dorpsplein te 7 u. 45. 
KOLPORTAGE 

We vieren onze geestdrift bot in 
een deur-aan-deur-aktie op zondag 
8 juli tussen 10 en 11 u. 30. Reeds 
11 aktievelingen gaven aan de ver
leiding toe : zij doen mee. We wil
len een ploeg van 20 op de been 
brengen. De gemeenteraadsleden 
zullen er zijn. 6n jij ? Verzamelen 
te 9 u. 45 ten huize van F.V.H. 
SPAARBEKKEN 

Zaterdag 30 juni fietsen wij naar 
het Spaarbekken te Kluizen-Ertvel-
de. "ertrek 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. 
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 iuli met de " W i j -
brochure. 

west-vlaanderen 

VOS-MEDEDELINGEN 
1. Alle VOS-se leden en simpa

tisanten, uit West-Vlaanderen, wor
den zeer vriendelijk, uitgenodigd, 
doel te nemen aan de hulde en 

ALVERINGEM-BEAUVOORDE 

KOLPORTAGE 
Te Alveringem werd een kolpor-

tage gehouden met « Wij » door 
acht man, zeven van de afdeling 
Veurne en één uit Eernegem, Ze 
brachten gezamenlijk honderd num
mers aan de man. Speciale vermel
ding voor Antoon Schillemans uit 
Eernegem die zich echt thuis voel
de in de ploeg. Een kolportage die 
er mocht zijn en die door de be
volking zeer simpatiek werd ont
haald. 

BEKEGEM 
GEBOORTE 

Onze voorzitter Valere Vande-
vijver en zijn vrouw Klara Sys, za
gen hun gezin vergroot met 'n zoon 
Lieven^ op 11 juni. Van harte profi-

' ciat. 

BREDENE 
IN MEMORIAM 

Totaal onverwacht is op 23 juni 
Oskar Blonde van ons heengegaan. 
Onder grote deelneming werd hij op 
27 juni ter aarde gedragen, in aan
wezigheid van vele bestuursleden 
en leden. Toen destijds onze afde
ling van wal stak, was hij het die 
zijn zaal Tiji ter beschikking stelde 
voor de stichting en voor de be
stuursvergaderingen. Hij was steeds 
bereid tot hulpverlening aan de VU. 
Aan mevrouw en de kinderen bie
den wij onze innige deelneming bij 
dit onverwacht en zwaar verlies. 

lEPER 
VUJO 

De VU-jongeren. arr. leper, rich
ten een oproep tot alle Vlaamsvoe
lende jongeren uit de streek om 
per fiets naar de IJzerbedevaart 
te trekken. Verzameling om 9 uur 
aan 't Nieuwerck, Grote Markt. 

Op de vooravond van de IJzerbe
devaart, 30 juni, te 20 u. gaat te 
leper aan de Menenpoort een spe
ciale Last Post door waar de Vlaam
se oudstrijders een bloemenhulde 
zullen houden. Wij nodigen ook 
iedereen uit om daar aanwezig te 
zijn. 

Bestuursvergadering Vujo, he
den zaterdag 30 juni om 15 u. in de 
Rembrandt, Menenstr. 
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
meenteraadslid Jan Carpentier, Gil-
denstr. 6 (tel. 209.16) en to. KOO 
lid Pieter Lerooij, Haiglaan 95 (tel. 
219.36). 

DIKSMUIDE 
11 JULI-VIERING 

Onze afdeling richt haar gul-
densporenfeest in op 9 juli a.s. in 
het Vlaams Huis, IJzerlaan. Als 
gast hebben wij kamerlid Frans 
Baert, en voor de rest zorgt Wil
lem Demeyer, geholpen door Anne-
Marie Vlaemynsk en Toon Mayeur. 

GROOT BRUGGE 
11 JULI-VIERING 

Het 11 julikomitee, onder de aus
piciën van de stad Brugge, presen
teert u dit jaar, ter gelegenheid van 
het 11 julifeest een groot Vlaams 
showprogramma met als vedette 
Marva, de geliefde Vlaamse zange
res, begeleid door het orkest the 
Twilights. Na de show, die ongeveer 
twee uur duurt, dansfeest met het 
orkest de Twilights en zang van 
Marva, dit alles gepresenteerd door 
Jan Theys. Alle Bruggelingen wor
den opgeroepen om dit groots opge
zet 11 julifeest bij te wonen op 
vrijdag 13 juli te 20 u. 30 in de 
Beurshalle. Toegang gratis. 

HARELBEKE 
WEST-FLANDRIA 

Sluit aan bij ziekenfonds West-
Flandria. Alle vrijblijvende inlichtin
gen bij : R. Stock, Vlaanderenlaan 
46, Harelbeke, tel. 701.61 en G. Van-
denboschelle, Steenbruggestr. 29, 
Harelbeke (Stacegem). 

ICHTEGEM 
IJZERBEDEVAART 

Het afdelingsbestuur dringt bij 
alle leden en bij alle abonnees 
sterk aan opdat zij zonder fout mor-

IZEGEM 
IJZERBEDEVAART 

Mogen we er u ook even aan 
herinneren dat niet alleen een groep 
te voet naar Diksmuide trekt, maar 
dat eveneens het initiatief werd ge
nomen per fiets in groep naar de 
IJzerbedevaart te rijden. De fiet
sers verzamelen om 7 u. aan het 
Vlaams Huis, Grote Markt. En nog 
even de 50-tal dappere voetgangers 
eraan herinneren dat zij eveneens 
aan het Vlaams Huis verzamelen 
maar dan om 4 u. 30. Hen wensen 
we even graag een goed humeur 
toe en... prachtvoeten voor deze 
prestatie. Aan allen : een fijne be
devaartsdag. 
VLAGGENAKTIE 

1 en 11 juli : hoogdagen voor 
Vlaanderen I Leeuwenvlaggen zijn 
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. 

KLEMSKERKE-VLISSEGEM 
TENTOONSTELLING 

In de galerij « Maigijs », Konings
weg 53, De Haan, stelt onze vriend 
Piet Vanden Buys zijn werken ten 
toon. Doorlopend geopend tot ein
de september. Toegang kosteloos 
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 Ver-
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. 

KOKSIJDE 
NATIONALE SIMBOLEN 

Daar de grondwetsherziening on
ze instellingen nieuwe struktuur 
heeft gegeven, werd door de Vlaam
se Kultuurraad op 22 mei 11 juli als 
Vlaamse feestdag en de Vlaamse 
leeuw aanvaard. Wij vinden het wen 
selijk dat ook ons gemeentebestuur 
bij elke feestdag (en vooral op 1 en 
11 juli) zoL zorgen voor passende 
bevlagging en ook ons volkslied zou 
ten gehore brengen. En waarom op 
11 juli niet een dag vrijaf voor het 
gemeentepersoneel ? Onze schepen 
en onze gemeenteraadsleden kun
nen daar voor zorgen. 

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 
KONGRES EN NACHTVERBLIJF 

Onze afdeling heeft gezorgd voor 
akkomodatie voor 100 kongressisten 

voor het aanstaande Volksuniekon-
gres te Oostende. Meer liefhebbers 
kunnen zich no gsteeds melden. 

OOSTENDE-VEURNE-DHCSMUIDE 
GULDENSPORENVIERINGEN 

Op 9 juli in het Vlaams Huis te 
Diksmuide om 20 u. met volksvert. 
Frans Baert en Willem Demeyer. 

Te Oostende gaat het vierde Zee-
zangfeest door op 10 juli om 20 u. 
30 in het Kursaal. Prijzen 50, 75 en 
100 fr. Lokatie bij de VTB, Kerkstr. 
Tel. 059/78361. Deze jaarlijkse weer-
komende Vlaamse manifestatie in 
het hart van Oostende raden wij 
aan alle leden bijzonder aan. 
NACHTVERBLIJF VOOR 
VU-KONGRESSISTEN 

Van nu af aan roepen wij alle 
lezers en leden op om voor kon
gressisten die van ver moeten ko
men een kosteloos nachtverblijf te 
willen zorgen (voor alleenstaanden 
of voor echtparen). Men kan de be
schikbare plaatsen steeds meede
len aan de afdelingsbesturen of ook 
aan het arr. sekr., Narcissenlaan 4, 
Oostende. Kongres gaat door op 24 
en 25 november a.s. 
SLAG OM DE WEST 

Deze slag is (nog) niet gewon
nen. Het 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 te
gen 15 september ! Nochtans is 
het aantal leden van DE WEST met 
forse stoten de hoogte in gegaan. 
Een niet onaanzienlijk aantal afde
lingen heeft hier evenwel nog ^iet 
te veel aan gedaan. Indien ook zij 
zich tijdens de voor ons liggende 
zomermaanden eventjes willen in
spannen, dan zijn we er op 15 sep
tember met zekerheid. 

Wij raden onze bestuursleden 
evenwei sterk aan, niet te wachten 
tot augustus, doch NU reeds on
middellijk opnieuw aan de slag .e 
trekken ! 
(DIENSTBETOON 
E. VANSTEENKISTE 

1ste zaterdag : 9 u. .Veurne. 't 
Belfort, Markt ; 10 u., Diksmuide, 
Vlaams Huis, IJzerlaan ; 11 u„ 
Houthulst, bij gemeenteraadslid 
Martin van Cleven, Terreststr, 8 ; 
12 u., Handzame, Casino, Statiestr. ; 
12 u 30, Koekelare, Hertog van 
Arenberg, Moerestr. ; 13 u. 30, Ich
tegem, Den Engel, Oostendebaan 1. 

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

Oostende : op telefonische af
spraak : 79548. 

OOSTENDE-ZANDVOORDE 
AFSCHEID 

Zeer tot onze spijt moest onze 
afdelingssekretaris Emiel • Cordy 
ontslag nemen : een dezer dagen 
verlaat hij ons met bestemming Za
ire. Wij danken Emiel van harte voor 
hetgeen hij voor onze afdeling ge
daan heeft, en wensen hem veel 
goeds aan de evenaar ! 

OOSTENDE 
GEMEENTERAAD 

Kris Lambert bracht bij de goed
keuring van de stadsrekening 1972 
uitvoerige goed voorbereide en 
goed gefundeerde kritiek uit op het 
beleid van het kollege. Het verschil 
tussen droom en werkelijkheid doet 
denken aan zand in de ogen ! Sche
pen Miroir was zeer zwak in zijn 
antwoord. Voor de nieuwe Stimo 
was het J. Vandemeulebroucke die 
de geldvermorserij aankloeg : voor 
het aanleggen van grasveld rond de 
school gaat men aan een privéfir-
ma 350.000 fr. betalen, waar we een 
eigen beplantingsdienst hebben. 
Ook inzake het bouwen, door een 
privémaatschappij van een gebouw 
in sportpark maakte hij terecht heel 
wat voorbehoud. Over de andere 
punten kwamen ook Vansteenkiste 
en Nagels herhaldelijk tussenbeide. 
Mevr. Depoorter is met vakantie. 

POPERINGE 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

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

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

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

ROESELARE 
11 JULI-VIERING 

Zoals al in brede kring bekend 
is worden dit jaar in Roeseiare 
twee Guldensporenvieringen geor
ganiseerd. Enerzijds de « offici
ële » in zaal Gildenhove (daarmee 
weet je genoeg), en anderzijds de 
'Guldensporenvtering tn zaal Ocker-
lyc. Leze laatste wordt ingericht 
els reaktie tegen de veel te makke 

officiële viering. Volgende vereni
gingen vieren mee: VVB. VAfl, VTB. 
VOS, Vlaamse Vrouwen, Vlaamse 
Bond van Gepensioneerden, VNJ en 
Davidsfonds Gits. Wij dringen er 
bij de lezers op aan dat ze massaal 
zouden opkomen naar de Gulden-
sporenviering in zaal Eeckerlyc, op 
dinsdag 10 juli om 20 u. Treden op : 
Jules De Corte, Rita Lommée, René 
Hostyn, TAK-voorzitter Piet Da 
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, Roeseiare, iedere morgen van 
de week, en bij voorkeur de maan
dagavond van 16 tot 19 u. 

SCHORE 
OVERLIJDEN 

Op 22 juni werd hier onder gro
te deelname Frans Siembrouck ten 
grave gedragen. Door een smarte
lijk ongeval was dit jonge leven te 
Reninge aan de liefde van zijn ou
ders ontrukt. Na arrondissement en 
afdelingen, betuigen ook wij onze 
innige deelneming aan de ouders, 
onze trouwe leden nationalisten, 
en de naastbestaanden. 

SPERMALIE 
HUWELIJK 

Op 5 jli treedt ons lid Fernand 
De Visch in het huwelijk met Paula 
Verslijpe uit Westende. Wij wensen 
het bruidspaar veel geluk in het 
leven. Jammer genoeg is het voor 
onze afdeling meteen een afscheid 
want Fred gaat te Nieuwpoort wo
nen. 

T1EQEM-VICHTE 
DIENSTBETOON 

ledere woensdag van 20 tot 22 u. 
ten huize van Walter Vanmaercke, 
gemeerrtenr»andatarls, Kapellestr. 55 
Tiegem en bij Erü; Waelkens, Kaan-
dries 4, Tiegem. 

WERVIK 
VERDRAAGZAAMHEID 

En ware Belgen : twee tegen
strijdige begrippen ! Telkenjare met 
Pinksteren zijn er wijkfeesten op 
Laag-Vlaanderen. Dergelijke feesten 
zijn natuurlijk een uitstekende gele
genheid om eens te vlaggen. Er
gens aan een mast wapperde een 
trotse Leeuw. De vermetel.- 1 Een 
ware patriot kreeg er oogpijn van 
en nog voor het zaterdagnamiddag 
was werd het incivieke beest ver
vangen door het simbool van de 
Vlaamse verdrukking. Naar het 
schijnt zou die Leeuwevlag toebe
horen aan de stad. Wat denkt het 
stadsbestuur hiervan ? Na de ge
meenteraadsverkiezingen van 1970 
lazen wij in de « Volksmacht » : 
Wervik heeft echt Wèrviks gekozen; 
kristelijk en Vlaams. Woorden zijn 
nog steeds geen oorden. 
TAALWETGEVING 

Zoals reeds geruime tijd geleden 
in kranten te lezen was, botert het 
helemaal niet tussen de NMBS-
stations van Wervik en Komen in
gevolge het stelselmatig weigeren 
van de stationschef van Komen 
Nederlands te spreken met zijn 
Wervikse kollega's Nochtans moet 
hij tweetalig zijn volgens de wet
geving. Naar aanleiding van die 
twisten heeft de NMBS-direktie te 
Brussel een consigne uitgevaardigd 
waaruit blijkt dat de Wervikse be
ambten enkele begrippen van het 
Frans moeten machtig zijn. Dit is 
natuurlijk onwettig daar Wervik een
talig Nederlands is. Van deze fei
ten kreeg het Taalaktiekomitee 
hoogte en deze voor Vlaanderen en
orm verdienstelijke organisatie 
heeft zich dan gericht tot minister 
Anseele opdat deze de direktie te 
Brussel zou aanzetten de taalwet
geving te eerbiedigen. Nu doen ge
ruchten de ronde dat het Hoog Ko-
mitee voor Toezicht te Wervik zou 
onderzoeken hoe dit consigne in 
handen van TAK is geraakt. In Bel
gië mag je met een gerust geweten 
de wetten verkrachten, als je maar 
een arrogante franskiljon bent. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdagen juli : op zaterdagen 7 
en 21 juli van 10 tot 11 u. Adres : 
bij Coudyzer Maurits, Magdalena-
str. 75. Afgevaardigde: Ciaes Jozef 
Ten Brielenlaan 108. 
DIENSTBETOON 

Vandamme Hervé, St.-Maartens-
plein 2 (na 18 u. 30) 

Claeys Jozef, Ten Brielenlaan 
108 ('s voormiddags). 

ZWEVEGEM 
11 JULI-VIERING 

Programma : spreekbeurt door de 
h. Michel Capoen, leraar RITO. 
voorz. VU-arr. leper. Tema : ons 
leefmilieu. Zang door WHIem De
meyer. Volksdans door de Zwe-
vegemse jeugd. Dit op zaterdag 
7 juli om 20 u. in de zaal Zwaanho-
ve, Kortrij4c8tr. Inkom gratie. 
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Blijft 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Kwekeri jen - Tuinaanleg 
J.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

Bezoek CAFE - RESTAURANT 
LINDENHOVE 

Uitbaters : 
Walter De Bisschop - Rita Lauwereys 

Koud en warm buffet 
Gezellige Vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag . woensdag 
Bellestraa» 49 - HEKELGEM 

Tel. (053)687.40 

gij doof, 
Vlaming ! 

Waarom 
uw grote vijanden steunen ? 

Bij ons radikaal Vlaams brandvers 
groot voordeel. 

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

KOFFIE HAWAÏ 
1720 Groot-Biigaarden 

Tc!. (02)65.81.41 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw LAURENT • DELEU 
Kortrljksestraat 3 - MENEN 

HUIS MEYNTjENS OKTAAF 
Dorpstraat 47 - TEl. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekse stwg 32 - TEL 52.74.72 
Vloerbekledingen, tapijten, papier, 

folderdeuren, louverdrape, 
luxaflex, schilderwerken. 

vu- leden en < W!) «-lezers 1 0 % 
vermindering. 

Aanbouwkeukent 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricatie, 

en zelfs beter I 
Prijsbestek en studie zijn gratis. 
Keukenbedrijf R. ROSSEY 

Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 
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 
Opperstraaf 37 — IIEDEKERKE 

Tel . (053)66219 
MAATWERK en zeer grote keus 
kleding . KLAAR O M DRAGEN . 

VLAAMSE TOERIST bezoek ook eens 
DE VOERSTREEK 

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

Kerkstraat 53 - Moelingen 

MILADY Couture 
Lippenstaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken |. VERHULST 

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

DEPRÊZ P.V.B.A. 
Vismifn 104 - Oostende 

ZEEVISGROOTHANDEl 
— Prijslilst op aanvraag — 

CARROSSERIE 
LOOS - V A N HOOF 

Schranslaan 70 . 1840 EPPEGEM 
Tel. 015/629.42 - 5% aan VU-leden 

MIELE . AEG - LINDE 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

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 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25A, Leopoldstraat, Antwerpen 
Tel (03)33 92 65 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILECEMS pvba 

Wouter Haecklaan 4 DEURNE 
Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

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

KESTELEYN 
VOETBALSTRAAT 13 
9001 GENTBRUGGE 
Tel (09)52.04.55 

Inbinden van tijdschriften, biblio
theekbanden, encyclopedieën, enz. 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, erkend door 

alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58, ANTWERPEN 

(Let op het tiuisnummer I) 
Telefoon 35 86 «2 

ALLE GUZEN 
ALLE lUIONTUREN 

Voor lezers van dit blad : 10 */« bortios 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
teL (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
TeL (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

Leder- en kunstlederwaren 
Klein- en Groothandel 

X A V A N N A 
Tel 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen VU 1 0 % 

H O U T W O R M 7 
Bettandellng van dakv/erken tegen alle hout-
Insekten. TWINTKl JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land. P.VBA IMDUSTRADE. Vanderzljponatr. 
12, Wemmei (Bt) - Tel 02A79.2aoa 

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

Drukpersstraat 20 
1000 Brussel 
Tel. 17.97.98 

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

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

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

Brussel 1120 

l£| 
Vlamingen, 

. - , I vraag GRATIS ADVIES 
l * T * M voor uw hypotheek

leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPU 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

Dir-gen Dries Bogaert 

ONZE SCHOOL ? 

E R A S M U S 
NATUURLIJK ! 
Pluralistisch, volksnaHonaal 
onderwijs ! 
Taien - bceichouding - steno - daktylo 
sekretariaat - journalistiek - etalage 
verkoop - liostessen - mannequins -
wegcode - rijlessen (door de Staat er

kend) 

Lange Riddorstraat 36 - 2800 MECHELEN 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 
Thonlssenlaan 23 - 5&00 HASSELT TeL (011)237.12 
Sint Jorlsstraat 33 - 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 

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

PAPYRUS 
Boek-, papier- en 
fonoplatenhandel 

2aakvoerder PONS LABEAU 
de Ribaucourtstraat 7 

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

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 fr. i.pv 18 950 fr 

Andere merken grootste korting 
T.V VANAF 9.000 F 

F I T O 

Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

ZAKENKAW^OOR 

DE REUSE E.F. 
Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 

Tel. (053)66.235 

IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN 

DEBERLANCER 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, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WI|NCAERD 
te bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

3 0 % Korting aan iedereen 
VAN DE GUCHT RAYMOND 

Rodestraat 5, St-Katharlna-Lombeek 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.42 

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 

THIER BRAU HOF 
IEDER DORTMUNDER 

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 : gezellig, fijn, goed en goedkoop 
Do grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe 
las] - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

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

kelder van Europa. 
BRUSSEL :'NIeuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Liehtervelde - 2.000 pi. - tel. 051/728 22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 
Wij zoeken dringend : als medewerkers Ernstige famihes \A.aarvan 
de man of de vrouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met de sociale wet - Liefst mensen van 't vak 
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensesteenewg 128, Korbeek-lo. 

i)et algemeen tioutDiietinif K U N N E N 
menden toaarop je fean ^0WiW€^ 
Antwerpen 
Meir 18 
03/31.78.20 

Gent 
Onderhergen 43 
09/25.19.23 

Leuven 
Brusselsestr. 33 
016/337.35 

Genk 
Winter slagstr. 22 
011/544. 42 

6oo artiEiïiers!... lOOl mogelijfelieöen 

BON 

Adres ; 
Tel : " "•••• 

Q 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 : .. . 

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

centrum te op te u. 

Handtekening 
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het sprookje van 
de witte liallon 

Over Klein-Azië dreef eens een witte ballon. 
Langzaam maar zelfverzekerd wendde hij zich 
naar het Avondland. Het was een grote ballon. En 
de zon scheen zo welgevallig dat de ballon wel van 
zilver leek, zo wit was hij. Omheen de reusachtige 
ballon was een netwerk van gouden draden aan
gebracht en onderaan wiegde zachtjes de mand 
die ook van gouden vlechtwerk was, en daarenbo
ven groot en rechthoekig. In de mand zat een rijke 
en geleerde Indiër, bedaard en gebaard het ogen
blik af te wachten waarop West-Europa in zicht 
zou komen, 

West-Europa ! Daar lag het eerste doel van zijn 
reis. Toen hij vele jaren geleden studeerde bij de 
universiteit van New Delhi, had hij in een beroemd 
Duits boek gelezen dat de ondergang van het 
Avondland nabij was. Meteen vatte hij het plan 
op naar dat Avondland te zullen reizen om er die 
ondergang te gaan meemaken, want het verloren 
gaan van een heel werelddeel is helemaal geen 
alledaags feit. 

Twintig jaar lang dacht hij erover na of hij 
gaan zou of niet. Het kostte de universiteit twintig 
studiebeurzen van elk een jaar om dat denken te 
subsidiëren. En nog lange tijd zou hij met dat 
denken bezig geweest zijn, als daar plots geen 
dwingende reden was geweest om meteen de reis 
aan te vatten. De oproep kwam vanuit Amerika, 
waar de president hopeloos verstrikt was geraakt 
in politieke schandalen en ten einde raad een to
venaar zocht die hem met oosters geduld uit de 
kluwen van giftige slangen kon bevrijden. 

Zo'n slangenbezweerder vind je alleen in Indië, 
dat wist de president wel. En toen de Indiër het 
grote nieuws vernam, besloot hij meteen zijn kans 
te wagen. Het aanbod paste immers volmaakt in 
uitvoering van zijn 20 jaar lang gekoesterde plan
nen : eindelijk kon hij naar het Avondland, want 
dat werelddeel lag net op de route naar Washing
ton. 

De Indiër verkoos niet per vliegtuig te reizen, 
want die gc/ian zo snel dat een ernstige storing 
in het ritme van zijn denken en handelen te vre
zen was. Integendeel viel zijn oog op de ballon die 
Godfried Bomans in tal van sprookjes had ge
bruikt en die thans na de dood van de schrijver 
ter beschikking was. Een Hollands zakenman re
gelde in een mum van tijd de overdracht, de Bel
gische regering vergoedde de Hollander en de 
Luxemburgers zorgden voor het technisch feilloos 
opvullen van de ballon met heliumgas. Op die wij
ze had de Benelux haar hulp aan de derde wereld 
voor meerdere jaren goed besteed. 

De Indiër was nu boven het Avondland aangeko
men. In Griekenland werd hij het eerst opgemerkt 
door de reder Onassis, die vergezeld was van me
vrouw Kennedy ; in Italië wuifden achtereenvol
gens de Paus en de direkteur van de Fiatfabrieken 
hem toe vanop hun balkon. In Wenen wuifde nie
mand, de Indiër hoorde er ononderbroken jodelen 
en walsmuziek spelen. De Duitsers in Frankfurt 
ontwaarden ook de ballon en telegrafeerden dade
lijk naar de Indiër : moeten wij je niet wat Deut
sche Marken lenen, nu we daar toch in heel de we
reld mee bezig zijn. En intussen dachten de indus
triële Duitsers al aan morgen, zij dachten onmid
dellijk aan een sneller en luxueuzer model. Ook 
boven Frankrijk dreef de grote witte ballon, de 
Fransen lieten hem drijven en bezongen hem in 
onvergetelijke chansons. Toen kwam plots een 
sterke wind van uit het westen aanzetten en die 
duwde hem snel over Brussel, zodat de Belgen 
nauwelijks de tijd kregen om een kommissie op te 
stellen die beslissen moest of de ballon nu over 
Vlaanderen of over Wallonië drijven zou. Over 
Nederland voer de Indiër liever niet meer, want 
boven België was zijn ballon een ietsje naar rechts 
gaan overhellen en hij wist dat de Nederlanders 
hem dat zeer ten kwade zouden duiden. 

Dus volgde de Indiër de route van de Oostendse 
mailboot die net uitvoer naar Dover. Hij vergat 
de pijn die de Engelsen ooit aan zijn volk hadden 
berokkend, pauseerde geamuseerd boven de aflos
sing van de wacht op Buckingham en begon toen 
aan de eindeloze tocht over de Atlantische Oceaan. 

Tenslotte landde de Indiër in een park bij het 
Witte Huis. De president van Amerika ontving hem 
gul en leidde hem tot bij de grootste doofpot in 
het Witte Huis. 

Dat is het laatste dat men over de Indiër heeft 
gehoord. 

frans-jos verdoodt 


