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IBRAMCO:
PARTIJPOLITIEK OP REGERINGSYLAK
« De hele Ibramco-affaire is door
het geknoei en de machtwellust
van de BSP-ers uitgegroeid tot
partijpolitiek pokerspel van laag
allooi en tot een nieuw twistpunt tussen de beide gemeenschappen in dit land » Dit zegt
ons VU-kamerlid Evrard Raskin
tfoto) die voor de Volksunie deze
zaak al geruime tijd op de voet
volgt. Hij stelde over de Luikse
raffinaderij-plannen reeds parlementaire vragen toen er van
Ibramco zelf nog geen sprake
was, toen de Luikenaars namelijk pogingen deden om een of
andere firma [ o a . Amoco) voor
deze dubieuze zaak te interesseren. Hij interpelleerde er meermaals over in de Kamer en was
ook aktief betrokken bij de heelLimburgse aktie tegen een eventuele vestiging van Ibramco in
Ternaaien.
Raskin : « Dat het een echte
« kommunautaire >• aangelegenheid is geworden blijkt overduidelijk uit de houding van de Waalse partijen. Naast de BSP-ers zijn
ook de Waalse CVP-ers vóór
Ibramco, terwijl het Rassemblement Wallon en de Waalse liberalen zich stilletjes op de vlakte
houden hoewel zij goed weten dat
het hier enkel en alleen om een

Sinds ruim een jaar heeft het
land eigenlijk geen regering
meer. Wat daarvoor doorgaat
is niets anders dan een stel
partijpolitiekers uit zes traditionele partijen en partijtjes, die
onderling krakelen over de verdeling van hun invloed en
machtsektoren.
Terwijl het
land onbetwistbaar met een
aantal
ernstige
problemen
heeft af te rekenen, houden
deze heren zich enkel en alleen bezig met de prangende
vraag : hoe geraken we ditmaal weer uit de puree, hoe
rekken wij het bestaan van deze « regering » en de duur van
onze portefeuille.

CVP EN PVV
GINGEN " I N
PRINCIPE"
DOOR
DE KNIEËN

Het Ibramco-krakeel van deze
week is daarvan de zoveelste
illustratie. Aanvankelijk was
de energiekrisis voor Leburton
en zijn ploeg een welgekomen
alibi om de opgestapelde andere vraagstukken, waaronder
de gewestvorming, naar het
achterplan
te
verschuiven.
Maar nu zijn zij het zelfs al
niet meer eens in hun afleidingsmaneuvers. Hun verdeeldheid over al wat maar denkbaar is kunnen zij in genendele
meer verbergen. In plaats van
hun tijd en energie te beste-

Luikse BSP-stunt gaat met elektorale bedoe'ingen. Het is aan
Vlaamse zijde dat men storm is
gaan lopen tegen dat twijfelachtige miljarden-projekt, met uitzondering
natuurlijk
van
de
« Vlaamse » socialisten. Maar ook
daar zijn niet weinigen allesbehalve geestdriftig.
Dat de VI'mingen het geval maar
moeilijk kunnen pruimen ligt nogal voor de hand. Om te beginnen
gaan wij opnieuw naar een van
die grote geldverspillingen, die
de laatste jaren zowat gewoonte
zijn geworden in Wallonié. De
Vlamingen uit de traditionele partijen hebben allerlei dure Waalse
projekten in het verleden geslikt,
want « il faut que la Wallonië se
sente aimée »... Maar het kan
eens teveel worden, zelfs voor de
makste Vlaamse kleurpolitiekers.
Ten tweede zit de kans erin, als
de Luikenaars hun slag thuishalen, dat onze goede nabuurschap
met Nederland zwaar in het gedrang komt als Ibramco in Ternaaien zou komen. Als de Nederlanders dan op hun beurt wat
stroef zouden gaan doen in aangelegenheden waaraan wij groot
belang
hechten,
zouden
het
de V l a a m s e
havenbelangen
kunnen zijn die daarvan de grote

den aan problemen die leven
en lot van onze bevolkinq
rechtstreeks raken, houden zi]
zich onledig — in rasechte vaudevillestijl — met een elektorale eis van de Luikse BSP-ers.
Want dat is het hele Ibramcoprojekt, meer niet.
Het zou overigens wel de
hoogste tijd gaan worden dat
de heren staatslieden zich ernstig gaan bekommeren over de
weerslag van de energiekrisis
op onze ekonomische en sociale positie. Wordt het niet
dringend noodzakelijk de bevolking grondig in te lichten
over wat haar te wachten staat
als deze krisis blijft aanslepen ? Mist de « regering »
wellicht daartoe de moed, omdat dan ook zou blijken dat zij
voor dit fundamenteel probleem geen zinnige voorstellen te doen heeft ?
Wij gaan een moeilijke tijd tegemoet, dat voelt iedereen,
een tijd waarin van iedereen
versobering in zijn levenswijze zal worden gevergd. Op zo'n
moment heeft het land behoefte aan een solide regeringsploeg, die verder ziet, die weet
wat hij wil en de moed op-

dupe worden. Naast de wel degelijk ernstig te nemen milieubezwaren van Nederlandse zijde
(Maastricht) is dit een goede reden voor ons om elke raffinaderij
vlak op de grens, in Ternaaien,
radikaal af te wijzen.
Bovendien, ziet het er naar uit
dat de Walen eens te meer ook
de Vlamingen financieel willen
doen opdraaien voor de verkiezingspropaganda van
sommige
van hun politici. De Waalse
staatssekretaris voor Streekekonomie liet al weten dat Ibramco
niet zal betaald worden met de
Waalse gewestelijke kredieten.
Weliswaar is ook de CVP het met
eens met een nationale bekostiging van het projekt, en is zij
evenmin voor een vestiging in
Ternaaien, maar het zou niet de
eerste keer zijn dat de CVP-ers
na aanvankelijke
struisdoenerij
uiteindelijk toch maar toegeven.
Dat men die hele verkiezingsstunt maar doodgewoon begrave
Als de Staat zelf industrieel wil
worden of bijvoorbeeld inzicht
wil krijgen in de struktuur van de
olieprijzen, goed, dan zijn er andere middelen en zijn er zinniger
projekten uit te denken ».
Tot daar volksvertegenwoordiger
Raskin.

brengt om te handelen in het
belang van de hele gemeenschap.
In de plaats daarvan zitten wij
opgescheept met een stuurloos kabinet, intern totaal verdeeld, dat zelfs niet in staat
blijkt het eigen regeerprogram
— nochtans al een mat resultaat van moeizame onderhandelingen — uit te werken. Een
kabinet dat her en der getrokken en geduwd wordt naar de
grillen van partijbureau's en
drukkingsgroepen.
De CVP en de PVV trachten
de publieke opinie te doen geloven dat het allemaal aan de
BSP alleen ligt. Zij spelen het
nefaste
spel
nochtans
mee, voeren enkel maar « oppositie » voor de galerij. Ondanks alle rookgordijnen is het
immers toch duidelijk dat ze
ook deze week weer door de
knieën gingen voor de BSPeisen, zij het dan « in principe » en op termijn. Trouwens,
als zij echt meenden wat zij
zeggen en schrijven, wat
weerhoudt hen dan om stante
pede een einde te maken aan
deze miserabele koalitie ?
PAUL MARTENS

ZEEBRUGGE
VU-volksvert. De Facq heeft aan
de staatsekretaris voor Vlaamse
Streekekonomie een paar penibele vragen gesteld. Uit zijn inlichtingen blijkt namelijk dat buitenlandse rederijen in de Zeebrugse
haven kennelijk weinig tegemoetkomend worden behandeld, dat
zij er een vrij stroeve administratie ontmoeten die weinig blijk
geeft van een soepele kommerciele geest. De staatssekretaris
heeft op die vraag van De Facq
nog niet geantwoord, maar uit de
Panorama-uitzending van vorige
woensdag (BRT) bleek uit wat de
vertegenwoordiger van de Westvlaamse Ekonomische Raad vertelde, dat onze volksvertegenwoordiger hier de nagel op de
kop heeft geslagen. Oorzaak van
de moeilijkheden zou de al te
stroeve ambtenarij te Brussel zijn
en de verantwoordelijke minister,
die het niet over zijn hart kan
krijgen de Zeebrugse haven de
nodige middelen en mogelijkheden te geven die gewenst zijn.
Volksvertegenwoordiger De Facq
stelde ook een vraag over een bedenkelijk feit dat hem ter ore
kwam. Buitenlandse rederijen die
daar komen bunkeren zouden er
voor de ingeslagen olie een abnormaal hoge prijs moeten betalen,
die tot 50% hoger ligt dan wat
aan de binnenlandse reders gevraagd wordt. Een en ander zou
te maken hebben met het feit dat
er in Zeebrugge een monopolie bestaat voor de levering van bunkerolie. Die zou van de heersende
energiekrisis dankbaar gebruik
maken om woekerprijzen te vragen.
Het spreekt vanzelf dat deze zaken de naam en de faam van de
haven van Zeebrugge in buitenlandse rederskringen allesbehalve
ten goede komen, wat voor de
toekomstige ekspansie van de haven zeker niet bevorderlijk is.
Wij zijn benieuwd wat staatsekretaris Dhoore op deze parlerr.entaire vragen zal antwoorden en
wat hij tegen deze gang van zaken
zal ondernemen, zo de aangeklaagde feiten juist zouden blijken. De BRT vond de vragen van
volksvertegenwoordiger De Facq
alvast belangrijk genoeg om er
een item aan te wijden in het
duidingsmagazine Panorama.
Stippen we nog aan dat het hogergenoemde monopolie te Zeebrugge gehouden wordt door de zoon
van de gewezen Brugse CVP-burgemeester Van Damme.
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gat
Toen de regering Eyskens ten
val kwam, bleek er een gat in de
schatkist te zijn van enkele miljarden, daarom was Gaston een
groot staatsman De nieuwe rege
ring achtte het noodzakeliik verhoogde belastingen te heffen ten
einde het gat te vullen, dat de
regering Eyskens had gemaakt
Ook de landbouw kreeg een deel
van de koek, iedereen zal wel
reeds gekonfronteerd
zijn met
feit In dat verband werden vertegenwoordigers
van de land
bouworganisaties
naar het kabi
net van de minister van Financien geroepen, ten einde de ver
hoging van de landbouwbarema s
te regelen Daar stelde het boe
rensindikaat Vlaanderen een ver
hoging van 6 7 % voor en dit alleen op basis van de nationale
solidariteit
want normaal gezien
kan er geen sprake zifn van verkoging in de landbouw daar de
kostprijzen met enorme sprongen
de hoogte zijn ingegaan en onze
produkten zo met verlaagden dan
toch gelijk gebleven zijn
Het
voorstel van het ABS was dus
6,7 "o in tegenstelling
van de
boerenbond die 2 % voorstelde
(De grote verdedigers
van de
boeren ' j Wanneer men nu de
barema s bekijkt en het een met
het ander vergelijkt
stelt men
vast dat de Waaise landbouwer
3600 fr minder belast is dan de
Vlaamse
Iemand van Bellegem bv be
taalt minder belasting per ha dan
zijn gebuur uit Moeskroen
dat
toevallig m Wallonië ligt Iemand
uit landvoorde betaalt meer dan
zijn gebuur uit Komen nu ook
Wallonië en dat alles op dezelf
de grond Met andere woorden
de Vlaamse boer betaalt meer
dan de Waalse De vertegenwoordigers van de Waalse boeren zijn meer bij de pinken ge
weest dan de Vlaamse boerenbond bij de minister van Financien De tijd van harde strijd is
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aangebroken, want de minister
van Landbouw, de boer Laevens,
heeft geen tijd voor de boeren,
hij zorgt nu voor de vogels en
dus blijft er voor hem geen tijd
over voor de boeren
Ik heb aan minister
Laevens
schriftelijk
gevraagd, waarom de
melkprijs voor de boeren nooit
verhoogd werd Ik kreeg als antwoord dat de melkerijen daarover zelf mogen beslissen en dat
de boeren vrij zijn van melkerij
Over mijn vraag waarom er in
West Vlaanderen met aan neutrale vetbepaling mocht worden
gedaan kreeg ik geen antwoord ,
ook niet op mijn vraag waarom de
boeren van langs om meer gekonfronteerd worden over de zuiverheid van de melk en de ge
zondhei d van de dieren en de
melkprijzen
nooit
waarom het
vetgehalte van de melk soms 3
graden minder is in de melkerijen dan bij een neutrale vetbe
paling ' Het is juist de boeren
bond die het meest tegen een
neutrale vetbepaling is, maar dat
IS met zo verbazend, als men
weet dat deze bond in het grootste deel van de melkerijen de
baas speelt '
RB

Torhout

proficiat !
Tijdens de laatste politieke TVuitzending van de BSP kwam het
voor alsof zij het geweest is die
de verwaarloosde pensioenen van
de kleine man herzien en opge
trokken hebben Moet het gezegd
dat niemand mindei dan BSP en
CVP de hoofdschuldigen zijn van
dergelijke toestanden
Op 12 januari zagen wij in een
andere TV-uitzending twee suk
kels uit Antwerpen met 5 000 fr
pensioen
Volgens de reporter
Zijn er m ons land nog 25 000 die
te veel krijgen om van hongei te
sterven en te weinig om te blijven leven Geluk gewenst BSP,
gelukgewenst met uw RTT-schandaal, abortus, Ibramco, enz
ADR,

Merelbeke

Het was deze week al Ibramco wat de klok sloeg in de pers. Deze
Luikse socialistische verkiezingsstunt heeft de regeringspartners nog
verder uit mekaar gedreven, misschien zelfs tot op het breekpunt toe.
Uit de vele kommentaren plukten wij er enkele waarin de oude waarheden nog maar eens worden verwoord.

HET LAATSTE
NIEUWS
Het ware eerlijker de bevolking
mede te delen dat de minister
van Ekonomische Zaken de Iraniers moet gaan vragen opnieuw
te willen onderhandelen om iets
goed te maken van de enkele miljarden schade, die de Waalse
BSP-voorzitter Cools het land berokkend heeft door in december
1972 in zijn vrees voor verkiezingen overhaastig een overeenkomst
te sluiten met Iran en op alle punten te hebben toegegeven aan de
dienaars van de sjah.
Een voorwaardelijke goedkeuring
betekent dat men dit ongehoord
knoeiwerk wil redden. Maar na
Leburton zou ook Claes kunnen
terugkeren van een kale reis,
want Iran verkeert nu in een nog
veel sterkere positie en van Iran
kunnen alleen geschenken worden verwacht in het genre van de
50.000 woningen.
Wij blijven bij onze mening, dat
Ibramco een politiek bedrog van
Cools is dat nu een vergissing
van de regering wordt. Men duwt
de Belgische belastingbetaler geblinddoekt in een put waarvan
niemand weet hoe diep hij kan
zijn. Telkens tekorten zullen moeten bijqepast worden en belastingen zullen nodig zijn zullen wij
aan Ibramco denken.

KNACK
Om zich voor te stellen wat nu
zal gebeuren, hoeft men zich
slechts de vorige politieke krisissen sedert de Tweede Wereldoor.
log voor ogen te roepen. Ook koningskwestie, schoolstrijd, algemene staking hadden op zichzelf
niets met kommunautaire spanningen te maken. Hun verloop en
afloop hebben echter tot de verheviging van deze spanningen bijgedragen. Na de genomen beslis-

LIEVER
JAN CLAESSEN
DAN DE MAEGT
De week dat « Wij » titelde
« Willy Claes een te licht bevonden minister » speelden
de politieke joernaiisten een
eindejaarsgezelschapspelletje.
Zij kozen « de Belgische politieke figuur van het jaar ». Een
tijdje later vieren zij dat dan
in het bijzijn van de verkozene
met het klassieke banket. Het
werd nu Willy Claes : de van
onderwijs naar ekonomische
zaken overgehuppelde jonge
BSP-er.
De uitslag was niet denderend.
Bijna evenveel blancostemmen

als joernaiisten die wél voor
Claes stemden. Als wij weten
dat « Le Peuple », <• Volksgazet », « Vooruit »-joernalisten
en de hele trits van BSP-dagbladen met veel staatssubsidie maar weinig lezers allemaal
stemgerechtigd waren, dan begrijpt men al veel. Daarenboven zulleii er nog wel een deel
kollegas geweest zijn die hopen op een gratis reisje naar
Perzie ais de Oosterse Ibramcodromen van Leburton-Claes
zich verder doorzetten. Leburton-Claes, wij noemen Willytje
hier inderdaad met de dubbele

sing over Ibramco zal de frustratie groot zijn : zoniet in Wallonië
dan onvermijdelijk in Vlaanderen
(en in Brussel) of omgekeerd. In
Brussel zal de tendens om de
Belgische kontekst te verlaten in
de richting van een Europees distrikt sterker worden.
In Vlaanderen zal de vraag krachtiger dan ooit gesteld worden
wat er aan de politieke konstellatie eigenlijk ontbreekt, dat het
mogelijk maakt dat in een semiunitaire staat tenslotte een beleid
gevoerd wordt waarin zowel de
meerderheid van het land als de
meerderheid in Vlaanderen gewichtloos worden als de bemanning in een ruimtetuig. De kans
bestaat dat men zich erbij als bij
een natuurverschijnsel neerlegt,
maar ze is niet groot.
LODE CLAES

der verslagen van Nederlandse
zijde blijkt, dat werkelijk ernstige
milieu-hinder ontstaat. Zelfs de
twijfel moet men nog ten gunste
van de goede nabuurschap interpreteren.
Het projekt is immers niet gehouden aan één plaats, ook al
hebben de Iranezen hun instemming met de lokalisatie betuigd.
Met een beetje goede wil kan
gemakkelijk een andere inplanting worden gevonden langs Maas
en Albertkanaal of stroomopwaarts langs de Maas. De kosten
zullen daarom niet groter of niet
aanmerkelijk groter zijn. Op een
bedrag van 8 miljard spelen een
paar kilometers meer pijpleiding
geen enkele rol.
Anderzijds mogen we niet uit het
oog verliezen, dat een onheuse
verwerping van de Nederlandse
bezwaren onvermijdelijk weerslag
zal hebben op de goede betrekkingen tussen de beide landen.
Er werd reeds gewag gemaakt van
de rechttrekking van de Schelde
op Nederlands grondaebied en de
aanleg van het Baalhoekkanaal,
dat nodig is voor de industrialisatie van de linker Schelde-oever.
Het is begrijpelijk dat de Nederlanders ook niet zo toeschietelijk
zouden zijn, als wij met licht gemoed over Nederlandse bezwaren
heenstaopen. Maar bedreiqingen
beiderzijds moeten achterwege
blijven,
inzonderheid
uit
de
mond van overheidspersonen.

DE
STANDAARD
Het standpunt van de kabinetsraad vertoont althans één belangrijk, positief aspekt : dat het dossier wordt opengebroken en het
probleem in volle openheid moet
benaderd worden. Ibramco blijft
immers, hoe dan ook, een socialistische, politieke stunt. Waakzaamheid is wel het allerminste, dat
men van de andere partijen mag
verwachten. Het is normaal dat
CVP en liberalen nu van dichtbij
de gebeurtenissen volgen. Het is
misschien niet zo prettig voor bepaalde socialisten. Maar zij hebben geen keuze ; het is nu : eindelijk eerlijk spel of krisis.

BELANG
VAN LIMBURG
We zien niet in waarom we geen
andere lokalisatie zouden zoeken,
als uit het objektief onderzoek

naam. Hij is slechts de Jan
Claessen die in het BSP-marionettenspel huppelt zoals zijn
Waalse BSP-bazen het hem
voorzeggen.
Als jong BSP-er heeft hij nooit
meegedaan aan de kontestatie
in eigen rangen die rode rakkers als die van « Links » dierven vertonen. Hij was het gedwee propere mannetje in de
gunst van de BSP-bonzen. Kon
het proper en afgewassen zeggen, wat Van Eynde hem brutaal voorfluisterde en is voor
alles een unitaire marionet die
nooit
enige
belangstelling
heeft gehad voor de nationale
ontvoogding van de Vlamingen.
Dertig jaar terug zou Claesje
een proper franskiljonnetje geweest zijn.
Hij heeft dus de prijs van het
joernalistieke
eindejaarsspelletje gewonnen. « De man van
het jaar » Een prijs is ook
waard wat de jury waard is.
Duidelijker : bij een Elvis Presley-jury zou Zwarte Lola meer
kans
maken dan
Dietrich
Fischer-Dieskau. Die jury heeft
ook aangetoond wat ze waard
was. Een medekandidaat waar-

GAZET VAN
ANTWERPEN
Welke beslissing de regering nu
ook neemt inzake Ibramco, zij zal
aan het land eerlijke en ondubbelzinnige uitleg moeten verschaffen. Want dit is het hoofdkenmerk
van het Ibramco-dossier : het wemelt van halve waarheden, dubbelzinnigheden en achterbakse afspraakjes die het licht schuwen.
Ibramco wordt door de socialisten doorgedrukt om louter elektorale redenen. Het laatste jaar
voor de verkiezingen is aangebroken en de BSP wil ook iets kunnen aanbieden aan haar kiezers,
iets dat het RTT-schandaal kan
doen vergeten. Met Ibramco kunnen de socialisten uitpakken in
Wallonië, terwijl voor Vlaanderen
de (leugenachtige) bewering zal
gelden daardoor inspraak te krijgen in de petroleumsektor. Het
is aan de kristendemokraten en
de liberalen, om te beslissen, of
zij de grillen van de BSP voor lief
nemen.

voor die politieke joernaiisten
ook konden kiezen was ingenieur De Maegt : die door zijn
moed in het RTT-schandaal een
van de dapperste daden gesteld heeft in het Belgisch politieke corrupte gedoe ooit
vertoond.
Deze man die zelfs zijn loopbaan op spel had gezet kreeg
welgeteld
zeven
stemmen,
geen enkele meer. « Barabas
of De Maegt » klonk het in hét
joernalistenkoor. «Willy Clae,s»
dreunde de echo.
Duidelijker konden de heren
niet manifesteren wat we hier
reeds dikwijls zegden. Dat het
peil en de onafhankelijkheid
bedroevend laag staat in de
Belgische pers in vergelijking
met landen als Engeland, Nederland, Duitsland en zelfs
Frankrijk om niet te spreken
van de USA waar door de pers
vooral Nixon aan het verdrinken is in zijn eigen watergat.
« Willy Claes of De Maegt ».
Wij zullen aan de keuze denken als we in het vervolg een
aantal artikels lezen.
W.L.
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HET PARLEMENT
ONSTERFELIJK BELACHELIJK
GEMAAKT
Sinds vorige dinsdag ligt in de
Brusselse boekhandels een boekje te koop dat door zijn verschijnen alleen al het Belgische parlement
onsterfelijk
belachelijk
nnaakt. Het werk bevat de volledige tekst van het verslag van het
Hoog Komitee van Toezicht over
de korrupte RTT-zaak. Het is een
journalist
van
het
Brusselse
Franstalige weekblad « Pourquoi
Pas ? », de h. Jean Francis, die
het liet drukken. In zijn inleiding
zegt de man met een uitgestreken
gezicht dat hij het gefotokopieerde verslag op 3 januari j l . in zijn
brievenbus heeft aangetroffen. Hij
oordeelde (terecht) dat het publiek er recht op heeft de volledige tekst ervan te kennen, en
liet hem dus publiceren.
Dank zij deze publikatie en het
onlangs gepubliceerde boek «Zes
maanden met het dossier Demaegt » van Standaard-journalist
Hugo De Ridder, kunnen de verkozenen des volk nu eindelijk ook
nagaan hoe de vork in de steel
zit. Een geluk voor hen dat er nog
journalisten bestaan en een onafhankelijke pers, zoniet hadden

ze wellicht nog lang naar de gegevens kunnen fluiten.
Zodra het verslag van het Hoog
Komitee van Toezicht over deze
onverkwikkelijke zaak klaar was,
deed de regering alles om te verhinderen dat het dokument aan
het parlement zou worden overgemaakt. Men zat echter gewrongen
met een vroegere uitdrukkelijke
belofte van premier Leburton, belofte die hem tijdens de interpellaties (o.m van de VU) over de
RTT-zaak werd afgedwngen in het
parlement. De regering kon er dus
niet aan ontsnappen de tekst aan
het parlement over te maken. Dat
gebeurde dan ook, na een reeks
vertragingsmaneuvers, en
met
zeer veel omzichtigheid. Er was
geen sprake van dat alle parlementsleden het verslag in handen
zouden krijgen, daar verzetten de
socialisten zich hardnekkig tegen.
Kamervoorzitter Van Acker (BSP)
dreef het zover dat zelfs de leden
van de parlementskommissies die
wèl inzage zouden krijgen, het dokument niet mee mochten nemen
naar huis. Na scherp protest van
alle andere partijen, en niet het

minst van de VU en het RW, gebeurde dit dan toch, maar ze
mochten het aan niemand anders
laten zien...
En terwijl al die afdekkings- en
\/erdonkermaningsmaneuvers
in
de Wetstraat nog bezig zijn, komt
daar nu plots de volledige tekst
ter beschikking van iedereen. Ook
de parlementsleden kunnen hem
nu aanschaffen in de boekhandel.
Als het parlement belachelijk
werd gemaakt in deze aangelegenheid dan heeft het dit te danken
aan de diktatuur van de ondemokratische BSP-bonzen aan het
hoofd van parlement en regering.
Diktatuur die al te lijdzaam wordt
ondergaan door de andere regeringspartijen, de CVP en de PVV.
Men vraagt zich af hoelang zij
nog bereid zullen zijn zich door
de BSP-potentaten te laten ringeloren, want het gebeurt op elk
gebied. Zolang zij altijd weer blijven zwichten voor de afdreigingspolitiek van de BSP-ers maken zij
zich medeplichtig aan het bedenkelijke beleid van deze heerschappen. En ze moeten niet denken
dat de kiezer dat ook niet merkt.

VLAMINGEN
HUIVERIG TEGENOVER
ABORTUS
Het studiecentrum « Bevolking en
Gezin » (Lazaruslaan, 10, 1030
Brussel), afhangend van het ministerie van Volksgezondheid, organiseerde een opiniepeiling onder de Vlaamse bevolking om na
te gaan hoe zij denkt over de
legalizering van abortus. Deze
peiling werd verricht in de lente
van 1973 bij 1800 personen tussen 25 en 65 jaar.
Het staal is voldoende groot
om een idee te geven van de
meningen die op dit punt onder
de Vlaamse bevolking bestaan.
De meerderheid schijnt te aanvaarden dat abortus moet toegelaten worden om medische redenen in de brede zin van het
woord : bij zware ziekte van de
moeder of wanneer de kans bestaat dat het kind misvormd ter
wereld zal komen. Drie van de
vier ondervraagde personen vin-

DIKTATORIALE
MACHTSGREEP
VAN DE
KLEURSINDÏKATEN
IN DE
STAATSDIENSTEN

den een zwangerschapsonderbreking ook aanvaardbaar in geval
van verkrachting, en één op de
twee ondervraagde vinden dit ook
toelaatbaar in geval van zwangerschap van een minderjarige.
Een meerderheid van de Vlaamse
bevolking verwerpt echter abortus omwille van sociale en psychologische motieven. Van de ondervraagden is 54,9 % tegenstander van abortus wanneer de moeder ongehuwd is, 58,9 % vindt
abortus al evenmin toelaatbaar
wanneer de moeder reeds een
uitgebreid gezin heeft, 59,6 %
vindt ook een te laag inkomen
van het gezin geen geldig motief,
63,7 % is ertegen dat abortus
zou gepleegd worden omdat het
kind « niet gewenst » is en een
grote meerderheid van 85,5 %
verklaart zich resoluut tegenstander van abortus als de (nieuwe)
geboorte de levensstandaard van

het gezin zou kunnen verminderen.
In het kommentaar van «Le Soir»
waaruit wij deze gegevens putten,
staat nog vermeld dat uit het
onderzoek is gebleken dat het
vooral de katolieken en de oudere
bevolkingsgroepen zijn die het
meest huiverig staan tegenover
abortus. De tegenstanders worden in Vlaanderen ook het talrijkst gevonden in de bevolkingslagen die uitgebreider onderwijs
hebben genoten.
Hoewel deze gegevens niet zo
heel veel nieuws bevatten voor
wie de polsslag van de Vlaamse
bevolking aanvoelt, betekenen ze
voor de Vlaamse politici toch een
belangrijke aanwijzing. Het ziet
ernaar uit dat het nog heel wat
voeten in de aarde zal hebben
eer de wetgeving op de zwangerschapsonderbreking drastisch
zal worden gewijzigd.

In 1959 hadden de laatste sindikale verkiezingen plaats voor het
personeel der openbare diensten.
Deze werden opgeschort in het
vooruitzicht van een nieuw sindikaal statuut ter vervanging van
het KB van 20 juni 1955.
Op 18 februari 1971 werd dan door
de regering een « wetsontwerp
ter regeling van de betrekkingen
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel » ingediend. Dit voorstel stuitte echter
op een dergelijke weerstand van
VU en RW (en aanvankelijk ook
van de PVV-PLP), dat het tweemaal bleef steken in een regeringskrisis. Thans heeft de intrede
van de PVV-PLP in de regering en
enkele toegevingen aan hun sindikaat meegebracht dat dit ontwerp
opnieuw werd ingediend en behandeld in de kamer van volksvertegenwoordigers.
De essentiële punten van dit ontwerp dat de vorm van een kaderwet heeft, kunnen als volgt samengevat :

2. De toenemende centralisatie,
namelijk de wil van de overheid
om nog andere ambtenaren dan
diegenen die reeds onder het KB
van 55 vielen, onder 1 sindikaal
statuut te verenigen.
3. Het invoeren van het begrip
« representatieve vakorganisatie ».
Worden als representatief beschouwd :
a) de vakorganisaties die op nationaal vlak werkzaam zijn.
b) de belangen van al de kategorieën van hel personeel in overheidsdienst verdedigt.
c) wie aangesloten is bij een vakorganisatie die in de nationale arbeidsraad vertegenwoordigd is.
d) een aantal bijdragepdichtige leden telt die ten minste 10% vertegenwoordigen in het geheel van
de overheidsdiensten.

1. Het invoeren van onderhandelings- en overlegskomitees in de
plaats van de tot op heden bestanade raden van advies.
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ONZE FUNDAMENTELE
BEZWAREN TEGEN DIT
ONDERWERP
1. Het ontwerp voorziet geen sindikale verkiezingen meer, hetgeen

De Limburgse mijnstaking is voorbij Tot dit resultaat hebben met enkel
stakingbrekers van de gevestigde vakbonden bijgedragen maar ook, en
niet het minst, de fanatieke theorieverkopers van de kommunistische
Amada. Zij hebben verhinderd dat de stakingsbeweging eendrachtig,
dynamisch en vooral konkreet werd geleid zoals in 1970 De mijnwerkers
voelden de verdeeldheid, vandaar hun aarzeling. Hun geloof in hun
vroegere voorman Geeraard Siegers blijft overigens ongebroken : hij is
en blijft een van de hunnen.
Het zal trouwens de grote verdienste blijven van de mensen van de
Vriendenkring-Zwartberg en van de pioniers van het vroegere Permanent
Komitee dat zij — ook in de moeilijke jaren — het geloof in de toekomst
van de Limburgse steenkoolindustrie levendig hebben gehouden. De
energiekrisis heeft er alle mijnwerkers nu bewust van gemaakt, dat het
zonder hen nog altijd niet kan. Met dit besef zal de regering voortaan
rekening moeten houden. Inmiddels diende onze vriend Jef Olaerts bij
het Parlement een wetsvoorstel in, om het pensioen te realiseren na 25
jaar, zoals een van de stakerseisen was.

SOLIDAIR MET DE BASKEN
In enkele kranten las men het bericht dat vier Vlaamse
studenten vertrokken zijn naar de katedraal te Bayonne om
zich te voegen bij de Basken, die door een hongerstaking
protesteren
tegen de uitdrijving
van Baskische jDolitieke
vluchtelingen. Twee van het KVHV-Leuven, de hoofdredakteur van KVHV-Gent en een afgevaardigde van de Normaalschool-regentenschool Pius X te Antwerpen. Vijf dagen zullen zij mede-hongeren « naar gerechtigheid - in de zijkapel
van de Bayonese katedraal, gesierd met een grote leeuwenvlag. Als zij er niet voordien worden uitgehaald door de
stupide Franse CRS die zich vorig jaar reeds belachelijk
maakte door met traangasbommen de katedraal uit te roken
om Julen de Madariaga van tussen de hongerstakers te
halen.
Voor de Vlamingen, die ijveren voor « Het Europa der volkeren » ligt de zaak als « vreemdelingen » misschien wel
anders. Er was aangekondigd dat de Vlaamse delegatie zou
aankomen op dinsdagavond om 20,30 u met de trein uit
Parijs. Bil een massale gendarmerie-ontplooiing
moest elke
reiziger van die internationale trein die afstapte te Bayonne
zijn identiteitskaart
tonen. Maar de Vlaamse vissen waren,
dank zij hun Baskische gids, door de mazen geglipt. Afstappen in Bordeaux gaat ook en dan leiden er andere wegen
naar Bayonne en de oude katedraal heeft vele toegangspoorten. Van onze Baskische woordvoerders ginder vernamen we dat het moreel van onze Vlaamse hongerstakers
schitterend is. Hun kontakt met de Baskische realiteit toont
hen wat verdrukking nog is in staten die over Europa bazelen, maar de meest fundamentele rechten van dit oudste
volk uit Europa blijven schenden. De Baskisch-Vlaamse
vriendschap groeit en met al de andere v drukte volkeren
van dit kontinent gaat de optocht verder naa hei < Europa
der volkeren » ondanks CRS, Guardia Civil ti d rg- !ken

een aanslag betekent op de sindikale vrijheid.

halen alnaar gelang de t^swenste
politieke kleur.

2. De zeer strenge voorwaarden
om representatief te zijn sluiten
praktisch alle andere vakbonden
uit en maken het haast onmogelijk
dat nieuwe vakbonden zouden ontstaan, hetgeen in feite het recht
op vereniging aantast. Ook de
Raad van State merkt in zijn advies op dat een onverantwoorde
diskriminatie tussen vakbonden
een onrechtstreekse aanslag op
de vrijheid van vakvereniging betekent.

4. De werkgevei (in cast" hi r'de
regerino) beslist eigenmachtig vie
de w&rKnemers zal vertegenwoordigen. Dit druist radikaal in tegen de vrijheid van vakvereniging
die gewaarborgd is in verscheidene teksten waardoor de wetgever
gebonden is : art. 20 van de
grondwet ; het verdrag nr 87 van
San Francisco betreffende de s'ndikale vrijheid en de bescherming
van het sindikaal recht, goedgekeurd door de wet van 13 juli
1951 ; art. 11 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.

3. Het ontwerp voorziet niet dat
de representativiteit regelmatig
moet bewezen worden, alhoewel
na verloop van tijd deze of gene
vakbond zijn
representativiteit
kan verliezen (sedert de laatste
sindikale verkiezinge i van 1959
zijn ruim 50% personeelsleden
veranderd).
4. Het sisteem van het voorleggen der ledenlijsten is eenvoudig
weg belachelijk, omdat iedereen
weet dat personeelsleden in de
overheidsektor over meerdere lidkaarten beschikken en die boven-

Wij moeten ons met alle middelen verzetten tegen het invoeren
van dergelijk sindikaal statuut, zolang er geen voorafgaande sindikale verkiezingen hebben plaats
gegrepen voor de overheidssektor.
LUK VANSTEENKISTE,
kamerlid.

WIJ 3

OnZ6 W€R6LD

PETROLEUM - OVERLEG

(jeeveedee) Het kon
niet uitblijven : sinds
het aan de dag treden
van de energiekrisis
in Nederland, alweer
enkele maanden geleden, is er van zóveel
kanten aandrang uitgeoefend op de regering om de kolenwinning in de Limburgse
mijnen te hervatten,
dat minister Lubbers
van Ekonomische Zaken deze week toestemming moest geven voor een nieuw
onderzoek naar de mogelijkheid om de mijnen
te
heropenen.
Deze Limburgse mijnen, waarvan er enkele nog op bescheiden wijze produceren, maar die voor het merendeel zogenaamd « afgebouwd » zijn, bevatten nog enorme mogelijkheden om te voorzien in het dreigende energie-tekort. Het
lijkt voor velen dan ook een onverstandige zaak om de aanwezige rijke kolenschatten daar maar te laten zitten en
intussen op allerlei gebieden beperkingen in te voeren die
de ekonomie zwaar kunnen aantasten.
Inderdaad zou men minstens kunnen gaan overwegen om
de elektriciteit voortaan weer, zoals vroeger, op te wekken
door middel van steenkolen. Daardoor zou dan weer meer
aardolie beschikbaar komen voor de chemische Industrie
(werkgelegenheid I) en voor het vervoer. En tegelijk zou
Nederland, voor een gedeelte althans, niet meer afhankelijk
zijn van buitenlandse bevoorrading, een zaak die onvermijdelijk blijft voor tal van grondstoffen, maar waaraan we, wat
de kolen betreft, toevallig zelf wél iets kunnen doen.

negatieve politiek
De aardgasvondsten en de enorme ontplooiing van de oliemaatschappijen hebben er toe geleid dat Nederland de laatste tien jaren een negatieve mijnpolitiek heeft gevoerd.
Negatief in die zin dat gestreefd werd naar totale sluiting,
maar ook negatief in haar gevolgen. Voldoende vervangende
werkgelegenheid voor tienduizenden « kompels » is er nooit
geschapen : de DAF en het petrochemisch bedrijf DSM

waarom geen heropening
van de mijnen ?
(Dutch Staats-Mijnen), die altijd als voorbeeld worden genoemd voor het opvangen van de werkloos geworden mijnwerkers, hebben daartoe slechts in bescheiden mate kunnen
bijdragen. Legers van Limburgers waren dan ook gedwongen
de kost te gaan verdienen in Duitsland en op kleinere schaal
in België. Nu ze in Duitsland niet meer zo onbeperkt aan de
slag kunnen dis de laatste jaren steeds het geval was, wekt
het dan ook geen wonder dat in Limburg heel wat voorstanders ven heropening der mijnen aangetroffen worden.
Een der vroegere direkteuren van de Oranje-Nassaumijnen, ir
C. Raedts, ziet de wederopvatting van de kolenproduktie
zelfs als een noodzaak voor het land. De kolenvoorraden
'n de Nederlandse bodem zijn volgens hem zo omvangrijk
dat ze alles overtreffen wat door olie, gas en zelfs kernenergie wordt opgebracht. Datzelfde zou volgens hem trouwen ook gelden voor andere landen, zelfs voor de Verenigde
Staten. Andere deskundigen in Limburg zeggen dat de kolenwinning lang niet zo duur hoeft te zijn als dikwijls wordt
beweerd. Met gebruikmaking van de modernste produktiemethoden zouden vele duizenden in de mijnen weer een
goede boterham kunnen verdienen. En men voegt eraan toe
dat mijnarbeid beslist niet a-sociaier is dan het werk in tal
van andere bedrijven met geestdodende en afstompende
toestanden.

macht van de olie
Dat de regering vlot het initiatief zal nemen om de kolenproduktie in het groot weer in gang te zetten, valt intussen
te betwijfelen. De energie-politiek, zo is de laatste weken
wel gebleken, wordt vooral bepaald door de olie-concerns
Deze hebben een sterke greep op de overheid en als het
niet in hun kraam te pas komt, zullen zij de kolen veeleer
een halt toeroepen. Nu er meer berichten komen dat ook
Nederland binnenkort tot de Arabische « vrienden » zal
behoren, dreigt het gevaar dat men in Den Haag gaat menen
dat het met de energiekrisis wel zal meevallen. In dat geval
maakt de heropening der mijnen weinig kans. Hetgeen wij
een onderschatting van de situatie en een kortzichtige houding zouden vinden. Zowel wat de energievoorziening als
wat de werkgelegenheid der Limburgers betreft.

WIJ 4

(Argos) Eentonig was het voorbije weekeind niet. Nadat Waldheim van de VN verklaard dat serieuse kans bestaat op een akkoord te Geneve over het « disengagement » van troepen aan
het Suez-front, hoop die inmiddels bevestigd werd door de onverwacht gunstige reaktie van
Israël op Kissingers voorstellen
werd de internationale aandacht
afgeleid naar de konferentie van
olieproducerende landen te Geneve.
Die petroleumproducerende
landen weigerden daar hun prijzen voor ruwe olie met 6 t.h. te
verlagen in weerwil van vroegere
beloften en verbintenissen. Na
een boodschap van Nixon aan de
betrokken landen heeft onvermoeibare Kissinger zich ook hier
voor de diplomatieke wagen gespannen. Het resultaat van zijn
eerste bemoeiingen ligt al vast
in drie vergaderingen over de
energiekrisis waarvan de eerste
op het niveau van ministers van
Buitenlandse Zaken reeds op 11
februari e.k. te Washington doorgang moet vinden. Die eerste bijeenkomst blijft weliswaar beperkt
tot acht belangrijke geïndustrialiseerde
landen-verbruikers maar
nog binnen de negentig dagen na
11 februari moet het overleg uitgebreid worden tot ontwikkelingslanden en petroleumproducerende staten. Men vraagt zich af
waarom de eerste vergadering
tot acht landen beperkt bleef. Allicht omdat die landen bijna 80
t.h. van de internationale kon-

sumptie aanbrengen ? Die interpretatie lijkt alleen dan verantwoord als die « rijke » landen
gaan beseffen dat hun rijkdom
vooreerst moet dienen om het
lot van de ontwikkelingswereld
te verbeteren. Hun financiële
hulp zal immers geannuleerd worden door de verhoging van de
petroleumprijzen I
Het ietwat vage Amerikaanse initiatief werd toegelicht door Kissinger himself die terloops stelde
dat de EG de omvang van haar

participatie zelf moet bepalen. De
« Duitser in het Witte Huis » verklaarde zich alvast tegenstander
van bilaterale onderhandelingen
en afspraken met Arabische landen wat een duidelijke veroordeling inhield van Frankrijke houding... Het Is nu wachten op de
reai<tie en... de positieve inbreng
van Europa. Zal het oude kontinent de kans grijpen om iets te
doen aan het bijverven van zijn
n.a.v. de jongste MO-krisis zo
deerlijk gehavend image ?

FIDEL WEER IN GENADE?
(Argos) Is een nieuwe ontwikkeling tussen Kuba en Washington
op til ? Recente verklaringen van
Kissinger en Kubaanse woordvoerders wijzen alvast op een
nog niet nader te omschrijven
versoepeling. Een en ander is algauw voorwerp van buitensporige
spekulaties geworden. Al te lichtzinnig wordt hierbij vergeten dat
de kloof tussen beide staten na
verloop van jaren enorm breed
is geworden. Denk aan het Amerikaanse embargo en aan een
oude Amerikaanse hebbelijkheid
om zich in Latijnsamerikaanse
aangelegenheden te mengen. Anderzijds heeft Washington van
zijn basis te Guantanama een
soort princiepskwestie gemaakt
terwijl Kissinger al duidelijk liet
doorschemeren dat Kuba vooreerst moet afzien van zijn revolutionaire opties op Latijns Amerika...

Voor Kuba zou voorzeker muziek
zitten in die nieuwe ontwikkeling.
Het trompetgeschal over guerillaverwezenlijkingen in diverse Latijnsamerikaanse gebieden is immers
uitgestorven.
Bovendien
hebben de gebeurtenissen in
Chili Kubas socialistisch prestige
overschaduwd. Om nog maar te
zwijgen van zijn ekonomische narigheden. Toch mag het land van
Fidel Castro zich duurzaam verheugen in
simpatiebetuigingen
uit nagenoeg het hele Latijnsamerikaanse kontinent. Te Washington stromen gestadig Latijnsamerikaanse verzoeken binnen om
voorgoed gedaan te maken met
Amerikaanse sankties tegen Havana, en om het (her)opnemen
van Kuba in de Organisatie van
Amerikaanse Staten, de door de
VS geleide OAS. Als Kissinger
echt op Zuidamerikaanse vriendschap uit is dan zal hij resoluut

moeten afstappen van een verankerde Amerikaanse gewoonte
de Latijnsamerikaanse wereld op
te delen in « goede » en « slechte » landen naargelang hun houding ten opzichte van Kuba. Ook
moet hij een gevaarlijke dubbelzinnigheid uit de wereld helpen :
hoe kan hij bv. Mao en Brezjnev
tegen het hart drukken... en banbliksems blijven slingeren naar
Fidel Castro ? I\4isschien zal het
aanstaand bezoek van Brezjnev
aan Havanna duidelijker aangeven waar de plaats van Kuba binnen de internationale ontspanning
van de supergroten eigenlijk gelegen is. Blijkbaar begint men zich
te Havana zorgen te maken over
die plaatsaanwijzing.

WEER RAADSELEN
OM CHINA
(Argos) In Mao's China kregen onlangs eit van de dertien
militaire
regio's een nieuwe bevelhebber. Eigenliik werden de bevelposten
gewoon omgeruild zodat het niet gaat om fundamentele
struktuurhervormingen. Toch valt op dat de wijzigingen tevoren nooit zo talrijk zijn
geweest. Na de felle erupties van de kulturele revolutie en de « val »
van Lin Piao. scheen de rust in het onmetelijke rijk voorgoed teruggekeerd. Daarom gaven de jongste omwisselingen in het
militaire
kommando aanleiding tot allerlei gissingen waarbij drie
interpretatiemogelijkheden steeds weerkeren. Hans Kohlschütter (Die Zeit dd. 11
jan.) ziet vooreerst een poging van de partij om haar greep op het
leger te herstellen. Als gevolg van de kulturele revolutie waren de
meeste, nu verplaatste bevelhebbers immers aan het hoofd -gaan
staan ,in sommige provincies althans, van het partij- en staatsapparaat. Het heeft er de schijn van dat die verplaatste militairen die stuk
voor stuk een belangrijke rol speelden in de kulturele revolutie en die
in hun provincies een benijdenswaardige positie bekleedden, voortaan
niet meer zo gauw tot de « plaatselijke » partijtop zulllen doordringen.
Een tweede hipotese is dat Mao zijn macht wil centraliseren
tegen
de groeiende invloed van de provincies. Derde hipotese : tussen f\/lao
en Tsjoe en Lai zouden oude en nieuwe tegenstellingen aan het groeien
zijn. Het is inderdaad zo dat de jongste wijzigingen in het militair
kommando samenvallen met een heropffakkeren
van
linksradikale
tendensen binnen de Chinese KP. Zelfs Konfucius moet het hierbij
ontgelden. Alles wat « oud >• is — oude ideeën, oude kuituur, oude
leefgewoonten — wordt naar de zolder verwezen, waardoor dan de
door Tsjoe en Lai en de legerleiding beloofde « normalisering » gevaarlijk in de knel geraakt. De tachtigjarige Mao heeft blijkbaar meer
revolutionaire adem dan de « westerse » gewezen mandarijn.
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sociale
"gelijkheid"...
Naast het bejaardenvraagstuk
blijft het probleem
gesteld
van de sociale pariteit tussen
loonen
weddetrekkenden
eensdeels, de landbouwers en
kleine zelfstandigen
anderdeels.
De maatschappij is zo geëvolueerd dat de inkomens van
de landbouwers en van de
meerderheid van de zelfstandigen lager liggen dan de gemiddelde lonen en wedden
van arbeiders en bedienden.
De achterstetiing inzake pensioenen die ik in een ander
artikel toelichtte is dus evenmin nog gerechtvaardigd als
de achterstelling inzake voordelen van het ziekenfonds en
de achterstelling inzake kinderbijslagen.

...inzake
kindervergoedingen...
De kinderbijslagen van de
zelfstandigen zijn diskriminerend. De gelijkschakeling voor
het basisbedrag van het tweede kind is wel in uitzicht gesteld, doch ze is er nog niet.
Deze gelijkschakeling dient te
worden bespoedigd.
Van de gelijkschakeling van
het eerste kind is er nog geen
sprake evenmin als van dezelfde leeftijdsbijslagen voor
de eerste twee kinderen.
De gezinsvakantiebijslag van
de werknemersregeling kent
men evenmin in het stelsel
van de zelfstandigen. Zoals in
dit stelsel ook de kinderen
van sommige invaliden en de
gehandikapte kinderen benadeeld worden in vergelijking
met andere stelsels. Het jonge meisje-huishoudster vindt
er trouwens ook geen genade
en ook zij krijgt niet de kinderbijslag die in soortgelijke gevallen voor de werknemers is
vooropgesteld.

...en beloften
Bij de regeringsvorming was
er anderhalf miljard extra beloofd voor de zelfstandigen.
Als we de achterstand zien
die
deze
maatschappelijke
groep telt inzake sociale voorzieningen dan moet men toch
de vraag stellen wat de regering bezielt om zo lang te
wachten om de beloofde bedragen uit te keren.
De gelijkheid van kinderbijslagen had sinds lang een feit
moeten zijn. Sinds jaren hebben wij het gevraagd, steeds
werd het geweigerd.

Wij hopen dat zo de BSP terzake onverschillig blijft dat de
CVP en de PVV eens eindelijk
laten zien dat ook zij deel uitmaken van deze regering. Anders zouden we dit waarachtig
nog vergeten, (w.j.)

hun " sociale
politiek " (1)
In plaats van aan alle mensen
en ook de gehandikapten, die
buiten het arbeidsproces geplaatst zijn, een levensminimum te verzekeren, doet de
regering liever aan een kerstmannetjespolitiek en trekt om
de twee jaar of om het jaar
de reeds zeer lage pensioenen met enkele percentjes
naar omhoog om dan vóór radio en TV te kunnen verklaren
wat zij allemaal doet voor de
gepensioneerden.
Ook de CVP laat zich niet onbetuigd en heeft zopas de ministers gefeliciteerd voor de
door de regering getroffen
maatregelen inzake de pensioenen.
Wanneer men echter het jongste bulletin van Vragen en
Antwoorden van de kamer
neemt dan zal men daarin, op
een vraag van volksvertegenwoordiger Babyion (VU) lezen
dat de onderbrenging in tehuizen voor bejaarden een
goede maatregel is aangezien
vele ouden van dagen nog niet
eens een levensminimum bezitten.
Ziedaar de logika van de huidige partijen en van de regering. Aan de ene kant exploiteren zij de ouden van dagen
door hun pensioen eventjes
te verhogen en aan de andere
kant stelt men uitdrukkelijk
vast dat vele bejaarden het
levensminimum niet bezitten !

hun " sociale
politiek" (2)
ledere ambtenaar wordt op 65
jaar gepensioneerd en, wanneer men om uitzonderlijke
reden toch nog beroep zou
moeten doen op zijn diensten,
dient dit te geschieden langs
een toelating van de ministerraad om. Dit is voor minister
De Saeger te omslachtig, ffij
pensioneert doodgewoon de
ambtenaren doch houdt ze
toch in dienst door ze een
speciale opdracht te geven.
Senator Vandezande stelde
hieromtrent een parlementaire vraag en vroeg hoeveel hoge ambtenaren er, na de pensioenleeftijd, nog in dienst
werden gehouden en welke
het bedrag is van hun jaarlijkse vergoedingen buiten het
pensioen.

Ziehier het lijstje :
2 direkteurs-generaal krijgen
elk, buiten hun pensioen, nog
245.302 fr. per jaar ;
1
hoofdinspekteur-direkteur
krijgt 171.113 fr.
1 eerst-aanwezend ingenieur
krijgt 523.800 fr.
1
gegradueerde
ziekenverpleger krijgt 245.800 fr.
Op die manier ontfutselt men
aan ambtenaren betrekkingen
en bedenkt
men politieke
vriendjes met allerlei bijverdiensten.

nationale bank
De artikels van Wim Jorissen
en de parlementaire interventies van onze algemene voorzitter en algemene sekretaris
hebben er dit maal voor gezorgd dat de benoemingen op
het hoger vlak in de Nationale
Bank gunstig uitvielen voor ae
Vlamingen : 10 benoemingen
tegen 6 zodat de taaiverhoudingen verbeterd zijn.
De Nationale Bank telt naast
gouverneur
Vandeputte
die
zich deze keer inzette voor
meer evenwicht door de benoemingen, een vice-gouverneur en vijf direkteurs. Drie
van deze bankdirekteurs zijn
socialisten : Evalenko, Vloeberghs en Beauvois (2 Franstaligen en 1 Vlaming). Het is
vooral Beauvois die de Vlaamse benoemingen trachtte te
saboteren. Franstalige socialisten zijn vaak groter taalfanatici dan het FDF. Vermits
ze toch op hun Vlaamse
knechten onder leiding ,/an
Jos van Eynde kunnen steunen.
Tussen haakjes gezegd : wanneer de heer Van Eynde het
over bankdirekteurs heeft die
enkele miljoenen per jaar verdienen zwijgt hij altijd over
zijn drie direkteurs in de Nationale Bank, evenals over zijn
vriend, de heer Naessens, de
grote baas van de Bank van
Parijs en de Nederlanden. Deze laatste overigens, uitzondering op de regel, geen Vlamingenvreter. Tijdens zijn diners met de heer Van Eynde,
mag Jos Nederlands spreken.

prijzen
Brasser (Pol de Valck) van wie
u wekelijks kartoens ziet in
« Wij » behaalde bij de tweejaarlijkse prijs van de Vlaamse humor ingericht door de
VTB ('73-74 : staatkundige humor) een van de prijzen.
Vejo (Jos Verhulst) die ook
reeds in ons blad publiceerde
behaalde de tweede prijs en de
zilveren penning.
Aan beiden proficiat !

RUBRIEK ANTIEK
Een zoon van een mandenmaker vjerd onlangs opgenomen
in het Akademisch Ziekenhuis te Gent. Geen uitzonderlijke
gebeurtenis — het ziekenfonds betaalt alles aangezien de
man ouder is dan 65 — ware het niet dat de ongelukkige
geboren werd in 1898 en in 1961 door het Noodlot in de
voorzitterszetel van de Kamer werd neergezet.
Wie opachille met pandjesjas en uilenbril door het Paleis
der Natie ziet sloffen, vraagt zich af of in Belgenland alles
mogelijk blijft. Wie een Nederlander in de Kamer binnen
loodst voelt al onmiddellijk de behoefte het Negerlands van
deze « letterkundige » (aldus Bastion in de Encyclopedie van
de Vlaamse Beweging) te translateren. Breng je een Fransman dans la Chambre dan maak je hem beter wijs dat
monsieur Ie Président toevallig een Bulgaar citeert, wanneer
hij Frangeois spreekt.
Opa is te Gent er spoorslags vandoor gegaan, het AZ met
zijn bijdehante verpleegsters in de brand latend. De veilige
geborgenheid van de nogal ruimere lokaliteiten van de Wetstraat is hem liever. Achille, 'n gevoelsmens, heeft behoefte
aan de permanente aanwezigheid van zijn zorgdragende levensgezellin. Wie zou het hem kwalijk nemen ?
Maar ofschoon Belgiës Eerste Burger naar de Brusselse
basis terugkeerde, is hij nog niet in staat de Hoge Vergadering te leiden. De Kamermeute moet het zonder hem stellen.
En dat doet de zieke voorzitter pijn, méér dan zijn kwaal.
Kumulatieridder André Dequae uit de Sint-Elooisdreef heeft
voorlopig het roer in handen. Zeer tegen zijn zin. Hij kan
onmogelijk excelleren op te vele terreinen (de Boerenbond,
Banken, paritaire kommissies, enzovoort). Alfons Vranckx uit
de Maria-Theresiastraat knipoogt schalks naar Dries...
Zelfs Théophile van Eynde vindt het nu welletjes. Ook hij
vraagt zich af wanneer de ere-deken van het Belgische Socialistische Profiteursgild eindelijk Zijne Majesteit den Koning
der Belgen eerbiedig zal naderen, met onderdanig verzoek
te worden gepensioneerd.
Naar het gevoel van de Jong- en Oud-socialisten, van de
oude socialisten en van alle gezonddenkende kiezers zou de
adressant alle vereischten bezitten welke de wet terzake
vordert.
Het bij de petitie overlegd extract uit de registers van den
burgenlijken stand te Brugge zou bewijzen dat de requestrant
aldaar in den jare 1898 werd geboren.
Sedert 1916 heeft Achille in onderscheidene betrekkingen
den staat gediend, hartwonden bekomen, en menige veldtogt
medegemaakt.
Als wanneer de adressant zijnes ondanks zijne roemrijke
loopbaan heeft moeten verlaten dewijl een ligchamelijk ongemak, het gevolg van uitgestane vermoeienissen, hem tot
den dienst verder ongeschikt maakte (gelijk zulks uit het
gelegaliseerd en nevensgaande declaratoir van den geneesheer voldoende blijkt). Redenen waarom des mandenmakers
zoon, na zevenveertigjarigen dienst (de veldtogt van de Unie
van Hand- en Geestesarbeiders waarover Bastien zedig
zwijgt, medegerekend) vermeent die weldaden te mogen inroepen welke Zijne Majesteit den braven ambtenaar verleend heeft, namelijk te worden gepensioneerd op den voet
bij art. 5 en 6 der aangehaalde wet.
Ter geruststelling van Sires gemoed ware het raadzaam dat
Burger-Profiteur Nummer Eén, Hoogstdezelfde verzekerde dat
alle de zoontjes verschoond zullen blijven van het angstig
lot dat, zij het luttele jaren, den vader ten deel viel : Frank
waakt over de Sociale Voorzienigheid, Hans regeert als kommissaris over de Rijksuniversiteit te Gent. Een bijna verloren zoon pioniert veilig en rustig in een Biblioteek op Kamertemperatuur.
Achille, doe het. Terwille van de politieke hygiëne, het parlementaire fatsoen en... het innig verlangen van vele gezellen
en gezellinnen.
Van Zijne Majesteit de zeer gehoorzame dienaar en getrouwe onderdaan.
Lou Bas.
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STAATSDIENSTEN WORDEN VOLGEPROPT
MET POLITIEKE VRIENDJES
Heeds veischeidene malen heeft VU-senator Rob Vandezande (Leuven)
vanop de Senaatstribune een striemend betooq gehouden tegen de
massa's onwettige aanstellingen in overheidsdienst en tegen de verregaande politisermg van het openbaar ambt. De geïnterpelleerde mimmisters worden door zijn sterk gedokumenteerd betoog telkens weer
tegen de muur gedrukt, ze kunnen er gewoon geen speld tussen krijgen, zo pertment zijn de aangehaalde feiten En steeds herhaalt zich
hetzelfde scenario : er wordt beterschap beloofd, men zal recht en wet
voortaan strikt naleven Maar er verandert helemaal niets. De regeringspartijen blijven departementen en parastatalen volproppen met
hun politieke vriendjes en hun kiesklienteel. Bekwaamheid telt nog
nauwelijks mee, op de juiste partijkaart en op de juiste politieke
steun komt het aan...
Wij laten senator Vandezande zelf even aan het woord tijdens zijn
jongste interpellatie tot de eerste-minister. Het zal wel weer wat
boter aan de galg geweest zijn : de rode, gele en blauwe « excellenties » gaan gewoon door met hun verderfelijke anti-demokratische
politiek Over enkele maanden kan senator Vandezande dan een nieuw
inventaris opmaken van hun bemoeiingen. Het zal hem nochtans niet
verhinderen dit regelrechte schandaal verder te blijven aanklagen en
recht en redelijkheid verder te verdedigen.

« Op 20 februari 1973 stond ik
op ditzelfde podium om de metaflatende inspanningen van de
ministers aan de kaak te stellen
met betrekking tot de verderschrijdende politisering van de
overheidsdiensten. Ik heb daarbij
gezaghebbende personen uit de
juridische en politieke wereld,
zoals prof. Mast, de heer Snoy
en gewezen minister Gilson geciteerd. Daarbij kloeg ik ook de
stilzwijgendheid aan van de syndikale organisaties, die zich met bekommeren om de kleine man en
om de toegankelijkheid van de
overheidsdiensten voor iedereen
op basis van objektieve kriteria
Nu het syndikaal statuut in overheidsdienst in het parlement besproken wordt en de tendens
zich aftekent van de erkenning
van het gemeenschappelijk front
als enige onderhandelaar en de
vrijheid van de syndikale verkiezingen zal verdwijnen uit onze
overheidsdiensten, zijn wij dubbel bezorgd, omdat de demokratische vrijheid wordt aangetast
en omdat wat de laatste jaren is

geschied een slecht voorteken is
voor onze instellingen. Inderdaad,
de politisering wordt door de politieke partijen die de macht hebben en door de syndikale organisaties georganiseerd Op schaamteloze wijze wordt de koek door
deze machtswellustigen, tuk op
kiesvee, uitgebuit. Net als de kapitalistische uitbuiters der vorige eeuw spekuleren zij op de
menselijke nood, om hun ledenlijsten aan te vullen. Zij hebben
geen mededogen met hen die dit
spel met meespelen. Alleen het
adagium « blauw, geel of rood,
of geen brood » telt. Dat zij die
steeds maar demokratische slogans roepen hun mond houden.
Het is de politiek van de « onderwerping of van de bedelstaf ».
in maart 1972 pleitte ik in de
Kommissie van het Openbaar
Ambt voor het herwaarderen van
het openbaar ambt door objekti
viteit bij de aanwervingen en
door het herwaarderen van het
openbaar ambt. Tevens vroeg ik
het indienen van een wetsont-

werp om dit alles mogelijk te
maken. De eerste-minister Eyskens reageerde hierop met zijn
rondschrijven van 20 april 1972,
dat een wervingsstop afkondigde,
daarbij hopend dat er geen overijlde aanwervingen meer zouden
gedaan worden. Er stond immers
de zoveelste regularisatiewetgeving op het getouw, die uiteindelijk op 25 juli 1972 in werking
trad. Toen ik aanvoerde dat dit
rondschrijven niet zou nageleefd
worden, werd mij dat kwalijk genomen. Om te bewijzen dat ik gelijk had, stelde ik aan alle ministers parlementaire vragen om het
aantal tijdelijke aanwervingen te
kennen tussen 20 april en 25 juli
1972 Normaal had het antwoord
nul moeten zijn. Tot mijn grote
onsteltenis waren het er ongeveer 6000 in drie maanden tijd
en ik werd hierbij dan nog belogen op de koop toe, zoals ik op
20 februari 1973 heb aangetoond.
De staatssekretaris deelde in zijn
antwoord mee dat hij mijn bekommernis begreep en dat hij
voorstellen zou doen bij de ministerraad, waarvan hij de inhoud
niet kon meedelen. De Volksunie
diende toen een motie in om aan
de regering te vragen een wetsontwerp in te dienen. De meerderheid diende de gewone motie
in.
Bij de jongste bespreking van de
begroting van de eerste-minister
was de staatssekretaris zo vriendelijk ons artikel 51 van de Programmatiewet
(de
socialisten
hebben blijkbaar onprettige herinneringen aan en ervaringen van
de eenheidswet) en daarin wordl
het standpunt van de Volksunie
aanvaard, dat destijds door de
huidige meerderheid werd verworpen.
Na de intrede van de liberalen in
de regering — en wij weten hoe
graag de liberalen erbij zijn —
was het interessant na 9 maanden, de duur van een normale
zwangerschap — te vernemen

wat er sinds mijn vorig onderzoek was gebeurd, qua aanwervingen, in strijd met het rondschrijven van de eerste-minister.

Ziehier het resultaat

Parastatalen

Departementen
2
243
289
1
54
41
261
126
159
35
45
103
1
51
38
98
25
73
65

Wetenschapsbeleid
Volksgezondheid en Gezin
Justitie
Eerste-minister
Sociale Voorzorg
Tewerkstellinq en Arbeid
Openbare Werken
Nederlandse Kuituur
Landsverdediging
Middenstand
Franse Kuituur
Binnenlandse Zaken
Financien
Landbouw
Ekonomische Zaken
NOK (N)
Buitenlandse Zaken
NOK (F)
Verkeerswezen
Algemeen totaal :
Departementen :
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39

—
—

249

—

1.179
130

—

43
150

—

380
42
58

—

PTT
RTT

33
20
924
1.121

'
1.710

6.093
4.383
Parastatalen :
Per partij :
CVP : 870 (Depart.) + 1.260 (parast.) = 2.130
BSP : 651 (Depart.) + 522 (parast.) — 1.273
PVV : 389 (Depart.) + 2.461 (parast.) = 2.840

De klok draait nog steeds door
en niemand stoort zich aan het
rondschrijven van de toenmalige
eerste-minister zoals ik had voorspeld. We kunnen dus na anderhalf jaar regularisatiewetgeving
zeggen, dat er opnieuw ongeveer
15.000 tijdelijken zijn, waarvan in
een volgende regularisatiewetge-

EEN MANNENWERELD
We willen echt met opnieuw de
•• heren der schepping » verguizen, het IS heus niet onze bedoeling ze opnieuw van eigenwaan,
onverschilligheid, luchthartigheid
en machtsmisbruik te beschuldiaen
Ook willen we met weerom jammerklachten aanheffen over dat
ongelijke loon, het onrechtvaardig
wetboek en de mooie betrekking
die we met krijgen omdat we
Eva s zijn
We willen gewoon vertellen over
een dreigende natuurramp
een
wereld van alleen maar-mannen
We treden nochtans met over de
grens van de sciencefiction, al
zien we in het tema inspiratie
Lovecraft waardig
Het gevaar van een « mannenwe
reld » bestaat
Jongens zijn in qezinnen nog altijd
de wenskinderen Een Duits weekblad publiceerde een lijst waaruit
bleek dat ouders toch nog liefst
mannelijk nakomelmgenschap heb
ben
Meer dan de helft van de ondervraagden wilde een jongen en een
meisje Negen op honderd verlangde twee jongens en een meisje,
slechts vier procent zag het andersom Vier van de honderd wil-

ving zal worden gezegd dat « hoewel de regering er zich bewust
van is dat het niet opgaat telkens
opnieuw de medewerking van de

de echt alleen een jongen, en
slechts drie een meisje Drie orocent wilde liefst uitsluitend twee
jongens, maar twee meisjes was
memands wens
Indien je dan zou doortellen, kwam
je tot een vreemde konklusie
kregen de ouders de kans hun
wens te volbrengen, dan werden
op honderd kinderen acht jongens
meer dan meisjes geboren
« Zo erg is dat nu weer ook met »
zou je denken
Maar de pientere journalisten telden verder
dat zou, zo meenden ze, op éen enkel geboortejaar
een mannenoverschot van tachtigtot zeventigduizend exemplaren
geven i Bijgevolg zou je na twee
decennia een leger onvrijwillige
vrijgezellen kweken, die nergens
een vrouw zouden vinden
Hoe zou zo'n mannenwereld nu
evolueren '
Een Britse bioloog keek in de
kristallen bol van de futurologie
« De zeldzame jonge vrouwen zouden opnieuw achter een sluier
verdwijnen, of zich angstvallig
achter hoge muren verschuilen
Werken buitenshuis was uitgeslo
ten want de mannen eisten alle
werkplaatsen op Alleen reizen
werd voor de Eva's een hachelijke

Wetgevende Kamers in te roepen
om haar personeelsproblemen te
helpen oplossen... zij het toch
maar zal doen... met de stellige
belofte het aantal personeelsleden in de toekomst drastisch in
te perken ».
Met andere woorden : morgen
zal men weer gratis scheren...

onderneming De wetgevers zouden er ernstig over nadenken de
veelmannenj toe te laten In bepaalde kringen werd de vrouw
een soort bijenkonmgm, in andere
zou ze als loterijprijs voor de
mannen bestemd zijn »
Futurologie in dit domein schijnt
dan ook het stokpaardje van Angelsaksische
geleerden,
want
Amerikaanse sociologen verdiepten zich eveneens in dit onmogelijke-mogelijke probleem
ZIJ zien in een wereld met teveel
mannen een steeds groeiende aggressiviteit, een steeds grotere
misdadigheid Oefenen vrouwen
immers in de maatschappij met
een stabiliserende, verzachtende
invloed uit ''
En wat zou er dan van terecht ko
men van de opvoeding van de jon
geren, indien dit eksklusief in
mannenbanden overging "> En wie
zou de komende generaties van
morele refleksen voorzien ">
« Onzin — zo zeg je, lezer — de
mannenwereld komt er toch nooit
de natuur zorgt wel voor het evenwicht »
De wetenschap blijft met stilstaan
in de laboratoria hebben de biologen uitgekiend hoe tekomstige
ouders het geslacht van baby
kunnen bepalen
We laten steeds minder aan het
toeval over
En toch is het dat verguisde toeval dat onze wereld leefbaar
houdt, en het leven boeiend
HUGUETTE D B
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VLAANDEREN MAG BETALEN
WALLONIË VERGOOIT DE MILJARDEN

België is werkelijk gebouwd op
het eindeloze geduld van de Vlamingen. Het is steeds een essentieel kenmerk geweest van het
unitaire systeem dat de staatsgelden, die in overwegende mate
uit Vlaanderen werden gepompt,
in brede stromen naar Wallonië
werden overgeheveld. Sinds het
ontstaan van België werden aldus
astronomische bedragen aan de
Vlamingen ontstolen, langs alle
mogelijke kanalen naar het Walenland (en Brussel) gedraineerd,
en daar vaak op onvoorstelbare
wijze verspild. Aan die systematische plunderpolitiek hebben de
Vlaamse kollaborateurs van het
unitaire regime, de CVP-ers, BSPers en PVV-ers, steeds meegewerkt. Het is de losprijs die zij,
op kosten van de Vlaamse gemeenschap, betalen om deze onnatuurlijke staat kunstmatig in
leven te houden.
Aan die
plunderpolitiek komt
maar geen einde. De brutaliteit
van de Waalse politici kent geen
grenzen, staat voor niets. Zij
halen steeds weer hun slagen
thuis omdat de schaapachtige
toegeeflijkheid van de Vlamingen
in de traditionele partijen eveneens grenzeloos is
Recente
voorbeelden liggen zomaar voor
het grijpen. Er was de bodemloze miljardenput van de veroordeelde Waalse steenkoolmijnen ;
het hellend vlak van Ronquières
— nu toeristische attraktie —
werd een miljoenenverspilling ;
de raffinaderij van Féluy — nog
een Waals paradepaard — kostte
de Staat 6 miljard ; voor de vestiging van Alusuisse-Alubel te
Amay betaalde de Staat 3 miljoen per geschapen werkplaats ;
de
doodgeboren
Sefi-onderneming van de h. Simon Israël te
Hautrage slokte 250 miljoen op ;
er zijn nog sterke verhalen te
schrijven over de Waalse eisen
bij de fusie van de staalfirma's
Cockerill-Ougrée-Providence
en
Espérance-Longdoz,
over
het
kunstweefselbedrijf TAS te Seneffe, over het Lieco-schandaal
te Leuze, de industriële kippcnkwekerij van Waha, over het
CERN-projekt te Focant. Het komt
altijd weer op hetzelfde neer :
onzinnige Waalse financiële eisen, vaak voor zeer twijfelachtige
projekten, en meestal ten nadele
van Vlaamse bedrijven en </an
werkgelegenheid in het Vlaamse
land.
De Volksunie heeft voorspeld :
nu de Waalse BSP-ers het voor
het zeggen hebben in de regering, gaat de plunderpolitiek op
ongehoorde wijze door. Ibramcó
is daarvan een voorbeeld, maar
er is er nog een dat dezer dagen
in de pers weer aandacht kreeg :
het geval Val St. Lambert.

VAL ST. LAMBERT
De «Cristallerie Val St. Lambert»
te
Flémalle-Seraing
bij
Luik,
sinds 1836 eigendom van de Société Générale de Belgique, was
met zijn ambachtelijke metodes
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en zijn totaal verouderde gebouwen helemaal aan de grond geraakt. In mei 1971 wilde de Amerikaanse trust Owens Illinois
Toledo het geval voor nul frank
overnemen : nog een goede prijs
want de Société Générale gaf toe
dat er sinds de 2de wereldoorlog slechts verlies werd geboekt.
Maar nee, de Waalse BSP-ers en
vooral de huidige BSP-medevoorzitter Cools, zouden de zaak eens
gaan oplossen. Via staatstussenkomst natuurlijk. Eerst werd de
Nationale Investeringsmaatschappij (NIM) aangesproken om namens de Staat een participatie
in het bedrijf te nemen. De NIM
weigerde echter omdat ze echt
geen heil zag in deze « investering ». De regering besliste dan
doodgewoon een direkte participatie te nemen met kapitaal uit
het budget van Ekonomische Zaken, maar daartegen verzette het
Rekenhof zich. Na manipulatie
van de begrotingswet 1972 werd
het Rekenhof dan toch verplicht
zijn visum te verlenen. Daarmee
stond het licht op groen voor alle geldelijke transakties, die welke reeds weken werden uitgevoerd inbegrepen.
Kronologisch zien die er zo uit :
In juli 1971 koopt de Staat de
aandelen van het bedrijf over van
de Société Générale voor 80 miljoen. Bovendien neemt de Staat
meteen ook de vele schulden
over. De lamentabele toestand
van het bedrijf vereist tijdens de
eerste maanden dat de Staat eigenaar is al van 150 miljoen. Dit
bedrag wordt dan geleend bij de
Société Générale, die aldus met
Val St. Lambert biezonder goede
zaken doet. Als de VU in de Senaat vragen stelt over deze
« straffe toer » antwoordt minister Cools (BSP) dat het hier een
privé-aangelegenheid geldt...
In oktober 1972, als Simonet (BSP)
de h. Cools op Ekonomische Zaken opvolgt krijgt het parlement

een tikkeltje meer kijk op deze
zaak. Het bedrijf maakt een verlies van 12 miljoen per maand, en
Simonet is van oordeel dat de
eerste staatssteun onvoldoende
was geweest. Dus wordt er nog
maar eens 300 miljoen bovenof
gegooid (kapitaalsverhoging var
150 tot 450 miljoen) om het be
drijf « technisch te saneren ».
Maar misschien is dat allemaal
« verantwoord » om de werkge
legenheid in het bedrijf op peil
te houden ? Ach ja, bij de over
name van het bedrijf door de
Staat waren er 1200 mensen tewerk gesteld. Eén jaar later zijr
het er nog 870 en op 20 november 1972 is dat cijfer gedaald tol,
zo'n 600. Inmiddels blijft het geld
van de gemeenschap langs allerlei wegen naar Val St. Lamber)
toevloeien. Of dat «staatsbedrijf»
een goede zaak kan worden —
wat ongeveer iedereen ten zeerste betwijfelt — speelt blijkbaar
geen enkele rol. De BSP-ers hebben daar nu een eigen fabriek
onder de oppermachtige leiding
van de onvermijdelijke Baeyens.
Een dure prestigestunt van de
Luikse BSP-ers, zoals Ibramco en
wat daarna nog. En met de zegen, al of niet met tegenzin gegeven, van de CVP-ers en PVVers, ook die uit Vlaanderen.

C Gegevens ontleend aan «Nieuw
Vlaanderen » (maart 1972) en aan
het recente boek van Ludo Van
Wauwe, « België, Europa : regionale of unitaire ekonomie » Standaard wetenschappelijke
uitgeverij, 1973).

GOOCHELEN
MET ONZE
MILJARDEN

Het geheugen van de doorsnee
burger inzake politieke problemen IS, gelukkig voor onze regeerders, blijkbaar nogal aan de
korte kant.
Toch zult U zich, waarde lezer(es)
wellicht nog herinneren dat begin 1973 allerlei alarmerende dingen gezegd en geschreven werden over de financiële vooruitzichten van ons staatshuishouden.
De huidige vice-premier en minister van financiën, Willy De Clercq
— toen nog in de oppositie —
liet zich daarbij bijzonder opmerken door een financiële katastrofe te voorspellen en er alle
burgers langs de TV met uitgestoken vinger op te wijzen dat
ZIJ het allemaal zouden moeten
betalen.
Toen bij de vorming van de regering Leburton er aan Jan en alleman nog wat moest beloofd worden vooraleer men de top-zware
ploeg van 36 regeringsleden bijeen kreeg, ging het er nog slechter uitzien. Op een gegeven ogenblik kwam de eerste minister in
de Senaat dan ook verklaren dat
voor 1973 met een tekort van zowat 15 miljard moest rekening
gehouden worden. In het Parlement en in de kranten werden
nóg grotere tekorten voorspeld.
En zie, in de zomer komt de regering bijeen op Hertoginnedal,
en na een hocus-pocus blijken

alle zwarte wolken ineens weg
en de toestand gezond !
Niet alleen zou het jaar 1973 ongeveer in evenwicht worden afgesloten, maar ook de rijksbegroting 1974 zou sluitend, d.w.z.
met niet méér uitgaven dan inkomsten worden ingediend.
Wat is nu echter de werkelijkheid ?
In de eerste plaats zal het tekort
voor 1973 volgens de laatst beschikbare regeringscijfers toch 6
miljard bedragen.
En dat in een tijd van ekonomische hoogkonjunktuur en sterke inflatie I
Maar het wordt pas echt bedenkelijk wanneer men weet dat de
belastingsopbrengsten, — door de
regering zelf aanvankelijk reeds
+ 35 miljard hoger geschat dan
voor 1972, — in werkelijkheid
nog 16 miljard boven deze reeds
optimistische vooruitzichten lagen (cijfers eerste 11 maanden
1973).
Een kort rekensommentje leert
ons aldus dat het feitelijk tekort
voor 1973 dus 6 miljard plus 16
miljard, t.t.z. 22 miljard ware geweest. Daarbij moet ook nog genoteerd worden dat de staatsschuld voor 1973 tot in november
steeg met 54,7 miljard, d.wz. wel
5 miljard minder dan in 1972,
maar nog altijd meer dan het
dubbele van 1971.
Wat 1974 betreft, het laatste jaar
vóór de nieuwe verkiezingen, indien allicht zelf geen verkiezingsjaar, heeft de regering een reeks
maatregelen bekokstoofd die, op
zijn zachtst uitgedrukt, bedenkelijk zijn en juist het tegenovergestelde van een degelijk beheer
Het komt hier op neer dat alle
mogelijke betalingen, ook die
welke door vroegere wetten en
strikte beloften werden vastgelegd, één of een paar jaar achteruit geschoven worden en de regering nu, op dit ogenblik, overal naar het geld grijpt waar dit
ook maar te vinden is.
Uitgesteld worden .
1} de terugbetaling van de derde
schijf taksontlasting op de voorraden bestaande vóór de invoering van de BTW • een verschuiving van 7,6 miljard.
2) de uitbetaling van reeds toegekende hulp in het kader van de
wetten op de ekonomische ekspansie en regionale rekonversie
tot in 75 of 76 : verschuiving van
3 miljard.
3) de detaksatie inzake BTW op
investeringsgoederen : verschuiving van 4,1 miljard.
Beslag wordt gelegd op :
1) kredieten die normaal in 1974
en gedeeltelijk nog in 1973 naar
de gemeenten hadden moeten
gaan : 2 miljard gegrabbeld.
2) de reserves van de zogeheten
« Verzekeringskas van het gewezen personeel in Afrika » ; gegrabbeld 3 miljard (de regering
neemt weliswaar ook de verplichtingen van deze soort van sociale
verzekeringskas over, maar deze
liggen verspreid over vele komende jaren)
3) een gedeelte van de winsten
van de Spaarkas en het Gemeentekrediet
gegrabbeld 1,6 miljard.
Samengenomen gaat het hier om
een totaal van 21,3 miljard.
Daartegenover staat alleen dat
men eindelijk, nadat de Staat van
het lange jaren ongewijzigd gebleven systeem als van een
melkkoe geprofiteerd heeft, de
indeksatie van de laagste reeks
belastingsschalen gaat doorvoeren, waardoor een vermindering
van 2,8 miljard aan belastingen
voor het aanslagjaar 1974 zou
ontstaan.
Het moet thans voor iedereen
duidelijk zijn dat de door deze
regering gevolgde taktiek een
zware bedreiging voor de toekomst inhoudt en na de vette
jaren er wel eens bijzonder magere zouden kunnen komen.
Maar kom, dat is niet meer
voor de huidige bewindsploeg en
dat de opvolgers hun plan trekken met nieuwe belastingen en
andere onpopulaire maatregelen !
BOB MAES,
SENATOR
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Wie heeft er ai eens de keerzijde van het
aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing gelezen ? De minisku)e lettertjes sporen daartoe zeker niet aan. Het toch lezen
heeft echter wel zijn voordelen, want
daarop staan de gevallen omschreven,
waarin men recht heeft op belastingsvermindering.
Eén
ring
Wie
last

DE FISKUS
SPEELT
SOMS
WEL EENS
SINT
NIKLAAS
Er zijn weinig inkomsten die aan de belastingen ontsnappen, ledere sterveling
heeft dit al wel kunnen ondervinden.
De fiskale hervorming van 1962 heeft een
sisteem ingevoerd dat de inkomsten globaal belast in de personenbelasting, waarbij rekening gehouden wordt met het beroepsinkomen, maar ook met de inkomsten uit onroerende en roerende goederen
en kapitalen.
Iedereen kent wel het formulier waarop
deze inkomsten jaarlijks moeten aangegeven worden. Wie een huis bezit kent ook
wel het aanslagbiljet inzake onroerende
voorheffing. Dit laatste is in feite geen
eigenlijke belasting, maar een voorschot
op de betaling van belastingen. Bij de
eindafrekening voor de te betalen belastingen wordt dan met deze voorheffing
rekening gehouden.

van van deze gevallen is de vermindewegens kinderlast.
geniet vermindering wegens kinder?

De eigenaars van een door hen zelf betrokken woning, maar ook de-huurders
van een woning kunnen per kind ten laste 10% vermindering op de onroerende
voorheffing van deze woning bekomen, op
voorwaarde dat zij minstens 2 kinderen in
leven hebben.
De wetgeving voorziet ook dat als kind
in leven mag meegeteld worden, •• het
kind dat gedurende de veldtochten 19141918 (ja, u leest goed I) en 1940-1945 als
militair of als erkend weerstander of politiek gevangene overleden of vermist is».
Dit geldt ook voor kinderen die toen als
burgerlijke slachtoffers vielen.
De huurders, omdat zij deze onroerende
voorheffing niet zélf betalen maar hun
huiseigenaar en omdat zij dit aanslagbiljet
niet in handen krijgen, zijn meestal van
deze mogelijkheid niet op de hoogte. De
eigenaar die daaraan geen profijt heeft
wenst zich dikwijls ook geen moeilijkheden op de hals te halen, tenzij hij sociaalvoelend is.
Welk voordeel levert deze vermindering
konkreet op ?
In de veronderstelling dat de onroerende
voorheffing 4.000 fr. zou bedragen, zal op
dit bedrag een vermindering toegepast
worden van 30%, d.w.z. 1.200 fr. indien de
woning door een gezin met 3 kinderen
ten laste bewoond wordt.
De belastingsplichtige, nl. de eigenaar zal
dan slechts 2.800 fr. moeten betalen. Indien het hemzelf betreft die de woning
betrekt zal hij deze vermindering effektief genieten. Indien de woning verhuurd
werd aan een gezin met 3 kinderen ten
laste, zal de eigenaar deze vermindering
van 1.200 fr. moeten betalen aan deze
huurder.
Indienen van de aanvraag om vermindering
De aanvraag moet in prinicpe ingediend

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN

UITSTEL
a) Gewoon uitstel
Aanvraag : Dient schriftelijk en door de dienstplichtige ingediend bij het gemeentebestuur van de
militiewoonplaats in de loop van de maand januari
van het jaar vóór dat waarnaar de lichting waartoe
de aanvrager behoort, genoemd wordt.
Een LAATTIJDIGE AANVRAAG kan nog ingediend
worden, aangetekend aan de Goeverneur, uiterlijk
vóór de dag waarop de dienstplichtige zich bij zijn
eenheid moet vervoegen, op voorwaarde dat hij op
31 januari reeds de vereiste voorwaarden vervulde.
De reden der laattijdigheid dient vermeld en wordt
beoordeeld door de militie-rechtskolleges.
De aanvraag moet de reden waarop zij gegrond is
aangeven en vergezeld zijn van de stavingsstukken.
Verzaking : Dient schriftelijk aan de Goeverneur
meegedeeld, uiterlijk op 25 juli van het jaar waarnaar de lichting genoemd wordt waartoe de betrokkene behoorde op het ogenblik waarop hem uitstel
verleend werd. Verzaking is definitief !
b) Buitengewoon uitstel
Aanvraag : Dient aangetekend gestuurd aan de
Goeverneur, vergezeld van de stukken ter staving.
Verzaking: Schriftelijk te richten tot de Goeverneur.

o

WIE HEEFT RECHT OP GEWOON UITSTEL ?
1. Kostwinners van ouders, grootouders, verweesde
broers of zusters, pleegouders.
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NB : Wie het statuut van kostwinner heeft, mag
huwen en mag een eigen woonst betrekken. Maar ; Indien de echtgenote een te
hoog inkomen heeft, kan men het statuut
van kostwinner verliezen !

MILITIEWETGEVING

O

worden door de eigenaar van de woning,
d.w.z. de persoon op wiens naam de onroerende voorheffing geïnd wordt. Indien
deze het zou nalaten het voor zijn huurders te doen of het zou weigeren, kunnen
de huurders zelf een aanvraag indienen
bij de diensten van de belastingen.
De aanvraag moet ingediend worden op
een speciaal daartoe bestemd formulier,
nr 179.1, dat bij de ontvanger van belastingen van de woonplaats kan bekomen
worden.
De gezinstoestand waarmee rekening gehouden wordt is deze op 1 januari. Voor
de aanvraag om vermindering op de onroerende voorheffing aanslagjaar 1974 is het
gezinstoestand op 1 januari 1974, die in
aanmerking genomen wordt. Een gezin,
waarin op 2 januari 1974 een tweede kind
geboren wordt, zal pas voor het aanslagjaar 1975 aanspraak kunnen maken op
vermindering wegens gezinslast.
Wie in het verleden geen aarivraag om
vermindering heeft ingediend, alhoewel
hij aan de voorwaarden voldeed, kan deze
vermindering niet met terugwerkende
kracht opvragen. De aanvraag geldt steeds
voor het lopende jaar.
Indien voor het lopende jaar reeds een
aanslagbiljet toegezonden werd, moet de
aanvraag op vermindering ingediend worden bij de direkteur der Direkte Belastingen. Werd nog geen aanslagbiljet ontvangen, moet de aanvraag ingediend worden
bij de ontvanger van belastingen van het
gebied waar de woning gelegen is.
De wetgeving kennen, kan niet alleen
nuttig maar vooral ook profijtig zijn.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Weduwnaars met kinderlast.
Rijksingenieurs en ondergronds mijnpersoneel.
Zeelieden.
Wie verblijft in 'n niet aan België grenzend land.
Wie een broer onder de wapens heeft.
De eerstopgeroepene uit een gezin met minstens
5 kinderen in leven.
8. Studenten en leerjongens.
NB : Studenten die hun uitstel verzaakten en
niet slagen in de eerste of tweede zittijd,
kunnen een verdaging van oproeping krijgen voor maksimum 1 jaar. Modaliteiten
worden meegedeeld in het RSC (« Klein
Kasteeltje »).
9. Wie onmisbaar is voor het bedrijf, uitgebaat voor
eigen rekening of voor rekening van de ouders.
lO.Wie verblijft in een aan België grenzend land of
in de Britse eilanden.
WIE HEEFT RECHT OP BUITENGEWOON UITSTEL ?
Wie na het verstrijken van de termijn, gesteld voor
de aanvragen, maar vóór het einde van zijn diensttijd kostwinner wordt ingevolge het overlijden van
een gezinslid, of weduwnaar met kinderlast.

c.w.

DOKUMENTATIE

Het lijkt gek en toch is het zo, vandaag
een huishoudapparaat kopen is al even
moeilijk als de spreekwoordelijke speld
in een hooiberg zoeken. Je hoeft maar
even langs de uitstalramen van een groothandel in elektriciteitsartikelen te lopen
om zonder moeite 10 merken strijkijzers of
koelkasten te vinden. Natuurlijk is het
ene merk al bekender als het andere
maar dat heeft dikwijls meer te maken
met de gevoerde reklamekampagnes dan
met de werkelijke kwaliteit. Wie moet
kiezen zal allicht wel rekening houden
met de werkelijke verkoopprijs, de service die de handelaar kan bieden, het uitzicht, enz., doch dikwijls vraagt men zich
af, is dit apparaat wel veilig ? Een elek-

UITKIJKEN NAAR
DE CEBEC-LABEL

trisch huishoudapparaat is een prettig
ding om mee om te springen doch ongevallen ten gevolge van een kortsluiting
zijn ook vandaag nog altijd*mogelijk.
Misschien menen de meeste verbruikers
dat op dit gebied nergens degelijke informatie vast te krijgen is doch eigenlijk is
dit helemaal niet zo. Verscheidene jaren
al bestaat er in dit land een gespecialiseerde organisatie die zich bezighoudt
met het onderzoek van installatie-materiaal voor elektrische leidingen en elektrische huishoudtoestellen. Deze organisatie
het Belgisch Elektrotechnisch Komitee
(BEO), verleent aan alle goedgekeurde
materialen en toestellen het GEBEC label.
Dat label is niet zomaar te koop, het wordt
enkel afgeleverd aan produkten die aan
de voorgeschreven normen voldoen met
goed gevolg hebben doorstaan. De normen en testen zijn doorgaans altijd internationaal vastgelegd en aanvaard door
een internationale organisatie waarbij alle
Euromarktlanden en verschillende OostEuropese staten zijn aangesloten. Om begrijpelijke redenen komt het onderzoek
naar de veiligheid op de eerste plaats
doch er wordt aandacht besteed aan de
goede werking en de duurzaamheid van
het apparaat of het materiaal.
Om de voorgeschreven testen uit te voeren beschikt het BEC over een gespecialiseerd laboratorium en bevoegd wetenschappelijk personeel. Dat kost allemaal
een bom geld dat wordt opgebracht door
de fabrikanten en de invoerders van de
apparaten of het materiaal. Konkreet betekent dit dat bv. een fabrikant die iets
wil laten testen om het CEBEC-label te
verkrijgen daarvoor moet betalen. De mensen van het BEC merken hierbij op dat
dit niet betekent dat alles goedgekeurd
wordt, tenslotte is immers toch de verbruiker die het onderzoek betaalt want
die zal wel in de verkoopprijs doorgerekend worden. De konkrete proeven beschrijven heeft weinig zin maar na een
bezoek aan het BEC lijkt het mij duidelijk
dat een apparaat met het kontrolemerk
de konsument belangrijke garanties geeft
in verband met duurzaamheid en veilighed. Het is alleen jammer dat het BEC
totnogtoe zo weinig propaganda gemaakt
heeft voor het eigen werk want daardoor
blijft het mogelijk dat knoeiers materiaal
of apparaten op de markt brengen die
misschien wat minder kosten doch onvoldoende veilig en/of duurzaam zijn.
Tot slot nog dit. Het GEBEC label wordt
niet toegekend aan alle apparaten of materiaal van een bepaald merk doch aan
ieder apparaat afzonderlijk. Het kan dus
best zijn dat een fabrikant apparaten verkoopt met én zonder kontrolemerk en een
artikel zonder kontrolemerk is ofwel nooit
ter kontrole aangeboden of voldoet niet
aan de opgelegde normen. Voor de verbruiker blijft het dus uitkijken naar het
CEBEC merkteken dat op het apparaat of
het materiaal wordt gekleeft, ingegrift of
opgeschilderd.

A.M.
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v u VRAAGT
SOCIAAL-EKONOMISCHE
ZEKERHEID IN LIMBURG
Het dagelijks bestuur van de Volksunie besprak de staking in de Limburgse steenkoolmijnen
Het dagelijks bestuur meent dat deze staking vooral moet beschouwd
worden als een begrijpelijke reaktie van de mijnwerkers tegenover
het onsamenhangende steenkoolbeleid en het gebrek aan demokratische inspraak bij het tot stand komen van de kollektieve arbeidsovereenkomsten.
Het blijkt inderdaad dat de ingewikkelde berekeningen die worden
voorgehouden met betrekking tot indexering, sociale programmatic en
zovoort in feite slechts leiden tot een reële aanpassing van 4 %.
Het sedert lang geëiste pensioenrecht na 25 jaar ondergrond werd
eens te meer opgeofferd. Tenslotte ontbreekt een duidelijke en in het
licht van de huidige energiekrisis evenwichtige geplande energiepolitiek op lange termijn waarin de Kempense steenkoolmijnen hun plaats
moeten innemen. De onzekerheid die op de mijnwerkers blijft wegen
wat hun toekomstige tewerkstelling betreft is sociaal onaanvaardbaar.
Het dagelijks bestuur van de Volksunie meent dan ook dat een duurzame sociale rust in de Kempense steenkoolmijnen slechts mogelijk
is mits het voeren van een waarachtig sociaal beleid met demokratische inspraak en gesteund op een op lange termijn geprogrammeerd
steenkool beleid.

REFERAAT - MATON
BESCHIKBAAR
Op verzoek van verscheidene kaderleden en afdelingen werd het
schitterende sociaal-ekonomisch referaat van prof. J. Maton op het
jongste VU-kongres te Oostende gedrukt. Afdelingen en leden die het
willen bestellen, kunnen dit doen door storting van 10 fr. per eksemplaar op prk 1476.97 van de Volksunie, Voldersstraat, 71, 1000 Brussel.
Vermeldt op het strookje : referaat Maton.

ANTI - VDB AFFICHES
De VUJO stelt affiches ter beschikking die de legerpolitiek van
Vanden Boeynants op de korrel
nemen. Verkrijgbaar door storting (1 fr. per stuk) op rekening
nr. 001-0196241-86 (ASLK te Tielt)
van VUJO-NATIONAAL p/a Luk
De Rammelaere, Kistestr. 16/3,
8880 Tielt.
Een kaartje of telefoon en u krijgt
ze ook (tel. 051/42106). Het arr.
Brussel bestelde er reeds duizend, wie volgt ?

WETSVOORSTEL AFSCHAFFING
ONSOCIALE GEMEENTEBELASTING
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ONAANVAARDBAAR l
Het dagelijks bestuur van de
Volksunie besprak het Ibramcodossier en de stellingnamen van
de verschillende politieke frakties
hiertegenover.
Het dagelijks bestuur stelt vast
dat misbruik wordt gemaakt van
de energiekrisis om op lichtzinnige wijze een onaanvaardbaar projekt door te drukken.
De vestiging van de Ibramco-rafflnaderij door de Belgische Staal:
beantwoordt aan geen enkele ekonomische noodzaak, vermits de
privé-nijverheld volkomen In staat
Is In alle behoeften te voorzien.
Daar waar de taak van de overheid er In de eerste plaats zou
moeten In bestaan een drastische
en alomvattende kontroie over de
energiesektor op te bouwen, zal
de oprichting van een staatsraffinaderij voor gevolg hebben dat
de overheid haar onafhankelijkheid tegenover de petroleumsektor zal verliezen en geen echte
prijzenpolitiek meer zal kunnen
voeren. Het feit dat de grote petroleumtrusts niet tegen Ibramco
ageren en dat de heren Van den
Boeynants en Descamps het projekt gunstig beoordelen is In dit
verband veelbetekenend.
Miljarden overheidsgelden worden
verkwist in een projekt waarvan
de rendabiliteit hoogst twijfelachtig is, dat enkel wordt doorgedrukt
om de Luikse socialisten ter wille
te zijn en dat geen enkele rol kan
spelen In de oplossing van het
huidige energieprobleem.

GEEN PEPERDURE

VUJO

Op 20 december j l . heeft de Volksunie, op initiatief van haar Oostendse volksvert. Miei Vansteenkiste, een wetsvoorstel ingediend
dat het leggen van een gemeentebelasting op nieuwgebouwde
volkswoningen
gedurende
tien
jaar onmogelijk maakt.
De wet van 10 juni 1928 voorziet
namelijk In een tijdelijke kwijtschelding (10 jaar) van onroerende voorheffing op nieuwgebouwde
volkswoningen waarvoor de bouwheer of koper geen premie kon
bekomen. Deze wet laat echter

IBRAMCO :

aan de gemeenten de mogelijkheid om toch nog een gemeentebelasting te leggen op de aldus
vrijgestelde woningen. Sociaal aezlen erg onlogisch, zo oordeelde
de VU, vandaar dit wetsvoorstel
dat aan de gemeenten de mogelijkheid ontneemt om de mensen
verder het geld af te nemen dat
de Staat hen uit sociale overwegingen niet wenst te ontfutselen.
Voor het overige is de VU in de
ogen van haar politieke tegenstrevers nog altijd maar een •• taaipartijtje ».

ONDEMOKRATISCH !
Nog In verband met Ibramco stelt
het Dagelijks Bestuur vast dat
de besprekingen tussen de regeringspartijen over Ibramco in
het geheim gebeuren, daar waar
een breed debat In het parlement
— ten opzichte van de publieke
opinie — aangewezen Is vooraleer de beslissing valt. Het Dagelijks Bestuur klaagt dit ondemokratisch procédé ten scherpste
aan
De aarzelingen van twee regeringspartijen bewijzen dat de be-

zwaren tegen Ibramco, zoals ze
onaermeer geformuleerd werden
In de Volksuniemotie van 10 januari, gegrond zijn en dat alleen
de vrees voor een regeringskrisis
eens te meer de CVP en de PVV
er toe zal brengen, klakkeloos de
eisen van de Luikse socialisten
te ondergaan.
Het Dagelijks Bestuur ziet zich
bevestigd in zijn opvatting dat
Ibramco een nutteloze verspilling van vele miljarden overheidsgelden dreigt te worden en dat
daarenboven een aantal Vlaamse
belangen — waaronder de havenbelangen — in het gedrang komen.

De punten stijgen maar, in de eerste tien is er overigens niet
veel verandering, de tien topwervers schijnen wel een soort
« establishment » te worden wat niet het geval is tussen de
elfde en de twintigste. Daar is een forse « roefeling » gebeurd, enkele topwervers zijn eruit gevlogen, drie nieuwelingen deden hun intrede in de arena van top-20. Er is dus
leven in de brouwerij en de abonnementenslag gaat onverminderd door, temeer daar meer en meer afdelingsbesturen
zich aktiever gaan inzetten en hun leden aansporen, ook eens
de handen uit de mouwen te steken en de eer niet uitsluitend
aan de top-twintlgers over te laten.

1 . Jef Nagels (Oostende)

1044

2.

1017

Riclfard V i n c k x ( S t . - K w i n t e n s - L e n n i k )

FANTAZIETjES

3. Huguette Ingelaere (Cent)

857

TEN LASTE VAN

4 . Joris Depré ( T e r v u r e n )

721

5. ) e f V i n e x (Erps-Kwerps)

577

HET NATIONAAL

6 . A n d r é De V o l d e r (Leuven)

439

BUDGET !

7 . Juul M o e n s ( A n t w e r p e n )

360

8. Noël Lecompte ( W e r v i k )

317

Het dagelijks bestuur drukt er tevens zijn verbazing over uit dat
de investeringen voor Ibramco bovendien ten laste van het nationaal budget zouden worden gelegd. Indien de Walen menen dat
er tot 30 miljoen zou worden geïnvesteerd voor een arbeidsplaats
zoals In Ibramco moet dit aangerekend worden op het Waalse budget.
Het zou ongehoord zijn moesl
men aan de Vlamingen vragen
dergelijke fantaziën mee te betalen.
Tenslotte stelt het dagelijks bestuur de vraag of de Vlaamse
ministers zullen aanvaarden da+
de Antwerpse havenbelangen in
het gedrang zouden gebracht
worden door het klakkeloos negeren van de Nederlandse bezwaren.

9 . Frans V a n Dessel ( N i j l e n )

258

10.

Renaat V a n h e u s d e n (Hasselt)

237

11.

M a u r i t s Coethals (Brugge)

211

1 2 . Ferre De B^auckelaer ( K o n t i c h )

194

1 3 . )aak Cuppens ( N e e r o e t e r e n )

180

14. H e r m a n De Kegel (Pollare)

172

1 5 . Jan Caudron (Aalst)

171

1 6 . René De Ranter (Aartselaar)

168

M a r c e l Scheys ( L u b b e e k )

168

1 8 . Jo Belmans (Ceel)

165

1 9 . Cis N a u w e l a e r t s ( D u f f e l )

157

2 0 . A n d r é V a n den Berghe (Oostakker)

154

Jozef Labaere ( K o r t r i j k )

154

WIJ 9
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ANTWERPEN

JANUARI
19 Antwerpen
Bezoek aan de nieuwe KNS in opbouw Afspraak om 10 u kant KNS, Hopland
19 Edegem : Gezellige worstenbroodavond van onze VUafdelmg in lokaal « Drie Eiken •> Eregast
volksvertegenwoordiger de h Goemans Inschrijven tegen 50 fr per persoon m •< Drie Eiken » of bij de bestuursleden
19 Kontich : Huldiging Juul Tolleneer - 75. (Zie uitgebreide
feestwijzer onder berichtgeving van afdeling Kontich)
19 Mol : VU-afdelingsbal te 20 30 u Parochiezaal Mol-Gom
pel OLVrouwstraat Orkest Gene Curtis
25 Antwerpen : « Wij en het leger ». Spreekbeurt door volks
vert Reimond Matheyssens voor het Verbond van het Vlaams
Overheidspersoneel (VVO Antwerpen) te 19 u 30 in de feestzaal van VTB St Jakobsmarkt 45-47 Antwerpen gevolgd door
een prachtige sono dia montage « Een avond met Armand
Preud'homme » door dhr R Herman Toegang vrij
25 Deurne : Vlaams Verbond van Gepensioneerden
« Worstenbrood en appelbollennamiddag en tombola ». Te 15 u m
lokaal « Trefpunt >• Turnhoutsebaan 28 Prijs voor de leden
50 fr
26 Heist-op-den-Berg : Vlaamse nacht der Zuiderkempen in
zaal Eden Bergstr om 20 u 30 Bal van de afd Heist-op-denBerg en Booischoot
26 Hemiksem : Dia-avond, te 20u in het Pariochiaal Centrum,
Saunierlei Toeristische reeks over Frankrijk en Zwitserland
Gratis toegang
26 Merksem : HUTSESPOTFUIF om 20 30 u in Vlaams Huis,
Bredabaan 298
31 Deurne : VVM-avond voor mandatarissen en afdelingsbe
stuursleden Lokaal « Trefpunt », Turnhoutsebaan 28, om 20
u 30
FEBRUARI
2 Aartselaar : VU-afdelingsbal te 20 u 30 in de Gemeentelijke Feestzaal, G Gezellestr Orkest •< The Scarps » Inkomkaarten 50 fr door storting op bankrek nr 418-5006401-86
van VU-afdelmg Aartselaar
2 Deurne : Kolportage sektor Morckhoven : met speciale
«Wij»-uitgave Verzamelen te 10 u bij Dedrie-Ergo, De Waallaan 28, Deurne Zuid
2 Hingene : Voiksuniebai in zaal De Zwaan
3 Antwerpen : Rik Baekelmans-herdenking. Plechtige mis en
en grafinzegening (zie uitgebreide gegevens onder medede
ling arrondissement)
9 Broechem • VU-bal in de zaal Luyckx Orgeliste Beatrys
en animator Lode zorgen voor muziek en gezelligheid Dit
bal wordt georganiseerd in samenwerking met Vü-Ranst
9 Ranst : VU-bal te Broechem in zaal Luyckx Alle Ransterse
VU-ers en vrienden worden hier op deze gemeenschappelijke
feestavond Broechem Ranst verwacht
9 Wilrijk • VU-Jaar-Bal in zaal Valaarhof Letterkundestr 135
15 Borsbeek • Jaarlijks gezellig samenzijn. Te 19 u 30 in
zaal Riviera J Reusenslei 17 (Centrum)
K
14 Deurne : arr raad •• Ontmoeting met de Top » te 20 u
in lokaal « Trefpunt », Turnhoutsebaan 28 te Deurne (Gezien
deze speciale « Topontmoeting » werd afgeweken van de
normale arr raadsdatum 8 2-74)
16 Antwerpen : Galabal « Vroeger en Nu ». Zaal Harmonie
(VI Aktie- en Kultuurgemeenschap) Inkomkaarten aan 250 fr
te bekomen op het VU-sekretariaat-Stad Antwerpen Wetstr
12 of door storting op bankrek 404 303680174 Kredietbank
Carnotstr Antwerpen
23 Herentals : « Karnaval-Stuif es in ». Cafetaria van Scheppersinstituut Orkest « De Goemer » Inkom 40 fr

oi€nscB€coon
Arr ANTWERPEN

JANUARI
ANTWERPEN (1) :
Maandag : 21 januari : volksvert. A DE BEUL en R MATTHEYSSENS
Maandag 28 januari • volksvert. A. DE BEUL en sen H DE BRUYNE
Lokaal
VU-Sekretariaat (Stad) Antwerpen — Wetstraat, 12 (tel.
36 84 65) van 16 u tot 20 u
WIJNEGEM
Maandag 28 januari
senator H. De BRUYNE.
Lokaal
<< Vleminckhof » Marktplein, 8 Wijnegem (tel. 53.89.26) van
19 u tot 20 u
KONTICH •
Woensdag 23 januari : volksvert. R. MATTHEYSSENS
Lokaal : « Alcazar » Mechelsesteenweg, 22 Kontich (tel. 37.13.32)
van 19 u tot 20 u.
Arr. TURNHOUT

Volksvertegenwoordiger Jo Belmans
ARENDONK . 4e dinsdag om 20 15 u in café Vrijheid, Vrijheid 92.
BEERSE 3e dinsdag om 21 u. m VU-lokaal, Gemeenteplein 5.
GEEL elke maandag van 18 u tot 19 30 u. Possondries 7
HERENTALS • 2e dinsdag om 21 u in Kempenland, Statieplein.
HERENTHOUT : 2e dinsdag om 21 45 u. in De Nieuwe Kroon, Markt.
HOOGSTRATEN • 3e dinsdag om 19 30 u in De Tram, Vrijheid.
HULSHOUT
Ie dinsdag om 21 45 u. in Duivenlokaal, Grote Steenweg.
KASTERLEE • 2e dinsdag om 19 30 u. in Breugelhof, Geelsebaan.
MEERHOUT • 4e dinsdag om 21 45 u in cafe Weversberg
MOL 4e dinsdag om 21 u in cafe De Valk, hoek Corbiestr -Rond plein.
OUD-TURNHOUT
3e dinsdag om 21 45 u m Brouwershuis, Dorp.
RAMSEL : Ie dinsdag om 21 u in De Pereboom, Vosdonken.
RIJKEVORSEL
3e dinsdag om 20 15 u in Parochiecentrum, Dorp.
VEERLE Ie dinsdag om 20 15 u. in De Wijngaard, Dorp
VORST Ie dinsdag om 19 30 u. bij Kempenaers, Geelsebaan 72.
WECHELDERZANDE
2e dinsdag om 20.15 u. in De Keyzer, Dorp.
WESTERLO : 4e dinsdag om 19.30 u. in De Volkslust, Tongeren-Dorp.

WIJIO

ANTWERPEN (Arr.)
ARR BESTUUR
Ter vervanging van sen G Beigers in het arr bestuur werd tijdens de arr raad van 11 januari
74, Donald De Wispelaere (Kapel
len) verkozen Proficiat Donald
en welkom m het arr bestuur
HULDIGING
Heden, zaterdag 19 januari,
brengen het arr bestuur, VVM-be
stuur en arr raad Antwerpen,
naast afdeling en kanton Kontich,
hun welgemeende hulde aan Juul
Tolleneer te Kontich, ter gelegenheid van de viering van 75ste
jaar en sluiten zich graag aan bij
de eindeloze rij van gelukwensers
WIJ danken u voor uw overtuig
de inzet als oud-oorlogsburge
meester van Kontich (1943-1944),
als gemeenteraadslid (1971-1974),
als VU kant gevolmachtigde, voor
uw zeer moedige houding in de
moeilijke en zware repressieja
ren voor uw voorbeeld v a i onkreukbaar Vlaams-nationalist en
idealist, voor uw onafgebroken inzet en doorzettingskracht in dienst
en ten bate van onze Vlaamse
ontvoogding, voor uw daadwerkelijke medewerking en ware vriendschap Dat nog vele gelukkiq3 jaren, samen met de uwen en uw
vrienden ons allen, het schoonste
geschenk moge zijn bij deze welverdiende hulde Proficiat Juul i
WIJ DENKEN TERUG (1)
Op 9 januari II was het juist
een jaar geleden dat Rik Baekelmans ons ontviel Bij deze 'gelegenheid wordt door het dr Aug
Bormskomitee, in de kerk van de
Witte Paters, Keizerstr 25 te Antwerpen, een herdenkingsmis oogedragen op zondag 3 februari te 10
u 30, waarna grafinzegening op
de begraafplaats van Silsburq
(Deurne-Zuid) Het arr bestuui
doet een beroep op de Antwerpse
afdelingen tot deelneming aar deze herdenking
WIJ DENKEN TERUG (2)
Drie jaar geleden ontviel ons
onze trouwe arr bestuurskollega
wijlen dr Karel Delahaye W j vertoeven bij deze herinnering in gedachten bij onze onvergetelijke en
onvervangbare kollega en vriend
Karel
ANTWERPEN (Stad)
HERDENKING
In de loop van deze maan , vertoeven we dikwijls in gedachten
bij onze goede vriend en oudvoorzitter der afdeling, wijlen di
Delahaye, die nu precies drie jaai
geleden de dood vond bij een
autoongeval
We voelen
nog
steeds zijn afwezigheid aan w ons
bestuur Iemand van een dergelijke onstuitbare werkkracht OD
het gebied van de VU-propaganda
hebben we helaas nog met te,
vervanging
ABONNEMENTENSLAG
Is voor onze afdeling een kluif
Als u deze lijntjes leest loper we
al naar de negentig Veel bestuursleden deden hun uiterste best,
maar topman Jules Moens, die u
elders m het blad onder de best
gerangschikten vindt, slaat in de
afdeling alle rekords Hoe doet
hij het ' Lees volgende «eek
«Het grote geheim van J Moens»
DIENSTBETOON
Uw problemen worden samen
met u m de watte gelegd Niet
éen, met twee, met drie maar vi3r
parlementairen weten hoe ze u
moeten aanpakken
Liefst op
maandag van 16 tot 20 u op ons
sekretariaat Wetstr 12, An-jverpen De Beul, De Bruyne, i l a t
theyssens en Bergers staan er tot
uw dienst Komt u met de wagen''
Probeer dan rond twee uur m de
omgeving van de Wetstraat te
zijn om tegen vier uur eer parkeerplaats te hebben gevonden '
GEMEENTERAAD
't Zat er de laatste kepr v/eer
tegen i En wil u dat meemc'<en '
Dat kan Kom eens luistei-rn in
de publieke tribune Om de drie

weken is het gemeenteraad Vcor
juiste datum tel sekr 36 S^ 65
Onze gemeenteraadsleden doen
hun best, dat weet u, maar dan
kan u ze zelf eens aan het werk
horen We hebben acht gemeenteraadsleden Mocht u er maar zes
of zeven tellen dan hebt u nog
een kleine kans de ontbrekende
aan te treffen in cafe « Den Engel »
KOO
Voor inwoners van Antwerpen
Stad met problemen aangaande
de kommissie, tel voor afspraak
dr De Boel 33 97 90 of Fr De
Laet 38 66 92
BOECHOUT-VREMDE
DOET U MEE ?
Aan onze jubileum werving van
,< Wij «-abonnementen en leden '
Doorgeven aan onze voorzitter
Fred Entbrouckx, Kapelleveldstr 3
of aan onze sekretaris Ward Belle
kens, Heuvelstr 78 te Boechout
BOOM
ZITDAG
Op elke •• eerste » en « derde »
donderdag van de maand, telkens
van 20 tot 21 u , zal sen Gerard
Bergers, zitdag houden Boom en
de Rupelstreek heten sen Bergers van harte welkom Wie problemen heeft (ook uw vrienden),
kom op de gestelde dagen en uur
langs ons Onthaalcentrum Hopelijk kan voor uw probleem een
oplossing gevonden worden
BORSBEEK
DIENSTBETOON
Peer Van Nuffelen, gemeenteraadslid, Corluylei 24, tel 21 60 33
Staf Kiebooms, voorz KOO, L
Hendrickxlei 20, tel 21 61 98
Jef Demi, lid KOO, Jan Bosstr
4, tel 21 01 91
Frans Van Looveren, lid KOO,
Akkerdonkstr 11, tel 2148 21
BROECHEM
DE ROELAND
Het eerste gemeenschappelijk
nummer van de « Roeland » kwam
van de pers en wordt dezer dagen gebust in alle brievenbussen
van Ranst en Broechem Dat is
dan het antwoord op de schandelijke verhoging van de posttarie
ven in verband met de huis aan
huisbestelling De Roeland verschijnt nu op 1 300 ex meer
BURCHT
JAARVERGADERING 10 JANUARI
Afdelingsvoorzitter Jos Bettens,
gelukkig om de ruime belangstel
ling, mocht zich eveneens verheugen om de aanwezigheid van sen
Hektor De Bruyne en zijn dame
Worstenbrood en appelbollen stelden de lastigsten tevreden, wat
nog meer het geval was met de
uiteenzetting die onze senator
hield over de krisis in de energiesektor
Gemoedelijk, eenvoudig
maar met briljante kennis en inzicht plaatste Hektor De Bruyne
deze aktuele krisis tegen de ach
tergrond van de geschiedenis Bedankt sen De Bruyne
Arr voorzitter Oktaaf M eyntjens dankte de afdeling Burcht
voor het werk dat zij presteerde
bij allerlei manifestaties op arr
en gemeentelijk vlak en deed een
oproep tot ledenwerving, kwestie
van nieuwe energiebronnen aan
te boren voor de komende jaren
En kon de avond mooier besluiten
dan toen de trekking van onze
Driekoningentombola bleek dat de
winnaar van het draagbaar zwart
gele TV-toestel m de zaal aanwe
zig was Proficiat Flor Dobbeleir
De prijzen kunnen worden afgehaald bij Ward Lemmens, Koning
Alberstr 62 Of bezorg uw winnend nummer aan een onzer bestuursleden, die doen de rest
Ziehier de volledige uitslag
7572 - 3912 - 7210 - 7807 - 3924
5343 - 3429 . 7191 - 1446 - 7702
1224
3199
1780 - 7158
1605
7638 - 3597
7446 - 1207 - 5323

3320 - 7307 7981 3674 5656
7994
1483 1518 5075 3121
5880 - 3519 - 5757
7567
1631
1103 7122 3498
1923 5704
5391
3049 - 1910 .. 7712 5858
3264 1483 7930 3509 5390
3660
1831
3803 3657 3510
1978
5524
1673 5913 5690
DEURNE
PROPAGANDA
Wenst u in de toekomst geregeld pamfletten te bussen m uw
straat of wijk, neem dan kontakt
met onze propagandaleider Dedrie,
DIENSTBETOON
Elke donderdag houden onze
mandatarissen zitting in café
« Trefpunt », Turnhoutsebaan 28
van 20 tot 22 u
TREFPUNT
Voor het huren van de zaal
neem kontakt ter plaatse of tel.
24 08 40
EDEGEM
OVERLIJDEN
WIJ bieden de familie Ghijs-Dumez onze blijken van oprechte
deelneming aan bij het afsterven
van de vader van ons bestuurslid
Hubert
BASKISCHE AVOND
De informatieavond over de
Baskische bevrijdingsstrijd kende
een grote belangstelling Tot na
middernacht wist Walter Luyten
het publiek in de ban te houden
van zijn boeiende en soms aangrijpende uiteenzetting Het gesprek met de Baskische bevrijdingsstrijders was bijzonder verhelderend en werkte alle misopvattingen weg Een avond om niet
zo licht te vergeten i
VUJO
WIJ zijn fier dat een van onze
kernleden. Koen Van Rijckeghem,
onmiddellijk heeft gereageerd op
de oproep tot solidariteit met de
Baskische hongerstaking in Bayonne Koen zal deel uit maken
van een Vlaamse delegatie die
zich zal aansluiten bij bovengenoemde hongerstaking
DANK U JUUL TOLLENEER
De Vlaams-nationale gemeenschap van Edegem sluit zich graag
aan bij dé viering van kant gevolmachtigde en oud-burgemeester van Kontich Juul Tolleneer
Wij danken hem voor zijn leven
in dienst van ons volk Wij wensen hem een welverdiende rust
EKEREN
LEDENWERVING
EN ABONNEMENTEN
Versterk de Volksunie Word lid
of neem een abonnement op
« W I J », het weekblad van de partij Gelieve zich te wenden tot
het sekretariaat, Geestenspoor 72
Tel 4104 41
KONTICH
JUUL TOLLENEER 75 JAAR
Onze ouderdomsdeken, gemeenteraadslid Juul Tolleneer wordt 75
jaar en neemt afscheid van de aktieve politiek Daarom met alleen
nam het afdelingsbestuur de beslissing om « de Juul » passend
te huldigen Maar vooral uit dankbaarheid omwille van zijn dagelijks voorbeeld, zijn trouw, zijn enorme verdiensten als burgemeester 1943 1944
Viering
14 u 30
h mis in
de dekenale kerk St Martinus
Kontich , koor
gemengd koor
Kontich Kazerne , orgel
Gaston
Wauters . homilie e p Nuyens ,
16-17 u 30 receptie in het St Jozef Instituut (ingang Gemeenteplein), toespraak door dr Verbaet, voorz van het Juul Tolleneerkomitee , 18 u 30
feestmaal in het Thierbrauhof
hulde
door de Groene Kapel, o 1 v Ward
Torfs Worden hierop uitgenodigd
Een officiële ontvangst op het
gemeentehuis wordt voorzien (in
aansluiting van een eerstkomende gemeenteraadszitting)
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Senator Wim Jorissen

MERKSEM
KERSTFEEST 1973

MECHELEN : Telefonisch af te spreken (015-435.96.
Elke 1ste maandag van de maand :
MARIEKERKE : Gasthof De Hert, 18 tot 19 u.
BORNEM : De Eekhoorn, Stationstr., 19 tot 20 u.
WILLEBROEK : Leeuw van Vlaanderen, Westdijk 37, 20 tot 21 u.
TISSELT : bij Suykens, Vinkstr. 23, 21 tot 22 u.
Elke 2de maandag van de maand :
HERSELT - Bij de Mike, Bergom, 18 tot 19 u.
BOOISCHOT : Bij Van den Broeck, Westmeerbeekstwg, 19 tot 20 u.
HOMBEEK : VU-lokaal, Bankstr., 20 tot 21 u.
Elke 3de maandag van de maand :
VORSELAAR : Bierhuis, Kerkstr. 4, 18 tot 19 u.
HERENTALS : Grote Zalm, Markt, 19 tot 20 u.
NIJLEN : Tak Lier, Dorpsplein, 20 tot 21 u.
BERLAAR : W. Luyten, Liersestwg 140, 21 tot 21 u. 30.
DUFFEL : G. Wagemans, Rietlei 3, 21 u. 30 tot 22 u. 30.

Senator Carlo Van Eisen
BALEN : Ie vrijdag om 19 30 u Bij de Coiffeur.
KASTERLEE : 4e donderdag om 19.15 u. in lokaal De Druif, Markt.
MOL : elke vrijdag van 18 tot 19 u. in huis Helsen, De Broquevillestr. 5.
elke zaterdag van 10 tot 11 u.
»
»
»
OLEN : 4e donderdag om 20 u. in lokaal « In de oude Pot ».
VEERLE • 3e dinsdag om 19 30 u in café De Wijngaard, Dorp.
TURNHOUT : 4e donderdag om 20 u. in café Amicitia, Markt.
VORST : 3e dmsdag om 20 u. bij Kempenaers, Geelsebaan 72.
VOSSELAAR : 3e donderdag om 19.30 u. in café De Ster, Heieinde.
WESTERLO : 4e donderdag, 20.45 u. m « Onder de Toren », Voortkapel

Senator Edgard Bouwens
GEEL : 4e maandag om 21 u. in hotel Sportwarande, Markt.
GROBBENDONK : Ie maandag om 21 u. in lokaal Van Hauwe, Kerkplein.
VOSSELAAR : 4e maandag om 19.30 u. in café De Zwaan, Kerkplein.
ANTWERPEN (2) :
Zaterdag 19 januari : sen. G. BERGERS.
Zaterdag 26 januari : senator G. BERGERS.
Lok. : ten huize van sen. G. Bergers, St-Jansvliet 19, Antwerpen (tel.
33.91.65) van 10 tot 12 u.
ANTWERPEN (3) :
Maandag 21 januari : senator G. BERGERS.
Lokaal : « Refter van het Aanwervingslokaal Havenarbeiders », Cadixstr.
van 7 tot 8 u. ('s morgens).

Het IS nu bijna een tiental jaren
geleden, toen onze vriend Leo Michielsen
voorzitter
was, Van
Bockel Karel, sekretaris, dat onder impuls van mevr Van Grinsven met nog enkele medewerksters besloten werd een kerstfeest m te richten voor de kinde
ren van de Volksunie Later werd
en dit een zestal jaren terug, een
vrouwenafdeling gesticht die van
het kerstfeest een traditie maakte Vanaf dit jaar heeft mevr Leysen, na zes jaar voorzitterschap
deze funktie overgedragen aan
mevr Carla Van Dijck die nu met
een flink stuk medewerksters het
kerstfeest voor 1973 organiseerde
Tijdens het feest werd aan de
vroegere voorzitster mevr Leysen
een bloemstuk overhandigd Ónze
dames hebben dit jaar van het
kerstfeest iets enig gemaakt en
het was dan ook een sukses zon
der voorgaande ' Wie er met was
mag wel weten dat na een ope
ningswoord van de voorzitster, 'n
engeltje het kerstfeest aankondigde, dat een kinderkoor begeleid
door de violist Staf Vergouwen onder leiding van mevr Verdijck
deden aan kunstturnen Het hoog
tepunt van dit prachtig en weiver
zorgd kerstfeest was de opvoering
door ons eigen kindertoneel van
het leuke toneelstukje
« Het
prinsesje dat met meer kon lachen » Een kinderballet bracht
zowel groten als kleinen in vervoering en mevr E Leysen-Moons
die dat alles voor mekaar bracht
mocht een welverdiend applaus
m ontvangst nemen
De Vujo bracht het zijne bij
met de voorstelling van een tekenfilmpje Allen waren in de wolken over deze prachtige namiddag Nadat de kleinen allen met
een welgevuld pakket bedacht

BRABANT
JANUARI
19 Peutie : Eerste VU-BAL om 20 30 u Zaal Moty Orkest
Bert Minten
19 St Genesius-Rode : VU-Bal om 20 30 u Zaal de Kroon,
Steenweg naar Halle 131 Disco-bar « Focus »
19 Oud-Heverlee : VU-bal, om 20 u 30 Parochiezaal
22 Leuven : Arr. raad en bestuur, om 20 u in « Dortmunder
Thier Brau Hof », Tervuursevest 60 Ontmoeting met H Schiltz
en E Raskin
26 Heverle3
Kinderfeest om 15 u in St-Renildis-school,
Egenhoven
FEBRUARI
2 Attenrode : 3e VLAAMS BAL in zaal 't Hageland, Meenselstr 1 Met vlaginhuldiging door partijvoorzitter mr Vander Eist om 20 30 u
2 Hofstade : VU-bal, om 20 u in zaal « Vrede » Orkest
Jazz Club 62
4 Leuven : Arr. bestuur.
9 Kortenberg : Jaarlijks afdelingsbal 20 u zaal « Salamanders " Leuvensebaan 191 Orkest Veronica boys — DJ Guido
— inkom 40 fr
18 Leuven : Arr. bestuur.
22 Herent : Arr. raad.

DKnscBccoon
Senator BOB MAES
Lot : Dinsdag 22 januari van 19 u tot 20 u bij F. Goetgebuer, F. Walraevensstraat 83, samen met Fr. Adang.
St. Pieters-Leeuw : Dinsdag 22 januari om 20u30 in de zaal De Jonge
Deken samen met Fr. Adang.
^^
FRANS ADANG, federatieschepen
""
Elke zaterdag van 11 u tot 12 u, tenhuize, Ruisbroeksesteenweg 109
Sint Pieters-Leeuw, tel. 77.31.83.
JAN DE BERLANGEER, agglomeratieraadslid
Molenbeek : Alle zaterdagen van 10 u tot 11 u ten huize van Emiel
De Smedt, J De Brucqlaan 101.
Jette . Alle zaterdagen van 11u30 tot 12u30 ten huize. De Smet de
Nayerlaan, 158, tel. 28.34.80.
DE BRABANDER, agglomeratieraadslid
Haren : Dinsdag 22 januari in Ons Huis, Verdunstraat.
(lees verder op biz 14)
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ASSE (Fed.)
FEDERATIERAAD
Woensdag 23 januari om 20 u
in het gemeentehuis van Asse
Het politiek komitee en de verkozenen komen samen morgen
zondag om 10 u. ten huize van
Juul Van Doren, Marlier 1, Asse,
om een belangrijk agendapunt te
bespreken.
ATTENRODE-WEVER
GELUKWENSEN
Hartelijke gelukwensen bij de
geboorte van Hans in het gezin
van onze sekretaris en penning
meesteres Gaston en Magda Denruyter-Guelinckx
LEUVEN
HULDE SENATOR VANDEZANDE
Op het jubileumbal van het arr
Leuven (12 januari 11 ) werd sen
Vandezande gehuldigd als « de
man van het dekreet » De honderdkoppige zaal bracht een rechtstaande minutenlange ovatie aan
Vandezande, het eerste VU parie
mentslid dat een van de belangrijkste taalwetten er door haalde,
wellicht de laatste voor dat fede
ralisme
taalwetten
overbodig
maakt Bij zijn dankwoord herinnerde Vandezande aan de voorgeschiedenis van het dekreet, nl
hoe Van Haegendoren hem de
grote trekken ervan voorstelde en
hoe Kuijpers en hijzelf het deskundig advies konden inwinnen van
een der meest bekwame juristen
inzake arbeidsrecht De dienst die
zodoende aan ons volk en aan zijn
arbeiders en afgestudeerden werd
bewezen is nog niet te overzien
Het was in ieder geval de laatste
faze van de wettelijke erkenning
van de eentaligheid van Vlaanderen, de knarsetandende laatste
mohikanen van « La Metropole •>,
« Le Matin », « La Flandre Liberale » ten spijt Dit alles kon werkelijkheid worden door de eensgez;nde Vlaamse wil '

werden besloot de voorzitter van
de VU-Merksem Urbaan Dubois,
deze mooie kerstviering met een
woord van uitbundige dank aan
de talrijke medewerksters en medewerkers
MORTSEL
ABONNEMENTENSLAG
LEDENSLAG
Bent u wel lid, doch (nog) geen
abonnent
van
ons
weekblad
« WIJ » ' Bent u abonnee doch
(nog) geen lid van de VU ' Bent
u slechts toevallige lezer van ons
weekblad « Wij » ' Neem dan nu
het besluit een volwaardig VU
aanhanger te worden ' Neem kontakt met het afdelingssekretariaat
Emiel Croes, Steenakker 90, tel
49 12 20, of met het arr sekretari
aat, Wim Claessens, Pastoor
Deensstraat 19, tel 55 39 09
DIENSTBETOON
Hebt u problemen ' Uw VU-mandatarissen kunnen misschien wel
helpen Richt u in vertrouwen tot
hen
Volksvert Reim Mattheijssens
(zie dienstbetoonkalender van het
arr)
Gemeenteraadsleden
Jan Vandewalle (49 5110), Wim Claes
sens (55 39 09), mw De Ceuster
(57 2177), J Debackere (49 86 19)
en KOO-lid G De Clercq, MolenNIEL
DIENSTBETOON
Mensen met problemen kunnen
terecht op het sekretariaat, Ant
werpsestr 186, waar Guido Michiels, Frans De Meulemeester en Jos De Koek ter beschikking zijn elke vrijdag vanaf 20 u
Van heden af, zal ook sen G
Bergers zitdag hebben in het VU

LEUVEN (Arr.)
LEDENHERNIEUWING
De ledenhernieuwipg verloopt
zeer vlot Reeds 65% is afgerekend (10% meer dan voriq jaar
zelfde tijd) Volgende afdelingen
verdienen dan ook een pluim
Aarschot
Attenrode
Bierbeek
Bortmeerbeek Boutersem Budingen, Diest Duisburg, Erps Kwerps
Halle-Booienhoven Herent, Heverlee, Kessel-Lo Kortenaken, Leuven Linden, Linter, Lubbeek Molenstede Neerijse, Oud Heverlee
Rotselaar Tervuren, Testelt Tienen, Tildonk, Tremolo, Veltem-Beisem Wilsele, Zoutleeuw Voor de
enkele achterblijvers weze deze
lange lijst een aansporing
NIEUWE LEDEN
De werving van nieuwe leden
verloopt eveneens vlotter dan vo
rig jaar (ook 10% meer) De afdeling Zoutleeuw spant momen-

OIHCRC^eS
Firma in medische uitrusting zoekt
aktief
vertegenwoordiger
voor
verkoop van medische apparatuur
in ziekenhuizen Sektor West en
Oost-Vlaanderen
en
Brussel
Schr bur blad onder R2

Gezocht voor St-Truiden, leraar
licentiaat wiskunde Bemiddeling
via Willy Kuijpers, lid van de Kamer Swertmolenstraat 23 - 3020
Herent (tel
016/296 42)
— R4

Zoeken een betrekking te Antwerpen, Mechelen of Brussel 1) Jonge man, A2 scheikunde , 2) Jonge dame A6-A1 sekretariaat, moderne talen , 3) Doktersassistent
met ervaring , 4) Jonge dame, lager middelbaar onderwijs, kan typen , 5) Licentiaat ekonomie en
financiële, met ervaring , 6) Licentiaat sociologie , 7) Meester-

Onthaalcentrum te Boom Ant
werpsestr 556 (Autobaan), elke
Ie en 3e donderdag van de maand
van 20 tot 21 u
WILRIJK
LEDENSLAG
Niettegenstaande alle lidkaarten reeds enige tijd vernieuwd
zijn, blijven er nieuwe leden binnenstromen Zo hoort het ook
Ledenwerving is geen kwestie
van enkele weken per jaar de
ogen open te houden militanten
en bestuursleden moeten het he
Ie jaar voldoende tijd besteden
aan het leggen van nieuwe kon
takten Laten we afspreken dat
het uur voor de volgende bestuursvergadering weer aan het
bezoek van een aantal simpatisantenadressen besteed wordt
BAL
Enkele praktische mededelingen
i v m ons jaarlijks bal van 8 februari Omdat de wijk Valaar voor
ons nog braakliggend terrein is,
hebben wij besloten dit jaar nog
eens een bal in te richten m het
Valaarhof Letterkundestr 135 De
kaartenverkoop loopt vlot maar
mag naar het einde toe geenszins
verzwakken Voor wie er nog met
veel heeft aan dood gedaan is
het nu de hoogste tijd om op stap
te gaan Uit het jaarverslag van
onze penningmeester is duidelijk
gebleken dat wij aan een serieuse
spaarpot moeten gaan denken En
er kan enkel zaad m 't bakje komen wanneer zowel de kaartenverkoop als de tombola een sukses worden Mogen wij dan ook
vragen, dat al wie prijzen of
prijsjes kan bezorgen, ofwel Juul
Cautreels zou verwittigen (tel
27 03 18) ofwel de prijzen meteen
zou afgeven op zijn adres Vredelaan 65 Maar laat het vooral een
prettig vriendenbal worden, het
jaarlijks rendezvous van alle Wilrijkse flaminganten

teel de kroon met 56 nieuwe le
den Mits een kleine inspanning
van alle afdelingen wordt de
« Aktie 10-1 1 » een sukses '

AFFICHEN
Er zijn nog een aantal van
prachtige raamaffichen « 20
VU » beschikbaar Wie wil er
eentje ' Neem kontakt met
Somers tel 013/32669

die
jaar
noq
W

STEENOKKERZEEL-PERK
DIENSTBETOON
Flke 2de dinsdag
dr Anciauy,
volksvert en Mon Schepers, federatieraadslid
Elke 4de dinsdag
Theo Pauwels, prov raadslid en Jules Vancauwenbergh gemeenteraadslid

gast-bediende textielbranche , 8)
Licentiaat in de rechten , 9) Bur
gerlijk bouwkundig ingenieur , 10)
Jonge kok , 11) Man, 42 j , zoekt
met te zwaar werk , 12) Jonge da
me, A3, kan typen
13) Jonge
dame, diploma hoger middelbaar
onderwijs , 14) Jonge man, 21 j ,
diploma lager middelbaar onderwijs , 15) Man, 40 j , part-time,
20 uur per week
Schrijven of telefoneren naar sen
Wim Jorissen, Louisastr 31 Mechelen, tel 015-435 96
R5
Jonge dame, 23 j , zoekt kantoor
werk te Brugge Tel sen Jorissen, 015-435 96
fl
6
Te huur Bel Etage huis met tuin
op 12 km van Brussel, ZW-Brabant Tel 02/52 42 38
R 7
Te huur te St Ulrikskapelle, As
sestr 2B
nieuw mooi landhuis
(bungalow)
3 slaapk , grote living, bad en ingerichte keuken,
centrale verwarming, mooi tuintje Inl Marcel Sergooris, Brusselsestr 28, 1744 St Ulrikskapelle, tel 02/52 71 99
R8

WIJ II

WIJ IM D6 l/OLK9UMI€

(vervolg van biz. 11)
JEF VALKENIERS, federatieschepen
Schepdaal : Elke maandag van 18 u tot 19 u, elke donderdag van 10 u
tot 12 u op het gemeentehuls.
GUSTAAF DE DONCKER, Provincieraadslid
Gooik : Elke maandag van 19 u tot 20 u in de Gemeenteschool te
Gooik-Strijland, elke vrijdag van 19 u tot 20 u op het Gemeentehuis,
en verder op afspraak ten huize Strijland, 34, Gooik, tel. 054-565.62.

KADERVORMING :
POLITIEK OPBOUWWERK
Het kadervormingsprojekt « politiek opbouwwerk » dat in 1973
een groot sukses kende zal ook
in 1974 worden voortgezet.
Een eerste kursus zal georganiseerd worden in het arrondissement Brussel op de zaterdagen
19 januari, 2 februari, 16 februari,
2 maart, 16 maart en 30 maart
1974, telkens van 13.45 uur tot
17.15 uur.
Als vergaderlokaal kozen wij
Alumni-Leuven,
Magdalenastraat
51, 1000 Brussel (in de buurt van
het centraal station).
Door het organiseren van deze
cyclus wordt aan de kaderleden

een unieke kans geboden om hun
ideologische en politieke bagage
bij te werken.
Een gratis folder met alle inlichtingen kan bekomen worden
bij het Dosfel Instituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel, (tel. :
19.12.02).
Inschrijvingen kunnen gedaan
worden bij mevr. J. Craps-Van
Welde, provinciaal direkteur Dosfelinstituut Brabant, Leuvenbaan
277,
3070
Kortenberg,
(tel.
59.84.66 in de namiddag) vóór 10
januari 1974.
Mogen wij er op aandringen
dat alle geïnteresseerden zich

NAAR
AANLEIDING
VAN HET
15-JARIG
BESTAAN
VAN DE
VOLKSUNIEAFDELING
SINT-KWINTENSLENNIK
BEKNOPT
JAARVERSLAG
OVER 1973

9 februari : Bestuursvergadering : in 1972 22 «Wij»-lezers ;
streefcijfer -f 70, wat onmogelijk
bleek, doch het werd op 1 maart
120 «Wlj»-abonnementen.
3, 4 en 5 maart : Mosselfestijn :
tombola (10.000 fr.) voor de negen
van Laken ; bijdrage (5.00O fr.)
voor de arr. kas. Speciale viering
samen met de Vlaamse Vriendenvan de overwinning In de Top-20
met een onverwacht bezoek van
sen. W. Jorissen en zijn 13 trawanten : 158 aanwezige leden.

Volksvertegenwoordiger VIC ANCIAUX
Grimbergen : Dinsdag 22 januari om 20 u in café Sport.
Londerzeel : Dinsdag 22 januari om 21 u in café Centrum Markt, samen
met P. Peeters.
Overijse : Maandag 23 januari in café Luxemburg, om 21 u samen met
M. De Broyer.
Vilvoorde : Maandag 21 januari om 21 u in café De Gouden Voorn.
Op afspraak : De Kleine Klepperlaan, 5, Brussegem, tel. 59.54.55.
Arr. LEUVEN

Volk$vertegenv\^oordiger Willy KUIJPERS
Swertmolenstraat 23, Herent, tel. (016)296.42
Kanton AARSCHOT :
AARSCHOT : bij gemeenteraadslid A. Macken, Duivenstr. 191,
tel. (016)586.87.
LANGDORP : bij A. De Samblanx, Franse Liniestr. 3, tel. (016)584.37
Kanton DIEST :
BEKKEVOORT : bij R. Costermans, Oude Tiensebaan 47, tel, (016)647.18
DIEST : bij N. Nuyts, Robeynslaan 70, tel. (013)311.17
KORTENAKEN : bij K. Hermans, Dorp 26, tel. (011)873.20
MOLENSTEDE : bij schepen D. Van de Weyer, Langenberk 30, 'tel.
(013)314.08
TESTELT : bij Fr. Clerckx. Voort 41
ZICHEM : bij W. Joris. Markt 38, tel. (013)719.18
Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE :
ATTENRODE-WEVER : bij gemeenteraadslid D. Geyskens, Heirbaan i ,
tel. (016)773.53
HOELEDEN : bij gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halensestr. 38, tel.
(016)776.61
Kanton HAACHT :
BOORTMEERBEEK : bij R. Verreth, Provinciebaan 31, tel. (016)613.84
ROTSELAAR : bij M. Mispelter, Stwg op Aarschot 14
TREMELO : bij provincieraadslid E. Van Beslen, Kruisstr. 29, tel. (016)
618.04
WESPELAAR : bij J. De Meersman, Neysetterstr. 31, tel. (016)615.56
Kanton LEUVEN-NOORD
ERPS-KWERPS : bij J. Vinex, Mechelse stwg 67, tel. (02)596.024
HERENT : bij R. De Deken, O.L.Vrouwplein 91, tel. (016)296.77
KORTENBERG : bij S. Claessaerts, Groenstr. 12, tel. (02)596.464
LINDEN : bij J. Mortelmans-Remon, Jachthuislaan 13, tel. (016)325.06
VELTEM-BEISEM : bij provincieraadslid R. Overloop, St.-Michielsstr. 12,
tel. (016)482.75
WILSELE i bij H. Houdart, Aarschotse stwg 240, tel. (016)441.77
WINKSELE : bij A. Van Laer. Dieriksgroebe 3, tel. (016)483.21
WIJGMAAL : bij J. Vanderelst, Wijveld 44
Kanton TIENEN :
BOUTERSEM : bij Th. De Vos, Oude baan 110, tel. (016)731.01
HOEGAARDEN : bij L. Cresens, Tiensestraat 12
KUMTICH : bij A. Verstraeten, Leuvensestr. 11, tel. (016)835.52
TIENEN : bij J. Weyne, Leuvenselaan 43. tel. (016)834.35
Kanton ZOUTLEEUW :
HALLEBOOIENHOVEN : bij R. Geukens, lid C.O.O., VInnestraat 14,
tel. (011)898.12
LINTER : bij R. Houtmeyers, Peisstraat 11
RUMMEN : bij gemeenteraadslid F. Everaerts, Ketelstr. 85, tel. (011)
871.37
ZOUTLEEUW : W. Laroy, Stationsstr. 38, tel. (011)896.53

Senator M . V A N HAEGENDOREN
Senator R. V A N D E Z A N D E
Senator M. VAN HAEGENDOREN, Guido Gezellestraat 63, Heverlee,
tel. (016)245.45 en Senator R. VANDEZANDE, Naamsestr. 167, Leuven,
tel. (016)284.20
Leuvense AGGLOMERATIE :
HEVERLEE : bij gemeenteraadsleden F. Aerts, Kapelleberg 19, en H. Lorent. Egenhovenwerg 47-32. tel. (016)321.34. en C.O.O.-lid E. Van de
Voorde. Pakenstraat 10. tel. (016)245.13
KESSELLO : bij A. Degeest-Lambrechts. De Becker-Remyplein 15-2,
tel. (016)333.08
LEUVEN : iedere dinsdag bij senator R. Vandezande, Naamsstraat 167,
tel. (016)284.20
Kanton LEUVEN-ZUID :
BERTEM : bij F. Goedseels, Dorpsstr. 2A. tel. (016)323.58
BIERBEEK : bij A. Laurent. Ruisbroekstr. 5, tel. (016)421.39
DUISBURG : Federatieraadslid J. Depré. in zaal Derom, Kerkplein 8,
elke 3e donderdag.
HAASRODE-BLANDEN : bij O. Steeno, Boetsenberg 11, tel. (016)421.89
NEERIJSE : bij Federatieraadslid J. De Baetselier, Kamstraat 4
OUD-HEVERLEE : in café « De Luchtbede », Statiestraat 1, iedere 4e
maandag
TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G. Vandendriessche en federatieraadslid J. Depré. café « In de Oude Smidse », Kerkstr. 5, elke
Ie donderdag
VOSSEM-LEEFDAAL : Federatieraadslid J. Depré, zaal Casino, Gemeenteplein, elke 4e donderdag.

Maria Raspé-Vincx.

Dit overzicht getuigt van een
zeer drukke aktiviteit. De resultaten üijn er dan ook naar !
6 januari : Wafelbak voor 119
aanwezigen (100 leden met gezin)

vooraf zouden inschrijven teneinde het ons mogelijk te maken
hen tijdig de voorbereidende nota
te laten geworden.

Dosfelinstituut vraagt Nederlandstalige schoonmaakster voor onderhoud burelen, 's morgens of 's
avonds (naar keuze). Voor inlichtingen tel. tussen 9 en 17 u op
het nr 02/19.12.02 of 02/17.90.75
of schrijven op adres Tribunestr.
14, 1000 Brussel.
— R 154

Anciaux en dr J. Valkeniers (68
aanwezigen).
10 augustus : Bestuursvergadering : terugblik op vorige aktiviteiten om opnieuw in beweging
te komen na de vakantieperiode.
14 september : Bestuursvergadering : verwend door de suksessen moeten we steeds vooruit
met de wind (van Lennik) in de
zeilen ; bespreking van de volgende aktiviteiten.
23 september : Wandeling in
het Pajottenland, geleid door de
h. C. Van Coillie, niettegenstaande het slechte weder nog 18 wandelaars.
12 oktober : Bestuursvergadering : bijna uitsluitend over de organisatie van het gewestelijk Pajottenbal te Kester ; aansporing
voor deelneming aan het kongres
te Oostende.
19 oktober : Dia-avond : een
vakantiereis door de Skandinavische landen tot aan de Noordkaap. Kommentaar ; Magda Vinex,
die 11 juli vierde onder de Middernachtszon. 49 leden onder de
118 aanwezigen.
3 november : Gewestelijk Pajottenbal te Kester, georganiseerd
door de afdeling St-Kwintens-Lennik, ten voordele van de afdelingen van het Gewest-Zuid. + 600
dansers (60 leden van Lennik).
9 november : Bestuursvergadering : aanduiding van een afgevaardigde van de Vlaamse Ziekenkas in het beheer van de « Beschuttende Werkplaats Pajottenland » ; Samenstelling van een
voorlopige agenda voor 1974.
16 november : Spreekbeurt over
« De Geschiedenis van de Vlaamse Beweginb », 2e deel, d.w.z. van
de Ie wereldoorlog tot nu. De h.
A.J. Aernouts sprak voor 67 toehoorders, waaronder 40 leden.
4 december : Provinciale meeting : met 9 naar de Meli met ons
VU-busje.
14 december : Bestuursvergadering : voorbereiding werkzaamheden 1974, inz, wafelbak op 5 januari, deze keer gratis voor VU-ers,
••Wij»-lezers en simpatisanten met
gezin en vrienden.
5 januari : Minstens 300 Vlaamse magen met of zonder gezin genoten van de landelijke sfeer rond
de wafelbak en van de goede
smaak van de boerenwafels.

9 maart : Spreekbeurt door de
h. A.J. Aernouts over « De Geschiedenis van de Vlaamse Beweging ». 72 aanwezigen.
16 maart : Bestuursvergadering:
opening van lopende rekening bij
bank ; opstellen van het programma voor de rest van het jaar.
24 maart : Arr. bal : 30 kaarten
verkocht en slechts 10 aanwezigen
uit onze afdeling.
6 april : Toelichtlngsvergaderlng voor het bezoek aan de BRT,
kring.
7 april : Bezoek aan de BRT,
met 45 geïnteresseerden.
13 april : Bestuursvergadering :
beslissing om mee te werken aan
de uitbreiding van het GewestZuid Pajottenland.
27 april : Vergadering te Gooik
in 't Krekelhof van alle afdelingen
van Zuid-Pajotteniand om meer
samenwerking tot stand te brengen.
28 april : 4 afgevaardigden naar
de arr. kaderdag te Jezus-Eik.
11 mei : Dia-avond over het bedreigde natuurschoon en bezienswaardigheden In het Pajottenland,
door de h. C. Van Coillie ; 36 leden onder de 71 aanwezigen. Na
de projekties werden er 19 prijzen voor de nieuwe «Wijn-abonnementen onder alle <>Wij»-iezers
van Lennik en omgeving.
1 juni : Debatavond « VlaamsBrabant bedreigd» met dia's. Spreker : W. Kuijpers, met inleidend
woord door algemeen voorzitter
Fr. Van der Eist. 90 aanwezigen,
waaronder 34 leden uit Eizeringen
en Lennik.
22 juni ; Stichtingsvergadering
van de nieuwe afdeling « ZuidPajottenland » te Eizeringen-Lennik onder het peterschap van de
afdeling St-Kwintens-Lennik, naast
de afgevaardigden van het arr.
bestuur werd een gelegenheidswoord uitgesproken door dr Vic

De afdellngssekretaresse,

UITZONDERLIJK GESCHENK ! ! !

SINT KATHERINA-LOMBEEK

-

ZATERDAG 26 JANUARI 1974

HEROPENING Herberg & Feestzaal

UILENSPIEGEL
Kerkstraat 24 (parking aan de kerk op 50 meter)
« LOKAAL V A N DE PLAATSELIJKE VOLKSUNIEAFDELINC »
Alle Vlamingen zijn van harte uitgenodigd op de receptie te 20 u.
Daarna gelegenheid tot dans in de zaal.

TEL : 52.13.45 - DE BACKER - CORNELIS

W I J 11

VLAAMS-NATIONALE LANGSPEELPLAAT
Fantastische stereo-L.P. door het koor « Con Amore » (80 uitvoerders) met orkest o.l.v. Martin De Haeck.
TITELS :
1. De Vlaamse leeuw — 2. Vlaanderen — 3. Blijheidslied —
4 Wij zijn bereid — 5. Het vendel moet marcheren — 6. Klokke Roeland — 7. Groeninge — 8. Omdat ik vlaming ben —
9. Gebed voor 't vaderland — 10. De leeuwenvlag — 11. De
trommel slaat — 12. Kempenland.
Verkoopprijs 225 fr.
Speciaal voor de lezers : 150 fr. per stuk, franco thuis besteldi
Afdelingen geïnteresseerd in voortverkoop : 100 fr. 't stuk,
met afname van minimum 25 stuks.
Terug te sturen naar : MONOPOLE RECORDS, Kwadenplasstr.
7 - 3100 HEIST OP DEN BERG
—
TEL. (015)21625
M.L.P. 756
BESTELBON
Datum
Naam en adres van afzender •
AANTAL

Handtekerring :

19 JANUARI 1974
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ZIIN Wil YERBURGERLIIKT ?
Dit is een titel, vrienden, die sommigen onder ons misschien wel even
zal doen opkijken. Het is maar een vraag, maar in gesprekken onder
kaderleden en VU-sympathisanten over de wijze waarop wij de laatste
jaren onze aktie en propaganda voeren klinkt het soms wat bitterder :
wij zijn verburgerlijkt I Het belet nochtans de Vrienden die het zo
stellen niet dag aan dag verder aktief in de partij te werken. Wellicht
zijn het precies de meest aktieven onder ons die, na een wat moeilijke
dag, soms tot zo'n konklusie komen. Terecht of ten onrechte. Alice
Nahon schreef het destijds : 't Is goed in ' t eigen hert te kijken..
Ook voor een kaderlid, voor een militant, voor een mandataris, voor al
wie met de partijbouw begaan is, lijkt het nuttig af en toe eens een
rustig moment te nemen voor wat bezinning. Bijgaand stukje is een
neerslag van een gesprek onder partijgetrouwen rond het wat provokante thema van de verburgerlijking. U hoeft het er niet mee eens te
zijn, schrijf ons desnoods gerust uw mening daarover, uit zo'n dialoog
valt wellicht iets op te steken voor ons allemaal. Want « verburgerlijken » willen wij echt niet, als je weet wat wij daarmee bedoelen.

Het gezelschap : 5 mannen, late dertigers,
beginnende veertigers, stuk voor stuk
mensen die er al een « carrière » van
om en bij de twintig jaar opzitten hebben
in het Vlaams-natlonalisme in het algemeen en in de Volksunie in het bijzonder.
Als jonge mannen waren zij aktief in de
beweging, in de vijftiger jaren reeds toen
velen nog misprijzend neerkeken op het
groepje rebelse flaminganten dat er
slechts op uit scheen last te verkopen,
herrie te schoppen, en dat met de « gekste » theorieën kwam aandraven om alles
en nog wat te veranderen.
Er worden herinneringen opgehaald (is
dat oud worden ?) aan die harde maar
als schoon ervaren jaren (jeugdsentiment ?). Aan de tijd toen er in de —
nog kleine — groep van aktievelingen
een hechte kameraadschapsgeest bestond. Toen iedereen, van de nauwelijks
geletterde tot de hoog geschoolde intellektueel, tot alles bereid was indien het
maar « de zaak » ten goede kwam. Voor
geen organisatorisch en propagandawerk
haalde men zijn neus op op voorwaarde,
steeds weer, dat het de idee en de partij
maar kon dienen. Er werd geplakt en gekalkt, bij nacht en ontij, er werden pam, fletten geschreven en door de auteur en
een paar medestanders gebust, uitgedeeld in winkelstraten, op kermissen en
koersen, aan fabriekspoorten. Er werden
« stunts » uitgehaald die schitterend
slaagden of ook al eens deerlijk tegenvielen. Er werden « meetings » belegd,
waarop nogal eens de klassieke twee man
en een paardekop verschenen, maar dat
gaf niet. Men pepte zichzelf steeds weer
op. Er werd gekolporteerd, er werden
autokaravanen Ingelegd en men leefde
Intens naar de grote dagen van betogingen toe. Er werd ruzie gemaakt, er werd
gesakkerd, geklaagd en gezanikt (toen
al !), er waren de onvermijdelijke persoonlijke wrijvingen en vitterijen, maar
het belette nooit de verdere aktivitelten.
Er werd (te weinig) gestudeerd, rustig
gediskussleerd, er was nauwelijks tijd
voor bezinning, maar er was — alomtegenwoordig — dat vreemde heilige vuur
dat allen steeds weer voortdreef naar
nieuwe aktlviteiten In één grote afmattende wedstrijd onder gelijkgestemden
om het nóg beter te doen. Er werden
fouten gemaakt, ongetwijfeld, maar er
werden ook en vooral schitterende resultaten geboekt. De tegenstrever kwam onder de indruk van de alomtegenwoordigheid en de overrompelende dynamiek
van de Vlaams-nationalisten. De aktlemannen van toen, zij alleen wisten met
hoe weinigen ze eigenlijk waren om het
vele werk te doen, maar ze deden het !
Sommige resultaten van al dat gedonderjaag, van al die Ijver kunnen vandaag in
cijfers worden uitgedrukt : 1 enkele volksvertegenwoordiger In 1958, nu een groep
van 40 parlementsleden, 21 in de Kamer
en 19 In de Senaat. Een resultaat dat
bereikt werd zonder geld, zonder enige
hulp van de media, met ontstellend primitieve middelen, maar met een ongelooflijke persoonlijke inzet. Andere resultaten zijn niet In cijfers uit te drukken,
maar ze zijn er : de Vlamingen voelen
zich vandaag niet zo erg meer de verdrukte broertjes In België en met het
begrip « federalisme » lacht nu niemand
meer.

dit vroeger nagenoeg onmogelijk leek,
wij beschikken over honderden afdelingen
nu met tienduizenden leden, wij hadden
nog nooit zoveel abonnees op ons weekblad, onze kongressen zijn stuk voor stuk
een sukses, onze propaganda is moderner
geworden, onze mandatarissen zijn aktief
in de gemeenten, de provincie en In het
parlement, wij zijn een partij geworden
waar men niet langer meer de draak mee
steekt, waar men rekening mee houdt,
die het vertrouwen geniet van nagenoeg
600.000 Vlamingen. Vanwaar dan het gevoelen van matheid, van verminderde
geestdrift en aktivitelt ?
Zijn wij dan toch een beetje « verburgerlijkt » ? Zit de nogal materialistische
tijdsgeest er voor wat tussen en de gemakkelijkheden van de « welvaartstaat » '
Zijn wij met zijn allen wat « moe » geworden, of wordt de eerste generatie
niet tijdig afgelost, en waarom dan niet ?
Is de groep misschien te groot geworden
om de weldoende geest van hechte kameraadschap gaaf te houden, zijn wij
« vormelijker » geworden ? Vlamt het
oude vuur niet meer zo fel, en waarom
dan niet ? Of is het alleen maar het
jeugdsentlment dat sommigen onder ons
parten speelt, dat bijna onontkoombare
gevoelen bij het ouder worden dat vroeger alles zoveel beter was ?
Of zijn wij nog niet voldoende meegeëvolueerd met de nieuwe vereisten
van de tijd, de andere klemtonen, de
andere woorden en gebaren, de andere
verschijningsvormen Beseffen wij misschien nog niet voldoende dat een partij
zoals de Volksunie nü Is, zich enigszins
anders moet opstellen, in haar aktie en
propaganda, dan een beperkte drukkingsgroep tien of vijftien jaar geleden. Maken
wij misschien te weinig doelmatig gebruik van de nieuwe mogelijkheden ?
Het Is goed zich bij tijd en wijle In heel
de partij eens rustig te bezinnen. In elk
geval heeft ons jongste kongres te
Oostende aangetoond dat wij nog altijd
over een schitterend en Inzet-bereld kader
beschikken. Als over dié talrijke groep,
nu In 1974, nu eens het heilige vuur van
de pioniers even krachtig kon gaan oplaaien, gebruik makend van de middelen
van nü, wat een geweldige kracht kan er
dan niet uitgaan van de Vlaams-natlonale partij en haar opvattingen Wellicht
de wervelwind die de oude, verrotte
strukturen en toestanden definitief zou
wegvegen.
Wat denkt U ervan, lezer{es), maken wij
het waar in dit jubileumjaar 1974 '^

Vanwaar dan in 's hemelsnaam dat gevoel bij sommige vrienden, dat het de
laatste jaren niet meer zo best gaat met
de Vlaamse beweging in het algemeen, en
dat zelfs In de Volksunie het heilige vuur
van de bezieling wel eens schijnt te ontbreken ? Objektief gezien is de aktivitelt van de partij nochtans veelzijdiger
dan ooit : de media kunnen ons niet meer
totaal negeren, wij hebben her en der
zelfs een voetje in huis gekregen waar
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JANUARI
19 K e s s e n i c h : VU-Bal Maaseik o m 20 u in zaal Thierbrau
Inkom 50 fr ( d e e l n e m i n g t o m b o l a inbegrepen)
19 Heusden : O p r i c h t i n g V V M arr. H a s s e l t , lokaal « De Oude
Kring », om 14 u 30
23 Borgloon : Kantonale v e r g a d e r i n g ( b e s t u u r s - en kaderie
den) om 20 u in cafe Lugano S p e e l h o f
25 St-Truiden . V o l k s v e r g a d e r i n g m e t W J o n s s e n en G Siegers Ons H e e m om 20 u
26 Eigenbilzen
G r o o t l e d e n f e e s t m de gemeentezaal o m
20 u V o l l e d i g eetmaal Feestredenaar k a m e r l i d J O l a e r t s
FEBRUARI
2 Hoeselt : T w e e d e a f d e l i n g s b a i o m 20 u in zaal Boshut t e
A l t Hoeselt A n i m a t o r Daenen
15 Zonhoven : Kaartavond m e t p r a c h t i g e prijzen in lokaal
Zonnehof
16 St. S t r u i d e n : Derde d a n s a v o n d . O r k e s t The M o o n l i g h t s
Toegangskaarten bij de b e s t u u r s l e d e n
16 Sint-Truiden : D e r d e a f d e l i n g s b a l in zaal Halma m e t het
o r k e s t The M o o n l i g h t s
19 H a s s e l t : T w e e d e o n d e r w i j s a v o n d m e t Piet C l e y s , dr soc
w e t e n s c h a p p e n in K u l t u r e e l C e n t r u m o m 20 u
MAART
16 N e e r o e t e r e n : Dansavond ( o r k e s t M a r g a f a n ) m zaal Lindenhof om 20 u
APRIL
13 Genk . arr. H a s s e l t v i e r t 20 jaar V o l k s u n i e in zaal Familia

DKnscBCcoon
S e n a t o r J.

HARDY

Elke zaterdag van 9 t o t 13 uur ; elke zondag van 9 t o t 12 uur.
A A N HUIS • N i e u w e Baan 2, H o e s e l t , t e l . (02)323.53.

Senator C.

SLECERS

Elke t w e e d e zaterdag van de maand •
M A A S E I K • cafe Posthoorn, Bosstr. 3, van 10 t o t 10u30, t e l . (011)614.08
DILSEN : cafe M e t r o p o l e , R i j k s w e g 406, van 11u30 t o t 12u, t e l . (011)
596 32
Elke derde zaterdag van de maand :
MEEUWEN : cafe V e r d o n c k - S c h r i j v e r s D o r p s s t r . (t.o.v. k e r k ) 14 t o t
14u3ü
BREE cafe Cambrrnus, K l o o s t e r s t r . 8, van 15 t o t 15u30, t e l . (011)658.09
GRUITRODE • cafe U i l e n s p i e g e l , D o r p s t r . 70, van 16 t o t 16u30, t e l .
(011)584 86
Elke v i e r d e zaterdag van de maand :
KAULILLE . bij Gerard V a s s e n , K l e m F o n t e i n s t r . 14 van lOuSO t o t 11u.
t e l . (011)664.67

Volksvertegenwoordiger

EVRARD

RASKIN

Elke e e r s t e maandag van de maand •
TONGEREN . bij Pol J o n s s e n , Blaar 13, v a n 13 t o t 13u30, t e l . (011)310.92
BORGLOON • b i | Sylvio W i j n a n t s , G r a e t h 1, van 14 t o t 14u30, t e l . (012)
421 28
HOESELT • cafe A B C , Tongerse Baan 3, van 15 t o t 15u30, t e l . (011)
192 33
Elke eerste zaterdag van de maand :
EISDEN : cafe A t l a n t a , R i j k s w e g 154, van 9u30 t o t 10 u, t e l . (011)671.75
M A A S E I K : c a f e De Posthorn, B o s s t r a a t 3, van 10u30 t o t 11 u, t e l .
(011)614.08
BREE : cafe O l d T o m , M a r k t 4, van 12 u t o t 12u30, t e l . (011)665.90
PEER : b i j Jan Plas, Kollegelaan 5, van 13 t o t 13u30, t e l . (011)802.44
ST.HUIBR LILLE : bij Edgard A d r i a e n s , Lindestraat 13, van 14 u t o t
14u30, t e l 011-43620
OVERPELT : b i j Raf Geusens, D o r p s t r a a t 45, van 15 u t o t 15u30, t e l .
011-42197
L O M M E L : bij m e v r . De Roo-Neven, B e e m d s t r a a t 92, van 16 u t o t 16u30
t e l 011-40817
HOUTHALEN : Frituur Nand, Herebaan-West 17, van 17u t o t 17u30
t e l 011-37578.
Elke maandag :
A A N HUIS : U r s u l a s t r a a t 1 , 3745 Eigenbilzen, t e l . 011-19454 van 16 t o t
19 uur.

DCK^Rt:]»
Z o e k t aangepast w e r k in L i m b u r g ,
g e h u w d e p e r s o o n , 29 jaar, diploma h u m a n i o r a , 8 jaar a d m i n i s t r a
t i e v e ervaring Z i c h w e n d e n t o t
v o l k s v E Raskin, U r s u l a s t r 1 t e
Eigenbilzen, t e l 011/19454
R 9
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1 Gevraagd in v e r z e k e r i n g s s e k
tor ( p r o d u k t i e en b o d e d i e n s t ) bediende in v a s t v e r b a n d ,
woon
achtig t e R e k e m , U i k h o v e n , Neerharen of Lanaken
2 Z o e k t aangepast w e r k als bediende j o n g e m a n , 20 jaar, d i ploma hoger sekundair handelsonderwijs
bij v o o r k e u r in Limburg
Zich w e n d e n v o l k s v e r t E Raskin,
U r s u l a s t r a a t 1 Eigenbilzen (tel
011-194 54)
R 1

BREE
BESTUURSVERGADERING
Dinsdag 8 januari v e r g a d e r d e
het p l a a t s e l i j k b e s t u u r van de VU
Op deze e e r s t e v e r g a d e r i n g van
het n i e u w e jaar w e r d o m gehandeld over leden en a b o n n e m e n
t e n , de v o l k s v e r g a d e r i n g , het soc
d i e n s t b e t o o n , de k a s t o e s t a n d , de
f i n a n c i ë l e m o b i l i s a t i e , de g e m e e n t e p o l i t i e k enz De v e r g a d e r i n g be
gon pas o m half negen daar de
drie
gemeenteraadsleden
eerst
nog hadden m o e t e n d e e l n e m e n
aan de raadszitting die w e l w o e l i g
w a s maar t o c h v l u g a f g e l o p e n
Deze
bestuursvergadering
die
d o o r g i n g t e n huize van onze voorz i t t e r M i e i Paredis en in a a n w e z i g h e i d van alle b e s t u u r s l e d e n en
op een na alle g e m e e n t e m a n d a t a r i s s e n leidde t o t een aantal bel a n g r i j k e b e s l i s s i n g e n w o het or
g a n i s e r e n van een v o l k s v e r g a d e ring w a a r s c h i j n l i j k op donderdag
14 f e b r u a r i in zaal C a m b r i n u s m e t
W i m J o n s s e n en Gerard S i e g e r s ,
een bal op zaterdag 20 april in de
Parochiezaal van T o n g e r l o - O p i t t e r ,
een v o i k s v e r g a d e r i n g v o o r landb o u w e r s in m e i m e t w a a r s c h i j n l i j k
v o l k s v e r t Sels
VOLGENDE
BESTUURSVERGADERING
Op dinsdag 5 f e b r u a r i t e n huize
van Colla Thaens o m 20 u
H U L D I G I N G THOKE EN THEIEUKE
Dinsdag 29 januari gaat het
p l a a t s e l i j k b e s t u u r m e t de gem e e n t e m a n d a t a r i s s e n naar Thieuke C r e e m e r s o m hem en zijn
v r o u w die ons j a r e n g a s t v r i j h e i d
boden in hun cafe Old Tom m
Bree even t e bedanken v o o r die
vele lastige o g e n b l i k k e n die w i j
ze bezorgd hebben Een w o o r d j e
van dank en een geschenk passen
zeker
GEMEENTERAAD
Door allerlei
omstandigheden
(zakelijke en p e r s o o n l i j k e redenen) w a r e n Paul Nolens en W i l l y
H e r m a n s , t w e e van onze raadsle
den in Bree, g e d w o n g e n o n t s l a g
t e n e m e n u i t de g e m e e n t e r a a d
W I J danken hen langs deze w e g
v o o r hun w e r k dat ze in de voorbije j a r e n v o o r onze f r a k t i e hebben g e p r e s t e e r d W i j v i n d e n het
s p i j t i g hen v o o r t a a n t e m o e t e n
m i s s e n A a n de o p v o l g e r s Josee
Hilkens en Henri Gabriels ( t w e e
VU-leden) zeggen w e van h a r t e
p r o f i c i a t v o o r hun o f f i c i ë l e a a n stelling
W e hopen dat beiden
door hun a k t i e v e inzet in en buit e n de raad s p o e d i g w a a r d i g e opv o l g e r s m o g e n b l i j k e n van Paul
en W i l l y A l l e s z i n s z u l l e n w i j hen
in de w e r k g r o e p aktief helpen o m
in zo k o r t e t i j d m o g e l i j k « gero
deerd » t e zijn
NIEUWE RAADSLEDEN

enkele d o k t e r s ) s t a k e n hun s i m patie m e t onder s t o e l e n of banken Op die manier hebben w e
125 m e n s e n m e t een klein gebaar
w e e r eens m e t v e r g e t e n t i j d e n s
deze d r u k k e f e e s t d a g e n Op s o m m i g e plaatsen w a s de dankbaarheid v o o r ons klein gebaar zo
g r o o t dat w e n a u w e l i j k s de w e g
naar b u i t e n vonden A l l e s z i n s een
aansporing o m v o l g e n d e
jaren
v e r d e r t e doen W e raden andere
a f d e l i n g e n aan waar ook ziekenhuizen e n / o f
bejaardentehuizen
liggen aan h e t z e l f d e t e doen ,
het l o o n t w e r k e l i j k de m o e i t e en
het b e w i j s t dat onze inzet v o o r
v e r g e t e n g r o e p e n s o m s ook zeer
k o n k r e e t kan zijn
WENSEN
A a n W i m Pinckers, dir
PMSBree bieden w e langs deze w e g
de b e s t e w e n s e n v o o r een s p o e d i g
h e r s t e l aan na de
enkelbreuk
w a a r v o o r hij een hele t i j d gehosp i t a l i s e e r d diende t e w o r d e n W e
hopen W i m dat je w e e r s p o e d i g
op de been bent
HASSELT
ARR WERKING
H e t arr b e s t u u r v e r g a d e r d e op
dinsdag 15 januari in lokaal Warson H i e r b i j w e r d een kalender opg e m a a k t v o o r het jaar 1974 inzake
v e r g a d e r i n g e n van arr b e s t u u r en
arr raad Tot op heden w e r d e n
reeds 6 3 % van de leden hern i e u w d en w e r d e n reeds m e e r
dan 50 n i e u w e leden i n g e s c h r e v e n

MET V O L K S W A G E N
GEEN PROBLEMEN

Garage ST. JOZEF
Assesteenweg 117
TERNAT - Tel. 52 13.12

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
TANDTECHNISCH LABORATORIUM
Chazaliaan 83 - 1030 Schaarbeek
Tel. 34.06.43 o m na 18 u. 25 46.42
p.v.b.a. Lierse V l o e r h a n d e l
Lisperstraat 49 - 2500 LIER
Tel. ( 0 3 ) 8 0 . 1 4 . 7 1
SPECIALITEITEN
Vast tapi|t - O p e n haarden

Tel. (052)432.46

Josée en Henri nodigen alle
v r i e n d e n en s i m p a t i s a n t e n van in
en b u i t e n de a f d e l i n g uit op een
d r i n k f e e s t in de parochiezaal van
Gerdingen-Bree op v r i j d a g 8 f e bruari vanaf 20 u
LEDENHERNIEUWING

wek

Door a l l e r l e i
omstandigheden
w a s het niet m o g e l i j k v o o r kerstmis klaar t e k o m e n m e t de led e n h e r n i e u w i n g , maar deze verl o o p t v l o t zodat mag w o r d e n verw a c h t dat eind januari alles binnen zal zijn
ZIEKEN- EN BEJAARDENAKTIE

O p p e r s t r a a t 37 — LIEDEKERKE
Tel ( 0 5 3 ) 6 6 2 . 1 9
MAATWERK en zeer g r o t e keus
k l e d i n g « KLAAR O M DRAGEN »

Op t w e e d e k e r s t d a g b r a c h t het
a f d e l i n g s b e s t u u r een bezoek aan
de zieken en bejaarden van Bree
Er w e r d g e s t a r t op kamer 211 waar
de v r o u w van onze s e k r e t a r i s J
Gabriels lag v o o r de g e b o o r t e
van een t w e e d e kindje d i t m a a l
een m e i s j e Iris ( w a a r v o o r w e
langs deze w e g Lies en Jaak van
harte g e l u k w e n s e n ) Daarna werden de k r a a m i n r i c h t i n g en het
e i g e n l i j k e ziekenhuis bezocht 's
A n d e r e n d a a g s w e r d ook nog het
b e j a a r d e n t e h u i s bezocht
H e t is
reeds het derde jaar dat a f d e l i n g
Bree dit i n i t i a t i e f n e e m t en het
viel weer fantastisch mee Alle
zieken en v e r p l e e g s t e r s (en z e l f s

Rousseaulaan 1 - B 8460 K o k s i j d e
t e l . ( 0 5 8 ) 5 2 7 77
L e o p o l d l . 260 - 8430 M i d d e l k e r k e
tel. (059)322.60
V e r h u r i n g en v e r k o o p van moder
ne, n i e u w e a p p a r t e m e n t e n en studios - b u n g a l o w s en caravans
s o m m i g e n met p r i v a a t z w e m b a d •
g e l e g e n te Koksiide, O o s t d u i n k e r ke en m i d d e l k e r k e
- h u u r per
m a a n d , per w e e k , per w e e k e n d
of een p e r i o d e naar e i q e n smaak
V r a a g i n l i c h t i n g e n - Schn|f of t e lefoneer

DEPREZ P.V.B.A.
—

V i s m i j n 104 - O o s t e n d e
ZEEVISGROOTHANDEL
Prijslijst o p aanvraag

—

« TRANSVAAL »

RESTAURANT
« HET PALINGHUIS » a / d Schelde
Het huis met f a m i l i e t r a d i t i e
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde
14u tot zat

ZONHOVEN
AFDELINGSWERKING
H e t a f d e l i n g s b e s t u u r w e r d zopas g e v o e l i g v e r s t e r k t
Daardoor
w a s er een n i e u w e t a a k v e r d e l i n g
nodig
voorz is thans Guido Degreef, Guido Vaes w o r d t s e k r en
W i l l y S t e u r s b l i j f t p e n n i n g m Sam e n m e t de o v e r i g e b e s t u u r s l e d e n
w e r d reeds een a k t i v i t e i t e n p l a n
o p g e s t e l d Op v r i j d a g 15 f e b r u a r i
o r g a n i s e r e n w e een g r o t e kaartavond in lokaal Z o n n e h o f

DISCO-BAR & D A N C I N G

Jan PAUWELSDE BRAUWER

vri|d

SINT-TRUIDEN
VOLKSVERGADERING
H e e f t plaats op v n i d a q 25 lanu
a n in zaal •< Ons H e e m », Leop o l d s t r , w a a r o p sen W i m J o n s s e n en sen Gerard Sleqers kom e n s p r e k e n over de huidige energiekrisis

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba

1<

rustd

HEUSDEN
OPRICHTING V V M ARR HASSELT
Vandaag zaterdag 19 januari o m
14 u 30 s t a r t e n w e t e H e u s d e n
in « De O u d e Kring » m e t de
VVM-Vereniging
van
Vlaamse
m a n d a t a r i s s e n W i j v r a g e n dat onze m a n d a t a r i s s e n van p r o v i n c i e ,
g e m e e n t e en KOO zo t a l r i j k m o
gelijk zouden aanwezig zijn Volksv e r t A n d r e De Beul zal een uite e n z e t t i n g geven over de h u i d i g e
stand inzake f u s i e s van g e m e e n t e n a l s m e d e het V o l k s u n i e s t a n d p u n t h i e r o v e r Een kleine demokrat i s c h e r e c e p t i e s l u i t deze namiddag af

49, Liersesteenweg - Booischot
(bij Heist-op-den-Berg)
In de geest oer N e d e landen
Een typische Z u i d - A f r i k a a n s e
sfeer

16u

ELECTRA-BREE P.V.B.A.

F ITO
Kollegestraaf
2440 GEEL

79-81
Tel.

(014)593.69

MACONFECT - KLEDING

STANDING
2 X k o p e n 1 x betalen
(5.000 in stock)
HEREN - DAMES - KINDEREN
D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 276
AALST

« GROENSPAAN »
RUSTHUIS
N i e u w b o u w - rustige omgeving
VALIEDE en MINDER-VALIEDE
personen
Vlaams nationale eigenaars
L a n g e w e g 34 B - 1900 O v e r i j s e
( M a l e i z e n ) - Tel
(02)53.91.62

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal
Dorpsplein,

Heusden-Limburg

Boneputstiaat 28 - Bree
Tel. ( 0 1 1 ) 6 5 188 en 66.477
MIELE
AEG - LINDE

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT GLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13
TOONZALEN
BRUSSEL ( 0 2 ) 1 7 . 7 1 . 9 9
ANTWERPEN ( 0 3 ) 3 5 . 6 0 . 6 9
LEUVEN ( 0 1 6 ) 3 4 7 . 9 4
HASSELT ( 0 1 1 ) 2 1 6 23
HERENTALS ( 0 4 1 ) 2 3 9 1 0
ZWEVEZELE ( 0 5 1 ) 6 1 2 . 8 4
TIELT ( W . V L . ) ( 0 5 1 ) 4 2 0 . 1 5
GENT ( 0 9 ) 2 5 50.85
Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
A p a r t en per k l a n t g e m a a k .
Niet d u u r d e r d a n s e n e f a b r i k a t i e ,
en zelfs b e t e r '
Prj|sbestek en studio z i j n gratis
K e u k e n b e d r i j f R. R O S S E Y
Kokstraat 53 - 8450 N i e u w p o o r t
Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 5 81
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OOST - VLAANDEREN
JANUARI
AALST (Arr.)
LEDENHERNIEUWING
De ledenhernieuwing in het arr.
Aaist nadert stilaan zijn einde.
Graag maken we melding van volgende afdelingen die hun afrekening binnen brachten : Mere, Iddergem, Velzeke en Zottegem.
Afdeling Aalst rekende voor 50%
af. De tweede helft verwachten
we zo snel mogelijk, evenals de
afrekeningen van de weinige afdelingen die hun boeken nog niet
afsloten.
ABONNEMENTENSLAG
Het arr. sekretariaat heeft de
lijst van de afdelingsbesturen en
de lijst van de abonnenten (na de
tweede aanbieding) naast elkaar
gelegd. Wij hebben vastgesteld
dat pr bestuursleden zijn die wekelijks geen « Wij » in hun bus
krijgen. Dat gaat natuurlijk niet !
Daarom ontvangen de voorzitters
en sekretarissen de namen van
de bestuursleden die nog geen
abonnement namen op ons weekblad. Met het verzoek deze mensen een bezoekje te brengen. Ondertussen : proficiat aan de mensen die voor de abonnementenslag reeds een inspanning leverden. Wij komen daar later op terug.
NATIONAAL PAMFLET
De penningmeesters van de afdelingen hebben het verzoek gekregen om hun aandeel te betalon
in het nationaal pamflet. Wi; rekenen op een snelle uitvoering
van de aangegane verbintenis. Lezers die de arr. penningmeester
enigszins van zijn zorgen 'willen
ontlasten — het arr. nam ook een
reeks gemeenten voor zijn rekening — kunnen hun steunbijdrage
overmaken op rek. nr 432-515900105 bij de KB Aalst voor het Financieel Komitee arr. Aalst. De PR
van de KB Aalst is 22443. Met
dank bij voorbaat.
KONGRESREDE PROF. MATON
Tegen storting of overschrijving
van 10 fr. op prk nr 000-0914764-54
van Willy Cobbaut, Baardegem,
krijgt u thuis toegestuurd de tekst
van de Kongresrede van prof. dr
Jef Maton. Het bedrag mag ook
in postzegels overgemaakt worden.
DENDER-WEST
STREEKPERS
De afdelingen Erpe-Mere, Lede
en Dender-West zijn aan hun 4de
uitgave van het gemeenschappe
lijk streekblad « Vrank Uit ». De
balans is positief. Wij doen een
oproep tot de afdelingen die belangstelling hebben om met ons
samen te werken. Belangstellenden nemen kontakt op met Ghislain Hendrickx, Hertshage 15,
Aalst.
DENDERHOUTEM
LEDENFEEST
De afdeling kan terugblikken op
een schitterend geslaagd ledenfeest. 230 aanwezigen zaten aan
voor een rijkgevulde tafel op zaterdagavond 12 januari. Voorzitter
Hans Sonck heette de aanwezigen
welkom, die nadien werden toegesproken door prov. raadslid
Bert De Gremer en door volksvert. dr Van Leemputten. Karel
Goubert werd, om zijn vele verdiensten, in de bloemetjes gezet.
Werkelijk een geslaagde avond.
HELDERGEM-AAIGEM
GEZELLIG SAMENZIJN
Het ziekenfonds Priester Daens
boodt zaterdagavond 12 januari
zijn leden een gezellig samenzijn
aan met boerentafel. Het werd
een geslaagde avond met o.a. een
toespraak van voorzitter Herman
Roels en de prachtige dia-reeks
>< De Denderroute » van Renaat
Meert en Willy Cobbaut, Nadien
werden de tafels opzij geschoven
en., nu ja, dat kunt u wel raden.
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ERTVELDE
BUREEL EN ZITDAGEN
ZIEKENFONDS FLANDRIA
MEETJESLAND
Ertvelde : bij P. Van Grembergen, E. Hullebroeckstr., alle dagen
van 9 tot 12 en van 14 tot 21 u.
Kluizen : bij Freddy Delemarre,
alle dagen van 18 tot 21 u.
Inlichtingen worden eveneens
aan huis verstrekt.
HEUSDEN-DESTELBERGEN
REORGANISATIE EN UITBREIDING
BESTUUR
Vü-Heusden-Destelbergen heeft
nu een vast sekretariaat : Dorpslaan 7 te Heusden. Ook voor de
financiële
verrichtingen
moet
men zich tot wenden.
Uit het verruimd bestuur van
14, stelde men een dagelijks bestuur samen van 4 aktieve bestuursleden. Het verruimd bestuur
vergadert iedere iViaand, het dagelijks bestuur telkens wanneer dit
nodig is.
Samenstelling van het dagelijks
bestuur : voorz. : Koen Van Meenen, Nederbroekstr. 1, Heusden ;
sekr.-penningm. : Erna HaentjensDe Wulf, Dorpslaan 7, Heusden ;
prop. : Roland Kerckaert, Europalaan 16, Destelbergen ; org. : Arthur De Smet, Bergenkruislaan,
Destelbergen.
Bestuursleden : Michel Coppens (gemeenteraadslid), Joris
Dessel, Reinaert en Cappaert uit
Destelbergen ; Johan Dequidt (gemeenteraadslid), Gery De Witte
(KOO-lid), Gabriel De Vos, Hilda
Jansens, Marie-Josee Lataer en
Werner Hoogewijs uit Heusden.
leder bestuurslid heeft een eigen taak. Volgende vergadering
op donderdag 7 februari.
LEDENHERNIEUWING
De ledenhernieuwing is bijna
ten einde. De afrekening moet
geschieden ten laatste op donderdag 24 januari op het sekretariaat, Dorpjslaan 7 te Heusden.
MERELBEKE
AKTIVITEITEN
Op 6 januari bracht een delegatie van VU-Merelbeke, geleid door
de voorzitter en onze KOO-afgevaardigde een nieuwjaarsbezoek
aan het rusthuis voor bejaarden,
die bedacht werden met allerlei
versnaperingen.
Onze
mensen
werden er gul ontvangen, en hun
gebaar werd zeer op prijs gesteld.
Op kerstdag nam de VU deel
aan de amnestie-aktie samen met
de flinke Chiro-groep en de vrienden van VOS.
Een kolportage is gepland voor
de autoloze zondag van 27 januari.
Centrum, Molenbeek en Kwenenbos staan op het programma.
VRASENE
HUWELIJK
Onze trouwe medewerker en
sekretaris van de afdeling André
Moorthamer huwt heden zaterdag

met Ingrid Ortmans en vestigen
zich in de Krijgslaan 265 te Wilrijk. De afdeling dankt zijn afscheidnemende
sekretaris
en
wenst het jonge paar een behouden vaart I
WINNAAR FIETS
Winnaar van de fiets verbonden
aan de kaartenverkoop van het bal
van 22 december '73 was het nummer 1133. Deze fiets is tot 28 februari af te halen bij de voorzitter Alfons Van Osselaer, Brugstr.
54, Vrasene, tel. 75.77.54.
WAARSCHOOT
SOC. DIENSTBETOON
Mr Frans Baert op zaterdag 2
februari tussen 14 en 15 u. ten
huize van gemeenteraadslid Fons
Van Holderbeke, Stationsstr. 6,
tel. 77.33.78.
FILM- EN DIA-VERTONING
Zondag 3 februari te 15 u. in de
zaal Schuttershof, Stationsstr. 50,
draaien we 2 romantische superprodukties in mosel-color : « Met
Raoul naar Cachem » en « Met
Renaat naar Lüdenscheid ». Regisseurs waren de bekende Andreo
Matei en Danilos Deporto. Er worden ook gegevens verstrekt over
de Pinksterreis 1974. Gegadigden
kunnen reeds een voorschot veref.
fenen.
Er is ook nog een koffietafel,
waarvoor men dient in te schrijven uiterlijk op 27 januari (50 ir.\.
Tussen de koeken en de koffie
spreekt Fons Van Holderbeke
over •< Waarschoot bij Eekio ? ».
Kinderoppasdienst verzekerd.
BAL VU-ZOMERGEM
Op 26 januari gaan we naar het
bal te Zomergem. We verzamelen
te 20 u. 15 bij Renaat en Paula.
FLAMINGO'S SENSATIONEEL
Onze voetballers zorgden zaterdag II. eens te meer voor sensatie. De nochtans te duchten KWBploeg van Sleidinge werd op eigen
terrein met 2-6 ingemaakt ! Naast
Hans en Wolfgang scoorde ook
lokaalhouder Jacky een enig mooi
doelpunt. De Flamingo's zijn niet
meer te stuiten.

22. Aalst : Arr. raad in het lokaal « Het Gulden Vlies ». Aanvang : 20 u.
26. Muide-Gent : Gezellig samenzijn en mosselsouper voor
leden en simpatisanten, zaal Scaldis, Voormuide.
29. Drongen : Vergadering met Vik Anciaux over « Brussel
hoofdstad of twistpunt », om 20 u. in zaal Baloria (afrit GentWest-Drongen autostrade).

FEBRUARI
1. Dendermonde : Voordracht over « Daensisme, voorloper
Vlaamse Beweging » door Jos Verdoodt, zaal Tekenakademie,
(inr. Gew. Centrum Dienstbetoon en Naschoolse Vorming en
Vlaamse kunstkring Appels).
2. Denderleeuw
Nieuwstraat.

10e VU-bal, feestzaal

2. Gent-Eekio : Lichtmisfeest in zaal Roeland. (Wij-Vrouwen).
2. Nederhasselt : Ledenfeest van de afdelingen Aspelare en
Nederhasselt in de zaal Madeion te Nederhasselt. Aanvang
om 20 u.
2. St Niklaas : 6de Nacht van Europa te 21 u. Met Ingriani,
Romanos en de diskoteek van het Vrije Waasland.
5. Gent-Zuid : Lode Claes spreekt. Zaal Reinaert, Maria-Hendrikaplein.
7. Aalst : Ontmoeting van de arr. raad met hetPartijbestuur.
Namens het Partijbestuur : H. Schiltz en E. Raskin, Lokaal
« Het Gulden Vlies ». Aanvang : 20 u.
9. Welle : Pensenkermis zaal <• Eendracht »
16. Oordegem Dorp : Derde Grote Dansavond van Dender
West 19.30 u zaal « Fiesta », 40 fr.
23. Ertvelde : Bal van de Vlaamse Staat in zaal Atlantis om
20 u. Orkest De Bartels.
MAART
2. Gavere : VU-Weergalmbal om 20 u. 30 in zaal Racing.

Di€nscBCccx}n
Arr. DENDERMONDE
Volksverfegenwoordiger A V I L

fiflnBeuoLcn
LUSTRERIE

MARC DE VRIESE
WANNEER HET OM UW
VERLICHTING GAAT
Bon. Ruzettelaan 56,
Assebroek - Brugge
Grote Baan naar Kortrijk

WIJNEN KOOPT MEN
IN VERTROUWEN

F. W. COLAERT
Generaal Jacquesstraat 61
8160 Diksmuide
Tel. (015)509.72 - 500.57
Bezoek ten huize op aanvraag.

EEN JUWEEL
MET STANDING
KIES jE BEST BIJ

H. Kruiskollege,

CEERINCK

1ste zaterdag van de maand :
BUGGENHOUT-BAASRODE : bij Keldermans, Kasteelstr. 186, Buggenhout, tel. 332.64, 10 tot 12 u.
LEBBEKE : in gasthof Pips, Leo Duboisstr. 28, tel. 215.31, 10 tot 12 u.
WIEZE-DENDERBELLE : café Centrum, Wieze, 14 tot 16 u.
1ste woensdag van de maand :
GROOT-DENDERMONDE : in Den Ommeganck, Grote Markt, Dendermonde, tel. 052/225.67, 18 tot 20 u.
2de zaterdag van de maand :
OVERMERE : in Den Hoorn, Centrum, tel. 09/79.55.07, 8 tot 10 u.
HAMME : café Spinnenhof, Hamme-Zegge, 10 tot 12 u.
WETTEREN : in De Klokke, Vlaams Huis, 14 tot 16 u.
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : in Palinghuis, Brugstraat,
Schoonaarde, tel. 432.46 of café Mikeno, Dorp, Schoonaarde, 16 tot 18 u.
3de zaterdag van de maand :
HAMME : bij Eddy Van de Bogaerd, Kruisbeeldstr. 42, 8 tot 10 .
BUGGENHOUT-BAASRODE : bij Keldermans, 10 tot 12 u.
WAASMUNSTER : Spijshuis Dennenland, Ommeganckdreef, tel. 470.41,
14 tot 16 u.
3de woensdag van de maand :
GROOT-DENDERMONDE : in Den Ommeganck, 18 tot 20 u.
4de zaterdag van de maand :
OVERMERE-BERLARE : in Den Hoorn, 8 tot 10 u.
LEBBEKE : in Gasthof Pips, 10 tot 12 u.

VEREIST

SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : café Mikeno, 14 tot 16 u.
GREMBERGEN : in Uilenspiegel, Dorp 1, 16 tot 18 u.
Ten huize :
Op afspraak: tel. na 19 u. naar het sekretariaat (tel. 238.89).

Meir 2 (hoek Wiegstr.)
2000 Antwerpen

JANUARI

Tel. 38.46.31
Horloges - LONCINES
VERDAL - MONDIA
Aanstekers DUPONT

Arr. ST.NIKLAAS
Volksvertegenwoordiger

NELLY

MAES

SINT-NIKLAAS : elke donderdag, van 9 u. 30 tot 11 u., VU-sekretariaat,
Verdurmenstraat 6.
TEMSE : vrijdag 25 januari 1974, om 10.00 uur, Temsica, Wilfordkaai 14.
En eveneens op haar adres, na telefonische afspraak (tel. : 76.49.74).

WIJ IS

WIJ 111 D€ POLK9Uni6

PROV. WEST-VLAANDEREN
JANUARI
19. Westende : Jaarlijks ledenfeest (mosselsouper 100 fr)
om 20 u in zaal « Casino », Essex Scottishlaan. Gratis tombola. Diskobar voor jongeren.
20. Izegem : Gezinswandeling. Vertrek 14 u., Grote Markt.
25. Brugge : Vergadering over de Streekpers om 20.30 u in
Breydelhof.
25. Izegem : Lesvoordracht Dl over de Vlaamse Beweging
door Walter Luyten.
FEBRUARI
2. Eernegem : VU-bal, zaal Riva-Venus.
3. Stene : Mis ter nagedachtenis van bestuurslid Baelenberghe m de Sint-Annakerk om 11 u. 15.
5. Tielt : Arr. meeting Roeselare-Tielt. Zaal «Vijverhof», Kortrljkstr.
8. Izegem : Lesvoordracht Dl over de Bretoenen door Valeer
De Pauw.
8. Izegem : Ontmoetingsavond met de Volksunie. 20 u., zaal
Centrum. Sprekers : Hugo Schiltz en Coveliers.
9. Kortemark-Handzame : Afdelingsbal in « Casino », Handzame.
16. Middelkerke : Afdelingsbal in zaal LIdo.
16. Vichte : Dansfeest in zaal Streuveis om 20 u.
19. Gistel : Arr. raad in Ten Putte.
MAART
22. Izegem : Lesvoordracht Dl over Frans-Vlaanderen door
Erik Vandewalle.
22. Gistel-Snaaskerke : Pannekoekenfeest in De Karre.
MAART
2. Hoüthulst : Afdelingsbal in zaal Rozenhof, Klerken.
9. Oostrozebeke : Arr. avondfeest Roeselare-Tielt in zaal De
Zwarte Leeu.
APRIL
5. Tielt : Arr. meeting in zaal Vijvenhof.

DTcnscBCcoon
LUK VANSTEENKISTE, Kamerlid
Maandag 21 januari :
KORTRIJK : « 1302 », A. Reynaertstr. 9, tel. 11600, 17 u. 30 tot 19 u.
WEVELGEM : Vredestr. 10, tel. 44332, 20 tot 22 u.
Zaterdag 26 januari :
VICHTE : Harelbekestr. 35, tel. 77376, 16 tot 17 u.
HARELBEKE-STASEGEM : café De Zwaan, Plaats, tel. 21150, 17 u. 30
tot 18 u. 30.
Maandag 28 januari :
KORTRIJK : « 1302 », A, Reynaertstr. 9, tel. 11600, 17 u. 30 totJS^u.
WEVELGEM : Vredestr. 10, tel. 44332, 20 tot 22 u.T
Vrijdag 1 februari :
BISSEGEM : « Leopold », Stationsstraat.
Maandag 4 februari :
LENDELEDE : café De Handboog, Plaats, tel. 051-31314, 11 u. 30 tot 13 u.
KORTRIJK : « 1302 », A. Reynaertstr. 9, tel. 11600, 17 u. 30 tot 19 u.
WEVELGEM : Vredestr. 10, tel. 44332, 20 tot 22 u.
Zaterdag 9 februari :
INGOOIGEM : zaal Streuveis, tel. 77467, 16 t o l 17 u.
WAREGEM : café Weekend, Holstr., 17 u. 15 tot 18 u.
GULLEGEM : café Stadium, Wevelgemstr., tel. 41678, 18u.30 tot 19u.30.

WEST-yiAANDEREN
BLANKENBERGE
DIENSTBETOON
Volksvert. P. Leys houdt zitdag
op de eerste dinsdag van de
maand van 20 tot 21 u. In het
drankhuis Rodenbach, Onderwijsstr. Elkeen welke problemen te
behandelen heeft kan hem daar,
volkomen gratis, raadplegen.
Personen met dringende zaken
komen steeds terecht bij gemeenteraadslid Jef Fryns, de Smet de
Naeyerlaan 76, tel. 42238 of bij
KOO-lid H. Van Rijssel, K. Boudewijnlaan 25, tel. 41201.
KOFFIETAFEL
De leden van de plaatselijke afdeling van het Verbond voor
i/laafse Gepensioneerden zitten op
vrijdag 25 januari te 15 u aan bij
een lekkere koffietafel hen gratis
aangeboden door hun ere-voorzitter Fred Vanden Broecke, gemeenteraadslid Jef Fryns en KOO-lid
H. Van Rijssel en zulks in het
spijshuis Béarnaise, de Smet de
Naeyerlaan 86. Prachtige tombola
en gezelschapsspelen zoals kaarten enz. Nieuwe leden kunnen nog
steeds inschrijven.
EERNEGEM
LEDENHERNIEUWING 1974
Deze werd afgesloten, en we
konden alvast vijf nieuwe jongere
leden inschrijven. We kwamen als
eerste afdeling van ons arr. gereed en danken de bestuursleden
van harte, vooral Toon Schillemans die de hoofdbrok voor zich
nam. Inmiddels ons afdelingsbal
niet vergeten op zaterdag 2 februari.
ICHTEGEM
GEBOORTE...
..kunnen we melden van ons
eerste nummer van het eigen afdelingsblad van Ichtegem. Het
heet « VU-Kontakt » en zal vooralsnog om de drie maanden verschijnen.
IZEGEM
LESVOORDRACHT
DOSFELINSTITUUT
De VU en VUJO maakt er de geinteresseerden nog graag eens
attent op, dat die eerste lesvoordracht doorgaat, op vrijdag 25 januari om 20 u. in het Vlaams
Huis, Grote Markt, met als onderwerp « De Vlaamse beweging ».
Vergeet het niet, het is de moeite
waard. Spreker : Walter Luyten.

KLEMSKERKE
DIENSTBETOON
Wij vestigen er uw aandacht op
dat volksvert. Miei Vansteenkiste
voortaan zijn zitdag zal houden
(elke 3e zaterdag — dus heden —
om 13 u.) in het gasthof De Torre (voorheen La Tour), Memlinclaan 12, De Haan, bij onze vriend
Hugo Van Lede.
KNOKKE-HEIST
BESTUUR
Het nieuw voorlopig VU-bestuur
bestaat uit Jan Standaert, voorz.,
Johny Fincioen, sekr. en een kern
waarin de 2 mandatarissen en
enkele oud-bestuursleden.
Een blad voor onze afdeling
wordt voor heel binnenkort in het
vooruitzicht gesteld. In één maand
tijd : reeds 26 nieuwe leden. Sekretariaat : Smedenstr. 82 te 8300
Knokke-Heist.
OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE (Arr.)
DIENSTBETOON
Kamerlid Emiel Van Steenkiste
houdt elke derde zaterdag zitdag
in de Riva-Venus, Aardrijkestr. te
Eernegem om 11 u. 30. Om 12 u.
15 De Haan in « De Torre » Memlinclaan. Om 12 u. 45 te Bredene
bij Kamiel Haeck, Driftweg 59.
Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2 (na 18 u. 30)
Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108
('s voormiddags).
SOC. DIENSTBETOON
« Vlaamse soldatendienst Ik
Dien » ook in 0-V-D I Vlaam'ïe
militairen, aktieve en gewezen,
kunnen met hun problemen steeds
terecht bij Em. Vansteenkiste, kamerlid. Maak gebruik van zijn
uitgebreid dienstbetoon.
OOSTENDE
GEMEENTERAAD
We herinneren er de belangstellenden aan dat de stadsbegroting
besproken wordt op maandag 21
en woensdag 23 januari. Voor suggesties terzake kunnen de bestuursleden zondag nog kontakt
opnemen met de leden van de
gemeenteraad.
OVERLIJDEN VAN ROGER CLAEYS
Op 3 januari overleed ons lid
« Vaotje Roger Claeys » op veel
te jonge leeftijd. Aanvankelijk was
hij onderwijzer (geboren te Aartrijke) doch daar zette de na-oorlog
een punt achter. Vele jaren baatte hij de gelagzaal van de Volksbond uit, in welk midden het uiteraard niet zo gemakkelijk was

Vergunning nr 1185 - Kat. A

MINI-TRIP NAAR ISTANBOEL
Zaterdag, 13 tot woensdag 17 april
Ie dag. Te 13u45 uit Zaventem met lijnvliegtuig van Turkish Airlines naar Istanboel, waar aankomst te 18u50. Overbrenging naar
het hotel.
2e tot 4e dag. Drie volle dagen verblijf te Istanboel, met vol

pension.
Verder dezelfde beschrijving en het zelfde stadsbezdek als in het
voorgaand programma.
5e dag. Per autocar naar de luchthaven, vanwaar te lOu terugreis
per vliegtuig naar Zaventem. Aankomst te 12u30.

##

15-DAACSE KRUISVAART met de " RECINA PRIMA" van de
CHANDRIS CRUISES naar GRIEKENLAND, TURKIJE, ISRAEL
en CYPRUS
H E E N E N T E R U G R E I S M E T L I J N V L I E C T U I C N A A R V E N E T I Ë . V E R D E R PER B O O T N A A R K O R F O E , P I R A E U S
( A t h e n e ) , K O E S A D A S I , R H O D O S , L I M A S S O L , H A I F A , H E R A K L O N en D U B R O V N I K .
V e r t r e k op 6 a p r i l

P R O G R A M M A OP

VERZOEK

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN 45-47 — Tel. (03)31.76.80 en in al onze andere kantoren :
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 Tel. (02)18.55.55-17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (099)23.60.21 —
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St.-Jorlsstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102 - Tel. (061)267.20 — 2800 Mechelen, C L . Vrouwstraat 34 - Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)
783.61 — 8800 Roeselare, St. Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 - Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.13. Alle inlichtingen eveneens bij onze
plaatselijke vertigerrwoordigers.

WIJ 16

Vlaams-nationalist te blijven. Toch
bleef hij het. Roger was een zeer
joviaal man, die ontzettend veel
mensen dienst betoonde en als
vriend had. Een man uit het volk,
rechtgeaard en met diepe kristene
overtuiging, waarvoor elk niets
dan eerbied betuigde. Een vader
van een gelukkig gezin, dat voor
hem en zijn vrouw het grootste
bezit was geworden. Wij bieden
namens alle Oostendse leden onze innige deelneming aan mevrouw en de kinderen.
OOSTENDE-STENE
TENTOONSTELLING
Wij bevelen ten zeerste aan
onze leden de tentoonstelling aan
in de kunstgalerij « Stereo », A.
Pieterslaan 12, tot 31 januari van
Eric Ghysel.
ZIELEMIS
Zondag 3 februari zal in de StAnnakerk van Stene (Dorp) om
11 u. 15 een speciale mis opgedragen worden ter nagedachtenis van
onze vriend D. Vanbaelenberghe,
dit op initiatief van ons afdelingsbestuur.
ROESELARE
DIENSTBETOON
Mik Babyion, Westlaan 145
(202.08) : elke maandag van 17
tot 18 u. ; gemeenteraadslid Patriek
Allewaert,
Ooststr.
46
(214.73) ; Annie Pottie-Kindt, Kasteeldreef 2 (241.68) ; Victor Vangheluwe, Begoniastr. 14 (267.85) ;
Piet Walleghem, leperstr. 226
(267.10) ; allen op afspraak ;
KOO-leden : Lut VanmoerkerkeVermeersch,
Begoniastr.
18
(226.63) en Hubert Vandenbunder,
Hof van 't Henneke 12 (239.88),
allen oo afspraak.
VARSENARE
BAL VAN DE KOERIER
Zaterdag 16 februari om 20 u. 30
in zaal Alberta. Orkest The Rangers. Toegang 60 fr.
VICHTE
ZIEKENFONDS
« WEST-FLANDRIA »
ledereen is welkom. Inlichtingen en inschrijving bij Gerard
Vandoorne, Lendedreef 75.
WERVIK
PAPIERSLAG
Eerstvolgende ophaling van oud
papier, heden zaterdag 19 januari.
Verder om de vier weken. Voor
mensen die telkens na korte tijd
over een grote voorraad beschikken, is er ophaling om de twee
weken.
DIENSTBETOON
Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2 (na 18 u. 30).
Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108
('s voormiddags).
ZIEKENFONDS
« WEST-FLANDRIA »
Heden zitdag van 10 tot 11 u.
bij Coudyzer Maurits, Magdalenastr. 75.
Uitbetalingen februari : zaterdagen 2 en 16 februari van 10 tot 11
u., Magdalenastr. 75.
Zitdagen voor administratieve
zaken en inlichtingen
iedere
dinsdag, eveneens van 10 tot 11
u., ten huize van de afgevaardigde
Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108.
Dus : uitbetalingen om de veertien dagen op zaterdagmorgen ,
adninistratie en inlichtingen iedere dinsdagmorgen.
ZARREN-WERKEN
GESLAAGDE MEETING
Op 11 januari mochten we ongeveer zestig VU-leden begroeten,
toen Vik Anciaux, lid van het partijbestuur, met zijn gekende warme overtuiging, een zeer interessante toespraak hield over de aktuele politiek. Wij danken alle aanwezige vrienden en vooral de spreker die van zo vei gekomen was,
en toch nog tot diep in de nacht
wilde hij blijven nakaarten met
onze leden.
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SNOOPY, COME HOME
Ondanks enkele reeds bij ons uitgebrachte tekenfilms « voor volwassenen » — zoals het recente
« Heavy Traffic ^ — verkeren velen nog in de mening dat lange
tekenfilms synoniemen zijn van
kinderfilms, zoals tekenstrips synoniem zouden zijn van kinderlektuur. « A boy named Charlie
Brown » (1969) en « Snoopy, come home », evenals de Peanutsstrips waarop deze films zijn gebaseerd, spreken deze vooroordelen tegen.
De Peanuts-figuurtjes zijn het
produkt van cartoonist Charles
M. Schulz' kreatieve verbeelding
(dus geen teamwerk, zoals bvb.
de Asterix-strips). Vijfentwintig
jaar geleden leverde deze zijn
eerste strips af onder de titel
« Li'l Folks ». De bekendheid
kwam pas enkele jaren later,
toen Schultz onderdak vond bij
het Manhattans United Feature
Syndicate en de naam van zijn
strips veranderde in « Peanuts ».
Het
resultaat was wereldberoemdheid,
een
televisieserie,
een off-Broadway musical en tot
nog toe twee films, waarvoor
Schulz zelf het scenario schreef.
Realisator van beide films is Bill
Melendez. Diens grootste verdienste is dat hij zich helemaal
afstemt op de humor van de
Peanuts. Een humor vol prikjes
op de Amerikaanse samenleving;
prikjes die echter
grotendeels
ook voor onze Westerse samenleving gelden.
Terwijl in Melendez' eerste film
de anti-held Charlie Brown —
konkretisatie van het Amerikaans
mannelijk
minderwaardigheidskompleks — centraal stond, staat
in zijn tweede en bij ons pas uitgebrachte film, « Snoopy, come
home », de echte sfeer en de
held uit de Peanuts centraal :
het hondje Snoopy, meestal in
het gezelschap van zijn vriendje
Woodstock, een vogel die niet
erg goed vliegen kan. In de film
zien we hoe Snoopy overal op
het bordje • honden niet toegelaten » botst, wat hem erg agressief maakt. Wanneer hij dan ook
op een dag zijn valies pakt en
zonder kommentaar vertrekt, laat
hij iedere jongen of meisje uit
de buurt, en niet in het minst
zijn baasje Charlie Brown, achter
met schuldgevoelens. Snoopy en
zijn gezel Woodstock
hebben
echter een welbepaald doel, maar
eer ze dat bereiken beleven ze
allerlei nare en prettige avonturen. Snoopy keert terug naar
Charlie en diens vriendjes om
afscheid te nemen. Maar aangezien de figuur van Snoopy in de
volgende films en strips gewoon
niet kan ontbreken, vinden we
hem aan het einde van deze film
toch terug op (niet in !) zijn oude, vertrouwde hondenhok.
Zoals in •> A boy named Charlie
Brown » zijn ook hier de charme,
het kinderlijke denkpatroon en
vooral de heel eigen filosofie van
de Peanuts bewaard gebleven. De
film bevat heel wat fijne gags en
animatievondsten. Belangrijk zijn
de elementen die aan de Peanuts
werden toegevoegd : beweging,
kleur, geluid (dialogen en muziek).
Deze elementen kunnen allen geslaagd genoemd worden, uitgenomen de vaak te sentimentele en
m.i. gewoon overbodige liedjes,
die enkel de dynamiek en de essentie van de film schaden.
Om nu nog even terug te komen
op het uitgangspunt van dit artikel : •• Snoopy, come home » is
allerminst een kinderfilm. Het is
wel een film die kinderen kunnen
zien en waar ze op hun manier
van kunnen genieten. Maar de essentie ervan zal aan hen voorbijgaan, dit omdat de figuurtjes zich
wel bewegen in een kinderwereld
maar eigenlijk een karikaturale
afspiegeling zijn van de wereld
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John Huston op de set van « Fat City ».
der volwassenen. Een volwassen
kijker zal dan ook in deze figuurtjes iets van zichzelf herkennen ;
een
zelfherkenning
die
wel
steeds gepaard gaat met die flegmatieke zelfspot die zo typisch
is voor de Peanuts.
HILDE DEKEYSER

FAT CITY
De Prijs van de Belgische Unie
der Filmkritiek (voor de beste
film van 1973) werd toegekend
aan « Fat City » van John Huston. Tweede werd « Home sweet
Home •> van onze landgenoot Benoit Lamy.
•• Fat City » was slechts gedurende een korte tijd in onze
(Brusselse)
bioskoopzalen
te
zien. Het Belgisch verdeelhuis
hernieuwde zijn kontrakt voor de
35mm-versie niet, zodat hij nog
enkel in 16mm verkrijgbaar was
en dus slechts nog sporadisch
in een of andere filmklubprogrammatie een kans kreeg. Hopelijk
is deze Prijs van de Unie der
Filmkritiek de aanleiding tot het
heruitbrengen van deze film in
kommerciële roulatie. De film én
Huston verdienen het.
De 66-jarige John Huston Is één
van de groten onder de Amerikaanse kineasten. Het woordje
• Amerikaanse » is belangrijk,
want ondanks het feit dat hij zich
Ier liet naturaliseren, dat hij 10
jaar lang uitsluitend in Europa
films draaide (« Fat City » is de
eerste die opnieuw in Amerika
werd gerealiseerd), zijn alle films
van Huston duidelijk Amerikaans
van inslag.
« Fat City » is gebaseerd op de
bestseller van Leonard Gardner,
maar de autentieke schildering
en de rake sfeerschepping van

het bokswereldje zijn enkel te verklaren vanuit eigen jeugderveringen van Huston : boksen was één
van zijn jeugdliefdes. Zijn film is
echter geen soort dokumentaire,
ook niet louter een verhaaltje
over boksers. De boksring staat
in de film nl. symbool voor het
leven zelf, de wanhopige strijd
van boksers op derderangsniveau
staat symbool voor de uitzichtloze « struggle for life » van de
derderangsfiguur in onze samenleving.
Centraal in de film staan twee
boksers : Billy (Stacy Reach) die
eens suksessen oogstte maar aan
de drank raakte en nu even de
opflakkerende hoop koestert op
een come-back, en de jongere
Ernie (Jeff Bridges) in wie Billy
een grote belofte ziet, diegene
die zal verwezenlijken waar hij
niet toe in staat bleek. Terwijl
Billy zich laat aanklampen door
een slonzige, aan de drank verslaafde vrouw (Susan Tyrell) en
na één schamele overwinning in
de ring er terug de brui aan geeft,
oogst Ernie enkele kleine suksessen en sluit een gedwongen
huwelijk af. Het slotbeeld is typerend voor de ganse sfeer van
de film : in het troosteloos dekor van een grauwe bar drinken
de twee mannen samen een koffie, Ernie met nog een kleine
hoop, Billy voorgoed ontgoocheld
en zich aan Ernie vastklampend
als aan een laatste strohalm.
Voor beiden zal de droom van
<• fat city », de stad vol geld en
sukses, een luchtspiegeling blijven.
« Fat City » : een meer dan bezienswaardige film over mensen
van de verliezende soort, mensen
die in een uitzichtloze situatie
nog de moed opbrengen om een
strijd aan te gaan, een strijd die
ze verliezen.

f\m
MAANDAG 21 JANUARI

BRT

DE VOGELS (THE BIRDS) (1962)
Deze film wordt de eerste in een reeks HItchcockfilms (4 in totaal)
die de BRT met korte tussenpauzen zal uitzenden. De tweede prent,
« Marnie », volgt op 18 februari. In maart en april verschijnen vervolgens
nog •< Torn Curtain » (196) en « Topaz » (1969) op het BRT-scherm.
In - De Vogels » is plots het gedragspatroon van allerlei vogels volledig
verstoord. Met toenemende agressiviteit sturen ze de normale gang
van zaken in een aantrekkelijk, schilderachtig stadje volledig in de war.
Hitchcock spekuleert hier op een onbewuste, metafysische angst bijna,
voor onverklaarbare, mysterieuze krachten, voor bedreigingen die niet
volgens de gangbare normen te verklaren zijn Hitchcock is op zijn
best als hij menselijke drijfveren kan ontleden, als hij peilt naar zekere
misdadige impulsen bij het individu. Dit is met bepaald het geval in «De
Vogels », alhoewel Hitchcock zich ook in deze film hier en daar waagt
aan een psychologische uitdieping van het konflikt, zonder echter een
pasklaar antwoord bij de hand te hebben.
MAANDAG 21 JANUARI — RTB
WAT SMAAKTE MIJN KLEINE FRANSMAN LEKKER
(COMO ERA GOSTOSO O MEU FRANCES)
Wie het niet erg heeft voor Hitchcock kan op maandag afstemmen op
deze Braziliaanse film van Nelson Pereira dos Santos, de geestelijke
vader van de Cinema Novo in Brazilië. De film verhaalt de geschiedenis
van een Fransman die de gevangene wordt van de kannibalistische
Tupanambosindianen. De film is geen dokumentaire, maar doorheen het
geromanceerd verhaaltje geeft de kineast toch een objektief, waarheidsgetrouw beeld van een historisch-etnografisch gegeven.
DONDERDAG 24 JANUARI

RTB

BEGRAFENIS IN BERLIJN (FUNERAL IN BERLN) 1966}

HILDE DEKEYSER

Ietwat verwarde maar toch spannende spionagefilm van Guy Hamilton,
zich afspelend in Berlijn. Vooral genietbaar dank zij de flegmatieke en
ironisch-humoristische vertolking van Michael Caine als Londense geheimagent, die een Russisch kolonel als • lijk » naar het Westen moet
smokkelen.
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ZWARTE
SCHAPEN
SCHEREN

afgewerkt geheel waaraan ik hele
maal mets meer moet doen en dat
vanzelf en zonder aansporing of
moeite uit mijn pen te voorschijn
komt »
Patrick Conrad vindt het nodig
wel meer dan tweehonderd onder
werpen te verafschuwen waarvan
het laatste de Brabangonne is
Johan Daisne zegt het met een
(hoe kan het anders) gedicht Jan
Emiel Daele begint met zijn afschuw tegen de onoprechtheid
van de mensen uit te spreken en
eindigt tegen de uitbuiting tussen
de mensen Jef Geeraerts noemt
het moeilijk een zinnig antwoord
te geven op deze «domme vraag»
maar heeft toch drie bladzijden
nodig om zijn afschuw te formuleren
weverbergh
zegt
een
woord
« het kristendom » Mar
cel van Maele
« Liefde die
overslaat in haat »

Heelwat uitgeverijen hebben de
gewoonte jaarlijks al hun auteurs
in een boekje samen te brengen
Een aardig initiatief dat waar
schijnlijk de auteurs in kwestie
het meest plezieit maai ook een
beetje de bibliofielen Stonden de
ze jaarboekjes vroeger vol met
wat geschrijf rond de foto s van
de dames en heren Manteau ging
dit keer een stapje veider en het
haar auteurs hun zwarte schapen
scheren Van Peter Andriesse tot
{alfabetische volgorde) Manteau s
huidige mooie weermaker weverbergh (nog steeds met een klei
ne w)

Verder is er natuurlijk ook nog
de nodige afkeer voor de flamin
ganten maar dat staat bij heelwat
linkse auteurs sjiek

El staan zinnige dingen vermeld
maar ook larie de publiciteit wil
ook wat Sommigen doen het koit
anderen hebben woorden bij de
vleet nodig
Een opsomming maken van wat
het meest gehaat wordt zou te
uiteenlopend zijn maar toch zijn
er een paar lijnen (dan toch i)
te ontdekken
Op de drieentwintig autej s
slechts twee vrouwen
het • ge
val » Maria van Antwerpen van
wie een stuntelig met de hand
geschreven werkje weid uitgege
ven met de titel
Net ais een
klein kind heb ik er behoefte aan
gepakt te worden met liefde
Het IS een zogezegd schoolschr'ft

waar natuurlijk geen mens aan
gelooft maar dat weer het zoveelste staaltje van mistifiaktie in de
literatuur is om de weg naar de
koper te vinden
De tweede vrouw is Patricia Lasoen een jonge dichteres waar
we kunnen in geloven en die heel
aanvaardbare realistische poëzie
schrijft De laatste paragraaf uit
haar bijdrage en na al de uitge
storte afschuw
« Zo vreselijk
blij maakt me dan ook het schrij
ven van een kort gedicht — een

Maar het best eindigen wij deze
vaak te zwarte en negatieve pleiade met de vraag van Jos Vande
loo
« Maar asjeblief, vraag me
een volgende keer eens — als je
me nog wat vraagt — wat ik heel
erg lief heb
« Manteau-auteurs scheren hun
zwarte schapen ». Manteau, R.
Comhairelaan 107, Brussel.

Na zij debuut « Met Ikaros op
schoot > en zijn rijpere bundels
De Vlaamse Guerilleros . en
• De adem van Amor
heeft de
dichter Willie Verhegghe (Den
derleeuw 1947) zich in een spe
ciaal soort poëzie gestort Zijn
laatste bundel
•• Van mensen

dieien en dingen > is niet zomaar
ergens onder te brengen wat
pleit voor de originaliteit en dat
IS goed
Waren zijn vorige bundels uitingen van innerlijke bewogen
heid en ervaring dan is het laatste produkt van deze hardwerken

de poëet een kaleidoscoop van
mensen dieren en dingen
BIJ de tekeningen van een achtienjarige mongool uit een instituut te Aalst schreef Verhegghe
teksten de zwaar gebouwde tekeningen aftastend
benaderend
wat Dirk van der Spiegel, de te-

Uit het mooie gedicht van Ward
Ruyslinck halen we « Ik heb een
hekel aan geweld dat onverschrokken kleine burgers bijt en laffe
generaals verheft tot held »

DE 'BESTE' VAN
ONZE MAN IN LONDEN
Hoger Simons is al 17 jaar « onze Londense korrespondent »
HIJ schrijft in een tiental Belgische en Nederlandse kranten
waaronder op de eerste plaats de « Gazet van Antwerpen »
en • Het Binnenhof » van Den Haag en werkt mee aan
nieuws en andere programma s van de BRT Hij zal voor de
luisteraars geen onbekende meer zijn, want zijn ietwat te
nadrukkelijke stem met een beetje Engelse mot in, is onge
twijfeld reeds m elke Vlaamse huiskamer doorgedrongen
In 1964 werden de Britten door hem netjes in hun hemd
gezet in Vlaamse Pocket nr 105 Het Antwerpse weekblad
•< Zie Magazine • publiceert om de veertien dagen een popu
laire Engelse •< kolom » onder de titel « Roger Simons in
Londen . Uit die rubriek werd gepuurd om de Britten van
alle zijden nauwkeurig te bekijken bij gelegenheid van hun
toetreding tot de EEG De informatie in deze bloemlezing is
goud waard voor iedereen, die wil omgaan met de nieuwbakken Europeanen van over het Kanaal
Hoe staat het met het bekende flegma van de Britten en
hun hooggeroemde zin voor humor ' Roger Simons geeft er
talrijke voorbeelden van Zijn de Britten veelbelovende
Euromarktkramers of knoeien ze al even hard als de andere
leden van de Europese Gemeenschap ' Roger Simons geeft
het schokkende antwoord Wat gebeurt er als Britse toastmasters Europa overrompelen ' Waarom krijgen schoolkinderen in Groot Brittannie van de roede ' Wat doen stakende
Britse arbeiders als ze wat vakantie willen nemen ' Slapen
de Britten met of zonder nachtgewaad ' En wat denken deze
« gentlemen » van onze vrouwen '
Dit IS echt geen boekje om er achteraf zwaar over te zitten
bomen Nee deze verzameling Engelse grollen van een Vlaming IS lichte kost maar toch genoeg gekruid om er wat van
over te houden
Het leest vlot en de humor is een adder onder het gras van
een Londens park Naast de ietwat langere stukken zijn de
kursiefjes pittige nadenkertjes
Graag enkele voorbeeldjes
« Er was eens een Engelsman
met twee houten benen, wiens huis in brand stond
Zijn huis werd gered, maar hij is tot de grond afgebrand »
Definitie van een Europeaan « Iemand die zo nederig is als
de Fransen zo gevoelig en verfijnd als de Duitsers, zo
vrijgevig als de Nederlanders zo betrouwbaar als de Italianen
en zo openhartig ais de Britten
»
Roger Simons kan het weten want hij is onze man in Londen
« De Beste » van Roger Simons m Londen, Vlaamse Pockets,
Heideland-Orbis-Hasselt (met 24 kartoens van Mark)

kenaar er met zijn mogelijkheden van heeft gemaakt
in zijn voorwoord schrijft prof
Ghijsbrecht dat reeds m 1922
werken werden gewijd aan teke
nmgen van mentaal gestoorde
kinderen maar ook aan volwas
sen
krankzinnige
kunstenaars
Uiteraard behandelen de tekeningen de meest voor de hand liggende onderwerpen zodat Ghijsbrecht schrijft
•' De klassieke
onderwerpen van de kindertekeningen
de dierenwereld, het
huis, het gezin en de menselijke
persoon, blijven m hun uitbeelding in overeenstemming met de
psychische mogelijkheden van de
jonge
kunstenaars
zodat de
graad van de geestelijke ontwikkeling en intelligentie uit de
schilderijen kunnen worden afgeleid »
En inderdaad het gaat
hem bij de tekenaar Dirk van den
Spiegel om de getrouwe onderwerpen
huis, man vrouw dier,
vliegmasjien
Zijn tekeningen
zijn zwaar opgebouwd
Vraag is heeft de dichter zich m
de huid gestoken van de jongen '
Heeft hij met zelfde pen en inkt

VAN
MENSEN,
DIEREN
& DINGEN
DE PAUW...
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de vormen verwoord ' Wij menen dat Verhegghe daar in geslaagd IS En dat maakt de eenheid van beeld en woord uit Het
was ongetwijfeld geen gemakkelijke opdracht want de neiging
om hoger te vliegen, harder te
lopen verder door te denken bij
dergelijke toestanden ligt voor
de hand Dat met altijd deze eenheid kon worden gerespekteerd
pleit wel met in het nadeei van
de dichter maar was een onvermijdelijke afstand tussen twee
werelden die misschien alleen
kan overbrugd worden door iemand die dagelijks met de vele
Van de Spiegels samenleeft
Om te bewijzen dat Willie Verhegghe de fierheid zo frappant
uitgedrukt in de rijkelijk gete
kende pauw weergeeft
graag
Verhegghes bijdrage bij deze tekening die WIJ als voorbeeld lieten afdrukken
« Pauw de pauw, de fiere kloot,
de vogel die de pluimen maakt
en de schilders pest met zijn
palet van poch en praal Om dan
weer heel ordinair « Leo, Leo,
Leo » te roepen, alsof zijn naam
en vogelkarriere er van afhangen
Een spel met kleuren, 'n dier dat
denkt een vrouw te zijn, een
vrouw die met haar nieuwste
hoed
haar
zondagmorgenkerkstoel opzoekt »
Maar ook voor de evolutie van
de dichter heeft deze nieuwe
bundel betekenis
Komend van
de eigen bedenkingen over zichzelf omgeving en maatschappij
die hij aanvankelijk m hermetische taal uit de doeken deed, (de
« adem van Amor » was reeds
een evolutie) gaat Verhegghe
naar de « open » beschrijving
Het registeren van leven en bewegen, het spelen met de dingen die in en om zijn leven meebewegen Het IS een punt van
vooruitgang en dat is goed '
De bundel wordt verkocht ten
bate van het Beschermkomitee
voor het gehandikapte kind VZWRIBTO Aalst,
Molendreef
57,
9300 Aalst 120 fr storten op prk
1785 38 Men zal u er zeer dankbaar zijn
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GAAN WE ERMEE DOOR ?
Vlaamse en Nederlandse kleinkunst
dus, plus de goeie dingen daarbuiten.
Eigenlijk moesten we maar eens een
ander woord voor « kleinkunst » zoeken, want je kan niet alles meer
kwijt onder die noemer. Tenminste
niet als je traditioneel daaronder verstaat : chanson ofte luisterlied en kabaret. Het muzikale gebeuren van tegenwoordig is immers erg uiteenlopend ; jonge mensen brengen « nummers » waarop de klassieke indeling
niet langer van toepassing lijkt. Wat
doe je met Neerlands Hoop van '74,
wat met Johan Verminnen, Kris Debruyne ? Ik spreek dan niet over
buitenlandse
popgroepen die soms
erg goeie teksten zingen, die muzikaal kreatief zijn. Kleinkunst ? Ach,
wat doet het er ook toe.
Waar het op aan komt is : je niet
laten belazeren. Kunnen selekteren is
de boodschap. Ook in dit wereldje
zijn reklamejongens bezig al heten die
gewoonlijk vriendelijker public relations-mensen ; ze trachten hun produkten te slijten en zijn daarom vaak
erg goeie vrienden van radiolui, want
zonder dit kanaal wil het niet lukken.
En de vakbladen krijgen voorgekauwde informatie, die lang niet altijd kritisch wordt gezift. Met andere woorden
wie als verbruiker niet tot
schiften bekwaam is, laat zich tot onverantwoorde uitgaven verleiden. Platen zijn alleen maar te duur als je
achteraf vaststelt dat je er niks aan
hebt.
Het wordt de verbruiker niet zo makkelijk gemaakt, want er is bij ons
weinig zinnige kritiek. En als die er
al is, dan moet je het belang daarvan
ook weer niet overschatten. Films
die in de vakpers aan flarden worden
geschreven, halen niet zelden toch
grote kascijfers. Even goed gebeurt
dit met boeken ; waarom zou het met
platen anders zijn ? Als je het goed
bekijkt is dit ook logisch. Immers :
wie heeft een antwoord op de vraag
wat voor iemand « mooi » is, en wat
niet ? Ik kan ontzettend genieten van
een rechttoe-rechtaan gezongen smartlap. Ik hou van het timbre van Johan
Verminnen in « Laat me niet alleen »,
en ik ken mensen die dit rillingen
bezorgt. Enzovoort.
Daarom is er maar één kriterium :
mooi is wat je zelf mooi vindt. Dat
kan afwisselend een liedje van gene
of deze zanger zijn. Ik ken mensen
die alleen maar mooi vinden wat «in»
is. IVIaar in is vaak zo vlug uit, en daar
zit je dan. 't Is met kleinkunst net als
met veel andere dingen. Natuurlijk :
tussen Paul Severs en Georges Brassens liggen lichtjaren, maar het middengebied heeft veel uitlopers, als je
begrijpt wat ik bedoel...
JAN VANDALE

WEEGSCHAAL
De ochtenstond heeft goud in de
mond, beweren de valse profeten
maar zij dolen schromelijk. In vroeger eeuwen toen geen mens rookte'
kan dat allicht een suksesvol gezegde geweest zijn dat nog een zweem
van waarheid bevatte. Tentijde van de
immer zoekende alchemisten kan dat
zelfs meer dan een gezegde geweest
zijn.
Nu iedereen veel te veel sigaretten
opsteekt is de ochtenstond veeleer
een lang gerokken hoestbui waarbij
iedereen voor zichzelf, maar In geen
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geval voor de liefdevolle partner achter de ochtenkoffie, toegeven moet
dat hij inderdaad met dat mateloos
stomen moet ophouden.
Wakker worden is al zo moeilijk en
daarom is het goed dat de radio m
dat prille morgenduur een kort en efficiënte uitzending programmeert als
weegschaal. Weegschaal, onder de redaktie van Lea Martel, licht de luisteraar praktisch en bondig voor over
de kleine en grote problemen van de
portemonnee van die dag. Geen gezeur over olieprijzen uit het Midden
Oosten over zwaartillende bespiegelingen over vrije marktekonomie of
gekke bokkesprongen van een op hol
geslagen indeks der kleinhandelsprijzen.
Gewoon en lief vertellen hoeveel de
spruitjes kosten en waarom we vandaag beter pladijs eten in plaats van
kabeljouw.
Ik ben een grote fan van Weegschaal.
Als ik diep over Weegschaal nadenk
heb ik eigenlijk maar één bezwaar
tegen dat programmma : de vrouwenstem die het mij zo vroeg op de
ochtend allemaal tracht uit te leggen
is helaas niet van die aard dat ik er
monter en wakker van word.
Wel integendeel : ik krijg er steeds
zo'n slaap van. En op zo'n uur is dat
toch wel een erg fundamenteel bezwaar.

« DE HUGENOTEN » :
EEN MISPLAATSTE GRAP
Als je naar het Rariteitenkabinet trekt,
verwacht je vreemde dingen. Dat is
logisch.
Als je naar een opera van Meyerbeer
gaat kijken en luisteren, weet je wat
je te gebeuren staat : een kraakoude
grand'opera die onze voorouders uit
de 19e eeuw deed sidderen van ontzag en vervoering. Dat is logisch. Als
je « De Hugenoten » in de Antwerpse
KVO vereert met je bezoek maak je
géén parodie mee, evenmin een eerlijke poging tot rekonstruktie van een
machine-opera, maar een misplaatste
grap. En dat is erg.
Giacomo Meyerbeer (1791-1864] die op
de handen gedragen werd door zijn
tijdgenoten wegens zijn spektakulaire
opera's (de ontdekking van de rolschaats is o.m. het rechtstreekse gevolg van het Schaatsenrijdersballet uit
het werk « Le Prophete ») kan enkel
opgevoerd worden heden ten dage
mits een groots opgevatte regie en
een orkestrale benadering die verder
reiken dan de Antwerpse middelen.
Bovendien moet je beschikken over
het nodige stemmenmateriaal en helaas, ook op dat vlak waren meerdere
schoonheidsvlekken.
De vraag die zich onvermijdelijk opdringt is deze : hoe kom je op de gedachte een dergelijke produktie te
monteren a) die volledig buiten de
huidige teaterrealiteit staat en enkel
als historisch kuriozum enige waarde
heeft mits voldaan wordt aan de voorwaarden van b) die zijn : een maandenlange, intens gebruikte repetitietijd, een akkuraat en kreatief regisseur, een geïnspireerd dirigent, zeven
grote zangers om de hoofdpartijen te
torsen en een ruim budget om met
historische nauwgezetheid scenisch
een en ander waar te maken. De
droeve KVO-werkel ijkheid is natuurlijk totaal anders, maar wees dan konsekwent.
De meeste voor dit werk ingezette
krachten hebben zich heldhaftig verdedigd voor een van bij de aanvang verloren zaak, op uitzondering van regisseur Eichner wiens werk, zoals reeds
vaker vastgesteld moest worden, getuigde van slordigheid en onbegrip.
Doodjammer voor de individuele prestaties van Louis Hendrickx, Jan Stroo-

De snode graaf van Saint Bris (Ludo Maes) omgeven door
katolieke valseriken laat onder het oog van de Alziende de
zwaarden wijden waarmee de Hugenoten afgemaakt zullen
worden.
bants — die voorbeeldig en warm interpreteerde —, Ludo Maes en Erika
Pauwels. De Valentine van Jacqueline
van Quaille klonk zeer mooi en zuiver,
alhoewel men moeilijk wild kan zijn
over haar akteertalent, terwijl Gerda
Tilman een erg geloofwaardige page op
het toneel zette. Van deze artieste, die
einde vorig seizoen de Octavie Belloyprijs bekwam, moet trouwens gezegd
worden, dat haar werk zo muzikaal als
dramatisch steeds getuigt van een
groot vakmanschap. Jan Verbeeck aanhoren, blijft een konstante ergernis we.
gens zijn afschuwelijke Antwerpse
klanken. In kleinere rollen verder nog
Ira d'Ares, Kamiel Lampaert, Willy
van Hese, Julien de Resky, Norbert
Brusselmans, Marcel Ost, Roger Heynen en Frans van Eetvelt.
Een ellendig langdradig en barslechte
geschiedenis deze Hugenoten. Wie na
lektuur van het voorgaande zijn schoonmoeder een pleziertje wil gunnen, kan
kaarten bekomen voor de voorstellingen van 26 januari, 1 en 3 februari (namiddagvertoning).

RAY DE BOUVRE

EDGARD TYTGAT
DE BEMINNELIJKE
EXPRESSIONIST
Een belangrijke artistieke gebeurtenis
is stellig de gisteren geopende grote
retrospektieve tentoonstelling Edgard

Tytgat in het Museum voor Schone
Kunsten te Brussel (ingang Koningsplein) : ze omvat niet minder dan 200
werken (schilderijen, tekeningen, etsen, litho's, akwarellen en gouaches).
Er worden ook meubelen en voorwerpen tentoongesteld uit het dagelijkse
leven van deze beminnelijke man met
het beminnelijke werk. De muurwand
zal zelfs beplakt worden met behangpapier naar een ontwerp van Tytgat,
tot aan deze tentoonstelling onbekend.
Ten slotte zullen we er de prachtige
albums kunnen bewonderen, die Tytgat van 1912 af ontwierp en uitwerkte : « Beelden uit het leven van een
kunstenaar », •< Roodkapje •>, « Paardjesmolen en barakken » en « Acht
vrouwen en een klooster ».
De reeds geruime tijd geleden overleden artiest was in de ware zin van
het woord een charmant, een beminnelijk man, welk karakter duidelijk
weerspiegeld is in zijn nu eens sprookjesachtig, dan weer dichterlijk werk,
waarin een geraffineerde erotiek niet
ontbreekt, maar dan zo « lichtvoetig »
weergegeven dat men erbij glimlacht
en nooit geschokeerd is. Of het nu
om de weergave van het atelier, het
leven op het platteland of in de stad
gaat, of het nu scènes uit het cirkus
betreft of uit het gezelschapsleven
(van spelevaren tot musiceren) of nog
uit illustraties van sprookjes en legenden : uit alles wat deze kolorist
schilderde straalt een simpele, vanzelfsprekende blijmoedigheid, een ontwapenende
glimlach,
die vreugde
schept bij alwie er staat op te kijken.
Tytgat was een verteller, een verteller van het simpele leven, van dromen, van sprookjes-voor-grote-mensen,
een verteller van <> mirakels » en een
minnaar van de mens in zijn omgeving
op vertrouwde voet met dier en natuur
Het is dan ook niet te verwonderen
dat de belangstelling voor het ceuvre
van deze » Vlaamse Watteau •> met de
dag toeneemt (dat laat zich o.a. ook
nagaan op veilingen) wellicht omwille
van de milde schoon-menselijkheid die
het uitstraalt, zonder de technische
kwaliteiten te vergeten, nl. de kunst
van de koloristische schakering, die
een der voornaamste kenmerken is
van het werk van deze beminnelijke
expressionist (r.c.)
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Handtekening van Edgard Tytgat
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ZATERDAG
19
JANUARI

12 55 Skien
14 30 De uittocht der Mormonen
Western
16 00 Volksuniversiteit
18 00 Colargoi
18 05 Kadoying Avonturenfilm
^9 05 Trajekt

1935 Kortweg
19 45 TV nieuws
20 15 Reinaard de Vos
20 40 Berend Boudewijnkwis
22 10 Dubbele identiteit Spiona
gefilm
23 20 TV-nieuws.

ZONDAG
20
JANUARI

10 30
12 30
14 30
15 00
15 15
17 15
18 15
18 20
19 10
19 35
19 45
20 00
20 40
21 30
22 50

Eucharistieviering
Skien
Voor boer en t u i n d e r
De vallei van de k o n i n g e n
Binnen en buiten
De f a m i l i e A s h t o n
Colargoi
Billy S m a r t s k i n d e r c i r k u s
Butler en kok
Kortweg
TV-nieuws
Sportweekend
Een mens van goede w i l
Romeo en Julia Ballet
TV-nieuws

11 00
16 00
16 15
18 45

Teleac
TV nieuws
Klassewerk Kwis
Tl Ta Tovenaar

18 55 TV nieuws
19 05 Kunt u me de weg naar Ha
melen vertellen meneer '
19 40 Felix de kat
20 00 TV-meuws
20 20 Berend Boudewijnkwis
22 10 Brandpunt
23 00 Epiloog
23 05 TV-nieuws
23 10 Het lied van de week

14 15 Teleac
14 45 TV-nieuws
14 47 H e t
programma
met
de
muis
15 15 C i r k u s Tom Boltini
16 20 M u z i e k o m naar t e k i j k e n
16 55 Toto- en v o e t b a l u i t s l a g e n
17 00 IKOR
18 55 Tl Ta Tovenaar
19 00 TV-nieuws
19 05 Nog leeft het o e r w o u d
19 55 K o m nu m e t zang
20 25 De Beverly H i l l b i l l i e s
20 45 Een hond in de reqen
21 30 Theo Olof
22 20 H u m a n i s t i s c h v e r b o n d
22 40 TV-Nieuws

18 45
18 55
19 05
20 00
20 20
22 10
22 35
23 05

Tl Ta Tovenaar
TV nieuws
Coronation street
TV nieuws
Happy weekend-show
Een man over de vloer
De ombudsmans.
TV nieuws

16 45 Les Dieriens seigneurs
Waals teater
17 45 A vos marques
18 55 Pour les petits
19 00 Spectacles
19 15 Elephant Boy
19 45 TV-nieuws
20 15 Le Jardin extraordinaire
20 45 Lifare comme le vent Western
22 05 Cinescope
23 15 TV-nieuws

18 47
18 50
18 55
19 00
19 25
20 40
20 45

Vooraf
IKOR
Tl Ta-Tovenaar
De vloek van Woeste Wolf
Studio sport
TV-nieuws
Een koning of een president.
De grondwet in de VSA
22 15 Werkwinkel
22 45 TV-nieuws

10 15
1100
12 00
13 40
14 00
15 00
16 15
16 20
17 00
17 10
17 50
18 30
19 00
19 30
19 45
20 05
20 30
20 35
21 30

Wiskunde voor allen
Protestantse uitzending
Faire le point
Kleuren en vormen
Daktari
Visa pour le monde Kwis
Sportuitslagen
Promotion
Sportuitslagen
Sept sur sept
Follies
Voetbalbeelden
Antenne soir
Les fables de La Fontaine
TV-nieuws
Sportweekend
Suggesties
Les grands detectives
Les sentiers du monde

22 45 TV-nieuws

MAANDAG

21
JANUARI

DINSDAG
22
JANUARI

WOENSDAG
23
JANUARI

14 00
18 00
18 05
18 30
18 35
18 40
19 33
19 45
20 15
21 55

Schooltelevisie
Colargoi
De f a m i l i e Partridge
Vader en gezin T e k e n f i l m
Veilig v e r k e e r
Volksuniversiteit
Kortweg
TV nieuws
De v o g e l s S p e e l f i l m
Een land zoekt zijn evenwicht
22 45 TV n i e u w s

10 45
11 10
11 35
12 30
18 45
19 05
19 30
20 00
20 21
21 15
22 00
22 50
22 55
23 00

H e r f s t en w i n t e r
Beroepen na de LTS
Lief en leed
Teleac
Ti-Ta Tovenaar
Toppop
Tips voor je t o e k o m s t
TV-nieuws
Een mens van goede w i l
Televizier magazine
Cannon
Staatsloterij
TV-nieuws
Voorlichting schooltelevisie

18 45
18 55
19 05
19 10
19 30
20 00
20 21
21 10
22 00
22 40
22 50
22 55

14 00
18 00
18 05
18 30
19 10

Schooltelevisie
Colargoi
Het g r o t e koraalrif
Tienerklanken
De
Coloradorivier
Doku
mentaire
19 35 K o r t w e g
1945 TV-nieuws
20 20 M e r i j n t j e Gijzens jeugd
21 10 Verover de aarde
22 00 A l s o sprach Z a r a t h u s t r a
A u d i o v i s u e l e fabel
22 30 TV-nieuws

11 10
11 35
14 00
14 25
1845
18 55
19 05
19 30
20 00
20 20
21 10
21 25
21 55
22 45

Biologie in de brugklas
Tijdschrift
H e r f s t en w i n t e r
Beroepen na d e LTS.
Tl Ta Tovenaar
TV n i e u w s
Pipo in M a r o b i a
Volgende p a t i e n t
TV-nieuws
M e r i j n t j e Gijzens j e u g d
'n Zoen van de j u f f r o u w
W i e w a t waar
A c h t e r het n i e u w s
TV n i e u w s

18 45 Ti-Ta-Tovenaar
18 55 TV-nieuws
19 05 Anna en de koning
Siam
19 30 Tis te doen
20 00 TV-nieuws
20 20 Macht en onmacht
21 10 Oorlog en vrede
21 55 Waar gebeurd
22 25 Den Haag vandaag
22 40 TV-nieuws
22 45 KRO

16 30
17 55
18 00
18 53
19 20

10 00
10 45
11 10
11 35
18 45
18 55
19 05
20 00
20 20
20 35
21 55
22 30
22 55

Teleac
Zo leven ze daar
The Seventh Key.
Tijdschrift
Ti-Ta Tovenaar
TV-nieuws
Van gewest tot gewest
TV nieuws
Politieke partijen
Die lieve familie
Dokter ja, dokter nee
Studio sport
Den Haag vandaag

18 45 Tl Ta-Tovenaar
18 55 TV-nieuws
19 05 Grabbelton
19 20Tross country
20 00 TV-meuws
20 21 Last tram from Gun Hill
Western
21 50 Op uw gezondheid
22 15 Kenmerk
22 40 TV-nieuws
22 45 Teleac

19 35
19 45
20 15
20 45
21 35
22 20
22 55
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Jevanjong
Colargoi
Wie weet wint Kwis
Volksuniversiteit
Politieke tribune De Volks
unie
Kortweg
TV-nieuws
Pater Dominic
Marys magazine
Panorama
Macht en onmacht van de
kunst
TV nieuws

Tl Ta-Tovenaar
TV-nieuws
In de s o e t e s u i k e r b o l
De Beverly H i l l b i l l i e s
Tweekamp
TV n i e u w s
M u z i e k in u w s t r a a t j e
Boerin in Frankrijk
Hier en nu
Omlijst
TV-nieuws
Teleac

14 00
18 10
18 30
19 00
19 30
19 45
20 15
21 00

Schooltelevisie
1, 2, 3 j'ai vu
TV « F » Vrouwenmagazine
RK-uitzending
Lundi-Sports
TV-nieuws
The salt lake mormon
Ou il etait bon, mon petit
Frangais Film
22 25 Sciences et livres
22.40 TV-nieuws

van

14 00
18 10
18 30
19 00
19 15
19 45

Schooltelevisie
1, 2, 3 j'ai vu
Seniorama.
Antenne soir
La folie des bêtes
TV-nieuws

20 20 Si vous saviez •
20 45 Arsene Lupin
21 35 De industriewijken in Wallome

14 00
16 45
18 25
18 55
19 00
19 15
1945
20 15
21 00
22 00
22 50

Schooltelevisie
Feu vert
Les volants
Le manege enchante
Antenne soir
La folie des bêtes
TV nieuws
Charles Aznavour
De cinemawereld
Jazz from Newport
TV-nieuws

23 10 TV-nieuws
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DONDERDAG
24
JANUARI

14.00
18.00
18.05
18 30
19.10
19.35
19.45
20.15
21.00
22.10
22.15
22.55

Schooltelevisie.
Colargol.
Black Beauty.
Jonger dan je denkt.
China vandaag.
Kortweg.
TV-nieuws.
Together
Amusementsprogramma.
Die dag m de zomer Psychologische TV-film.
Veel volk, weinig mensen.
Korte film.
Première.
TV-nleuws.

14.25
18.45
18 55
19.05
19.15
19.45
20.00
20.21
20.35
21.00
21 25
22.00
22 15
22 45
23 15

VRIJDAG

25
JANUARI

14.00 Schooltelevisie
18.00 Colargol.
18.05 Op de boerderij. Stemmingsfilmpje.
18.20 Volksuniversiteit.
18.50 Ziet u er wat in ?
19.03 Katoliek - godsdienstige uitzending.
19.33 Kortweg.
19.45 TV-nieuws.
20.15 De familie Ashton.
21.10 Konfrontatie.
21.50 TV-nieuws.
22.00 Gesprek met Anton Vergote, hoogleraar aan de KUL.

Zo leven ze daar
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Colargol.
Zwijgen is goud.
Popeye.
TV-nieuws.
Berichten uit de samenleving.
All in the family.
Waarom wij doorgaan
Dick Cavett in gesprek met
Arthur Rubinstein.
De wind blaast waarheen
hij wil.
Eeuwen m Chaos.
Betsy Dornay-Culp speelt
Chopin.
TV-nieuws.

18.45 Ti-Ta-Tovenaar.
18.55 TV-nieuws.
19.05 Anna en de koning van
Siam.
19.30 Tis te doen.
20 00 TV-nieuws.
20.20 Alias Smith en Jones.
21.10 Brandpunt.
22 00 Bloed.
22.55 Uit de kunst.
23.05 Algemene loterij Nederland
23.20 TV-nieuws.

18 45 Ti-Ta-Tovenaar
18 55 TV-nieuws.
19.05 Het intieme leven van de
zilvermeeuw.
19.30 De andere kant van de medaille.
20 00 TV-nieuws.
20.20 Met de muziek mee
21 10 De Onedin-lijn
22 00 Open en bloot. Een serie
over sex.
22.35 Den Haag vandaag
22 50 TV-nieuws

14.00
18 10
18.30
19 00
19.15
19.45
20.15

18 45
18 55
19.05
19.25
20.00
20.21
21.20
22.10
22.50
23.20

14.00
18.10
18 30
19.30
20 20
21 40
22 30
23 05

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Levende wildernis
'n Gulden de man.
TV-nieuws.
Op losse groeven.
De FBI.
Tros sport.
Toekomst shock.
TV-nieuws.

Schooltelevisie
1, 2, 3 j'ai vu.
Yoga.
Antenne soir.
La folie des bêtes
TV-nieuws.
La colline des hommes per
dus. Film.
22 20 Le Carrousel aux images
23.00 TV-nieuws.

Schooltelevisie
1, 2, 3. j'ai vu
Sept sur sept
Film.
Tout va bien. Dossier.
Les rues de San Francisco.
Melodies celèbres
TV-nieuws.

W i l l i a m Conrad uit « Cannon », K i t t y Courbois uit « een mens van goede w i l » en de moeder van de Partrige's.
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^ ^ De gedachfe dat
^ ^ sport erg f i j n is,
dat je er goed mee kunt
verdienen, maar dat het
bedenkelijk wordt als
het leveren van een prestatie ten koste gaat van
je gezondheid, is pas t o t
een klein aantal topsporters
doorge- A A
drongen
^ ^

KULTUUR

VAN DAG...

Sport is ergens een vorm van
kuituur, hoorden wij Karel Hemmerechts — op wie aller hoop
gevestigd is voor een degelijke
informatie,
en die zeker goed
weet wat een e-nor-me verantwoordelijkheid hij op de schouders krijgt — zondag zeggen.
Vlak daarop begon de sportinformatie in het teeveetje. Om het
voorzichtig te zeggen ; zijn kollega's maakten de woorden V9n
Karel Hemmerechts niet waar.
Het wordt tijd dat daar eens wat
aan gedaan wordt.

Staaf Janssens, die zichzelf een
ijs-BOERKE noemt (met 200 man
personeel) en Rik van Looy, die
zichzelf even bescheiden keizer
laat noemen, stelden hun koereursploeg voor. Er zal daarin
geen plaats zijn voor medelijden.
Geen medelijden ook voor Erik
de Vlaeminck — en zonder dat
dit iets te maken heeft met
c< kreemleglas » —, die op bevel
van de rechtbank geïnterneerd
wordt.

MAANDAG

DINSDAG
h. bergman

ZOU HET ?

VRAAG
Polleunis

Een rekord verbeteren, zegt Jaak
Lecoq terecht, betekent steeds
meer trainen, steeds verder verbeteren van technieken, steeds
opnieuw experimenteren met metodes,
steeds
dichter
echte
dwangarbeid benaderen. In zoverre dat men zich moet afvragen
of « het mensehjke wild niet het
gelag zal betalen van een ongebreidelde jacht op rekords ».
Jaak spreekt dan nog niet over
serieuze dingen, die aan de lacht
DP een nieuw rekord verbonden
zijn, namelijk de on-menselijke
(in twee betekenissen te lezen)
middelen die worden aangewend
Men kent ze doping, hormonen,
jsichische konditionering, hipno30, aangepaste maar abnormale
levenswijze, opfokken van bepaalde spiergroepen en organen ten
koste van andere, niet herstellen
van beschadigingen en zich beperken tot het wegnemen van de
simptonen, wijzigen van het gedragspatroon e.a

de sportgeneeskunde ze vormen
of vermijden ? Gaat de sportopleiding in die richting ? Ziet men
ergens een « tegengewicht » ?
Er zijn artsen onder onze lezers.
Is er iemand bij die ons, terzake
ondeskundig, een beetje voorlichting kan geven ' Wij, lezers,
hebben kinderen die wij misschien zouden willen toevertrouwen aan klubs en trainers die
er .. vedetten » willen van maken Maar wat als men er inderdaad •• menselijk wild » van
maakt '

TOCH NOC EENS
NADENKEN

3

5

4

6

7

8

9

die

WAAROM
ZO RAP ?
De leiders van de hockeyfederatie, meer in het bijzonder G. Leruth, hebben zowat alle Belgische
internationalen « naar moe » teruggezonden, omdat zij er een
beetje te ijverig met hun klakje
naar gooiden Zij zullen nu een
nieuw nationaal team opleiden, en
deden daarvoor hoofdzakelijk op
jonge spelers beroep. De vroegere keuzeheer, R. Goossens, zegt
dat hij zich vroeger vergiste en
hij nam ontslag. Waarom zo rap ?
Men zal zich ook nu vergissen.
Zich vergissen is niet erg. Het
niet kunnen toegeven is erger.

NATUURLIJK

Ergens gelezen dat Olga, de
vrouw van Miei Puttemans, er
geen bezwaar zou tegen hebben
dat Miei beroepsatleet werd. Het
70U wat opbrengen, zegt ze, en
Miei zou toch nog veel thuis zijn.
Het zal allemaal wel waar zijn,
maar in de plaats van Miei zouden wij toch niet te rap zijn. Tenslotte loopt hij hier toch ook niet
voor zijn gezondheid alléén, en
3r zijn al wel meer sportlui gevveest die als prof naar Amerika
ïrokken, voor het grof geld zogezegd, maar die het zich achteraf beklaagden

Sommigen zien het zo dat men
de topsporter in feite stuwt in
de richting van het « sportmonster », d.i een mens met zodanig
eenzijdige mogelijkheden, aktiviteiten, belangstelling en kwaliteiten dat hij in feite een abnormale
mens geworden is.
Hier rijzen dadelijk een aantal
l/ragen, die enkel binnen het bereik
liggen van échte wetenschapsmensen
Is de vorming
>/an dergelijke •< sportmonsters »
denkbeeldig ' Hoe zou men er
3ventueel
moeten
tegenover
staan, positief of negatief "^ Wil

1 2

il.) en Gaston ir] tijdens de veldloop te Brasschaat.
door Polleunis werd gewonnen

Onlangs werden door het olimpisch komitee de eerste pré-selekties gedaan met het oog op de
spelen van 1976. Hier en daar is
er een beetje kritiek op die selekties, o.m. voor wat de zwemsters betreft. Er werden namelijk
een viertal meisjes over het
hoofd gezien die even goed en
beter deden als sommige wel geselekteerde kollega's. Natuurlijk
waren het toevallig alweer Vlaamse meisjes. Het zal allemaal wel
in orde komen, maar het is toch
tekenend voor de mentaliteit in
ons BOK

De Russen weigerden, zoals men
weet, te gaan voetballen in Chili.
Gevolg was dat Chili wel toegang
kreeg tot de eindronde van de
wereldbeker op gemakkelijke wije, maar dat het de inkomsten
moest missen van een wedstrijd
in eigen land. Het vroeg een
schadevergoeding van 10 miljoen
van de Russen. Wij lezen nu dat
de Russen bereid zouden zijn af
te dokken zonder protest. Alleen
dit : het is de sekretaris van de
Chileense voetbalbond die het
zegt.

KWADE CEEST
Dank zij de deelname door Zaïre
aan de wereldbeker voetbal, gaan
we dit jaar nog een stel plezante
verstelsels te horen krijgen. Pierre Kassongo — die destijds nog
in België voetbalde, en nu trainer
IS — is al begonnen. In zijn land
mag een trainer vóór de match
nooit een vrouw aanraken, zegt
hij, want het is via de vrouwen
dat de slechte geest vat krijgt
op trainer en spelers, en aldus
een
nederlaag
onvermijdelijk
maakt. En wij maar in de gazet
schrijven, zoals u ziet.

TIP EN TAP
ledereen bezit nu al wel een aantal eksemplaren van Tip en Tap,
de komische — zegt men — figuurtjes die fungeren als simbool van de wereldkampioenschappen voetbal. Wie ze nog
niet heeft, en niet bepaald voor
achterlijk wil doorgaan, haaste
zich naar de winkel. Een ernstige
mededeling echter : men zoeke
niet naar ondergoed met afbeeldingen van Tip en Tap. Om een
of andere reden vonden de Fritzen Tip en Tap op ondergoed in
strijd met de goede smaak.
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HORIZONTAAL
1) Schuilnaam
2) Frans lidwoord - Gehuisvest zijn
3) Europees gebergte - Algerijnse stad
4) Vaarwel - Twee eerste
letters - Mast
5) Drank
6) Gram - Anagram van
.< DOOR »
7) Olievlekprovincie
8) Wild zwijn - Neon
9) Hoort bij « SLOT • Muzieknoot
10) Trouw
VERTIKAAL
1) Kwelduivel
2) Groente - Insekt
3) Voorzetsel - Driedubbele klinker
4) Bezittelijk
voornaamwoord - Tegenhanger van
. TUNNEL »
5) Geven - Voorzetsel
6) Niet - Kalmeren
7) Nieuw - Robert - Omgekeerde lengtemaat'
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Hewel, vandaag konden de sinjoren nu eens tegelijk naar « den
Beerschot » en naar « de voetbal » gaan. Hun « mannekens »
vonden er niet beter op dan de
wondersjotters
van
mosjeu
Braems met 4 • 1 af te drogen.
Een zekere sportpers maakte van
de gelegenheid gebruik om te
ontdekken dat er « in de provincie » zowaar ook nog een paar
jongens rondlopen die tegen een
bal kunnen trappen. Als 't lukt
natuurlijk.

WOENSDAG
Luc Varenne is kwaad, en heel
het vaderlandslevende België met
hem.
Opdat door het over en
weer gesleur met voetbalmatchen
van zaterdag naar zondag en omgekeerd niet alle programma's
in de war zouden raken, besliste
de RTB dat Luc zijn lesken maar
via RTB 2 moest opzeggen. Zo'n
affront nam Luc vanzelfsprekend
niet, en hij riep verbitterd uit :
« Wat kiest het volk ? Muziek of
voetbal ? » Schoolvoorbeeld van
een retorische vraag.

DONDERDAG
Vandaag zijn wij fier. Een serieuze gazet meldt in vetjes dat
Franpois Vander Eist, de wónderknaap van Anderlecht, zijn grote
teen al kan bewegen. Wij weten
het, Fraanswa is nog jong, maar
onze bloedeigen spruit leverde
dergelijke prestatie al toen hi^
veertien dagen oud was. Hebben
wij dan ook fier als een gieter
laten weten aan de gazet. Die ons
antwoordde dat wij er wéér geen
botten
van verstaan hebben.
Waarom maken ze dan die gazetten zo moeilijk ?

VRIJDAG
Moest er iemand zijn die nog een
beetje klaar ziet in de overschakeling naar het beroepsvoetbal
in België, die mens zijn broodje
is gebakken, nietwaar. Hij is dan
de enige. Ondertussen doet het
nieuwe voorstel van de president
himself — 20 ploegen in eerste
afdeling — het ook niet zo goed.
En a propos, wat denkt men van
ons plan : volgend jaar alle ploegen die willen in eerste laten
spelen, en het jaar nadien alleen
die overhouden, die nog een cent
kunnen laten zien ?

ZATERDAG
8) De vroegere RTB - Aziatisch land
9) Vlaktemaat
- Gezellin
van Tijl
10) Torentje bij een Moskee
- Meisjesnaam
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Het is vandaag de verjaardag van
Joe Frazier, de bokser die destijds Cassius Clay aftoekte. Joe
heeft zichzelf een kadootje gedaan : een witte pelsen frak van
een klein half miljoen. In feite
een kadoo van Cassius Clay zegt
hij, vermits de frak gekocht werd
met het geld dat hij zal verdienen door Cassius binnenkort K.O.
te kloppen. Toch wel handige
jongens, die twee zwarte « bombers ».

ZONDAG
Een bravo voor Roger Moens omdat hij in een TV-gesprek met
Polleunis zei wat iedereen al lang
denkt : dat er maar eens komaf
moet gemaakt worden met al dat
geknoei in het veldloopwereldje.
Dat de vedetten dik betaald worden weet iedereen. Dat moet nu
maar eens openlijk — en zo
rechtvaardig mogelijk — gaan gebeuren, en zonder tussenkomst
liefst van percentjesopvegende
managers en zo. Wie geeft de
eerste stoot ?

...TOT DAG
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ERENIGING
LAAMSE
lEKENFONDSEN

Brouwerij

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! !

MOORTGAT

Speciaal voor U bedacht

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

U als Vlaming...
sluit zeker aan bij het
VLAAMS
ZIEKENFONDS
van uw STREEK !

B i j h u i z e n : Cogels O s y l e i 73
2600 B e r c h e m - A n t w e r p e n
Tel. ( 0 3 ) 3 6 . 1 0 . 1 1
Deheegher J a n
Ledeganckstraat 1 9
Gent
Tel. ( 0 9 ) 2 2 . 4 5 . 6 2

Provincie Antwerpen
RUPELSTREEK-KLEIN-BRABANT
Onderling
Ziekenfonds
Rupelstreek
en Klein-Brabant,
weg 21 - 2680 Bornem. Tel. 03/89.16.19.

Kraan-

Provincie Brabant
ARR. LEUVEN - GEWEST TIENEN :
Centrale
Mutualiteit
van Brabant
en Limburg,
43 - 3300 Tienen. Tel. 016/834.35.

Leuvenselaan

Provincie Oost-Vlaanderen
ARR. AALST :
Ziekenfonds
Priester
Daens, Hopmarkt
36, Aalst.
Tel. : 053/745.53.
ARR. GENT EN DENDERMONDE :
Ziekenfonds
Flandria, Keizer Karelstraat
101 - 9000 Gent.
Tel. :
09/23.52.27.
ARR. EEKLO EN K A N A A L Z O N E :
Ziekenfonds
Flandria-Meetjesland,
Gravin
Johannalaan
8 9900 Eeklo. Tel. : 09/77.23.51.
ARR. O U D E N A A R D E :
Ziekenfonds
Vlaamse Ardennen,
Fortstraat
34 - 9700 Oudenaarde. Tel. : 053/331.15.
ARR. ST. N I K L A A S :
Vlaamse
Mutualiteit
Waasland,
Vrasenestraat
14 - 2750
Beveren-Waas.
Tel. : 03/75.66.66.

HOUTWORM?
Behandeling van dakwerken tegen alle houtinsekten. TYnHTlG JAAR WAARBORG.
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans tiet
land. P.VBA INDUSTRADE Vanderzijpenstr.
12, Wemmei (Bt) - Tel. 02/79.20.00.

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
Kan U op ieder ogenblik van de dag van het
jaar middag- en avondmalen aanbieden
I N T E R E S S A N T
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.

Provincie West-Vlaanderen
ARR. BRUGGE :
Ziekenfonds
Flandria, Bouchoutelaan
2Brugge-St.-Kruis.
Tel. 050/321.95.
Bureeluren
14 - 21 u. bij voorkeur
op maandag.
ARR. KORTRIJK-IEPER
Ziekenfonds
West-Flandria,
Verruelaan
41 - 8500
Kortrijk.
Tel. : 056/256.98.
ARR. OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE :
Ziekenfonds
De West, Recollettenstraat
66 - 8450
Nieuwpoort.
Tel. : 058/237.15.
ARR. ROESELARE-TIELT :
Ziekenfonds
West-Flandria,
Westlaan
45 - 8800
Roeselare.
Tel. : 051/202.08.
V V Z - s e k r e t a r i a a t : D a g o b e r t s t r . 57 - 3000 L e u v e n . T. 016/329.75

10%vr.V.U.Ieden
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING VERMEESCH
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83.

Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten

A l l e n landen v l a g g e n - Kunstv l a g g e n - Reklaam v l a g g e n Fanions - W i m p e l s - G e b o r d u u r d e kentekens - b i i b e n o d i g d h e d e n _ Lintjes met l e e u w
en .speld - Z e l f k l e v e r s .
O n z e reklaam l e e u w katoen
150 X 150
375 F - m e t f e n n e n 475 F.
V R A A G T PRIJSLIJST .

M i d d a g - en a v o n d m a a l i n g r o e p : g e z e l l i g f i j n , g o e d en g o e d k o o p . De g r o t e specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe Hongaarse goelasj - Eisbein m i t Sauerkraut - K i p aan h e f spit Krachtvleesschotel beter d a n i n D u i t s l a n d .
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 8 7 . 7 2 - 1500 zitplaatsen
ANTWERPEN : G r o e n p l . 33. T. 0 3 / 3 1 . 2 0 . 3 7 - mooiste zaal v a n
de stad
LEUVEN ( B i e r k e l d e r ) ; O u d e M a r k t 1 1 . T e l . 0 1 6 / 2 6 8 . 6 9 mooiste kelder v a n Europa.
BRUSSEL ; N i e u w b r u g s t r . 28. T e l . 0 2 / 1 8 . 7 4 . 8 9 - mooiste v a n
Brussel
AALST ( K l a r o e n ) : A u t o w e g . Tel. 0 5 3 / 2 2 8 . 5 3 . 1.000 plaatsen
HULSTE ( K o r t r i j k ) : B r u g s e s t w g . 1 . T. 0 5 6 / 7 5 1 . 3 6 - 2.400 p i .
KONTICH : K o n . A s t r i d l a a n 87 - T e l . 0 3 / 5 7 . 3 0 . 3 2
TORHOUT : Stwg T o r h o u t - L i c h t e r v e l d e . 2.000 p i . T. 0 5 1 / 7 2 8 . 2 2
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tef. 0 9 / 2 6 . 7 4 . 3 2
SINT-TRUIDEN
Spaansebrugstraat - T e l . 0 1 1 / 7 3 6 . 3 0
KESSENICH : V e n i o Seenweg - T e l . 0 1 1 / 6 1 9 . 7 1
KNOKKE : S t w g K n o k k e - M a l d e g e m - M o e r b e k e . Tel. 0 5 0 / 5 0 2 . 9 6
BERINGEN : Grote M a r k t 17 - Tel. 0 1 1 / 3 2 0 . 5 1
OOSTENDE : O u d e l u c h t h a v e n M i d d e l k e r k e - Tel. 0 5 9 / 3 2 0 . 8 6
W i | zoeken d r i n g e n d
als m e d e w e r k e r s
Ernstige families
w a a r v a n de man o f de v r o u w de k e u k e n kan leiden — Vast
loon - Kost en i n w o o n gratis - In regel m e t de sociale w e t Liefst mensen v a n ' t vak

Paul SUYS
M o l e n v e s t 5 0 , Herentals 2410
T. ( 0 1 4 ) 2 1 2 . 0 7 - P.R. 10.29.28

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE
Beverstraat 24-26
Tel. ( 0 5 4 ) 3 3 1 . 0 5

P.V.B.A.
Lange Zoutstr. 3 0 , 2 9 - 3 3 , 36-38
Tel. ( 0 5 3 ) 2 4 0 . 6 0

*
Vlamingen,
• g. • v r a a g GRATIS
l v ? V | advies v o o r u w
^ ^ ^ ^
liypotheek-leningen
^ ^
( I e e n 2e r.)
en u w b o u w g r o n d k r e d i e t e n
aan d e

Schriftelijk aanbieden b i j : ABTS ; Tiensestwg 128, Korbeek-Lo

KINDERARTIKELEN : p l o o i - e n w a n d e l w a g e n s - bedjes e n
w i e g e n - stoelen e n l o o p r e k k e n - schommels - k a m e r v e r s i e r i n g e n - w a s t a f e l s e n waskussens - k i n d e r k l e d i n g .
SPORTARTIKELEN : a l l e r l e i - t u r n k l e d i j - r u i t e r u i t r u s t i n g e n p i n g - p o n g t a f e l s - b a d k l e d i n g e n alle t o e b e h o o r t e n - r o l - e n
ijsschaatsen - k a m p i n g a r t i k e l e n - t u r n g e r e i .

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.
K o r t r i j k s e Steenweg 304
9000 GENT - T e l . 0 9 / 2 2 . 8 8 . 3 3
v a n 9 t o t 18 u. ('s zat. geslot.)
A g e n t e n en makelaars
neem k o n t a k t m e t o n s

—

A LG E

ZEER VOORDELIGE

PRIJZEN

GENT
Ondevbergen 43
09/25.19.23

LEUVEN
Brussetsestr.
016/337. 35

6 0 0 ARBEIDERS
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gediplomeerd opticien,
e r k e n d door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let o p het h u i s n u m m e r I )
Telefoon 0 3 / 2 6 . 8 6 . 6 2

—

ALLE MONTUREN

BOUWBEDRIJF

tttetise tt i/i/aarop
ANTWERPEN
Meir 18
03/21.78.20

WALTER ROLAND

SPEELGOED : u i t g e b r e i d e keus i n m e r k a r t i k e l e n : a u t o b a n e n elekr. t r e i n e n d e r beste m e r k e n - auto's - go-carts - t r a k t o r e n p o p p e n - p o p p e n w a g e n s e n - w i e g j e s - b u r e l e n - lessenaars b o r d e n - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle s o o r t e n m e k a n i e k e n - schooltassen - b o r d e n - t u i n m e u b e l e n - t u i n schommels.

33

KUNNEN

fe kati Idouweti
GENK
Winterslagstr.
011/544.42

22

1001 MOGELIÜK HEDEN
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IBRAMCO IN TERNAAIEN BETEKENT EEN

RAMP VOOR MUSTRICHT
Het IS volstrekt ongebruikelijk in het Internationaal verkeer, dat het bestuur van
een stad in het ene land zich rechtstreeks en met door bemiddeling van de eigen
landsregermg wendt tot de regering en de volksvertegenwoordiging van een ander
land Zelfs de natuurlijke vriendschapsbanden tussen de bevolking en tussen de
overheden aan beide zijden van de formele grens in het « Land zonder Grenzen »,
waarvan de steden Luik, Aken en Maastricht de zwaartepunten zijn, maken zodanig
rechtstreeks kontakt met vanzelfsprekend
Slechts in nood grijpt een stadsbestuur naar uitzonderlijke middelen Bij een grote
calamiteit in een zusterstad in het buurland zal geen stadsbestuur aan de andere
zijde van de grens aarzelen zijn hulpverleningsdiensten aanstonds mee in te zetten,
ook al past zulks met in de bestaande nationale orgamsatiestruktuur
Maastricht heeft thans het gevoel in nood te verkeren, omdat een in België te
nemen beslissing, die nabij schijnt, de toekomst van de stad ernstig bedreigt
Zelfs de waardering van het stadsbestuur voor de inspanningen die de Nederlandse
regering zich getroost om in voortdurend overleg met de Belgische regering tot
een aanvaardbare oplossing te komen, kan de grote ongerustheid en de vrees voor
het dreigende gevaar met wegnemen
In deze noodsituatie meent het stadsbestuur van Maastricht, met de oprechtheid
die past in de vriendschappelijke verhouding van de stad en haar bevolking tot het
nabuurland in rechtstreeks kontakt met de hoogste overheden van België uiting
te mogen geven aan zijn ongerustheid
In deze oprechtheid past het ook U als volksvertegenwoordiger kennis te doen
nemen van de reden van onze bezorgdheid en van de wijze waarop wij daarvan aan
de hoge kolleges van staat in België blijk gaven
Bijgaand moge U aantreffen de tekst van een telegram dat wij gisteren zonden aan
de Ministerraad, aan de Senaat en aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Tevens voegen wij hierbij een summier kaartje dat U m een oogopslag de ernst
van de problematiek voor onze stad doet overzien
Het voorlopig geprojekteerde industriegebied nabij Ternaaien langs het Albertkanaal ligt op een afstand van 3 000 a 5 000 meter van de stadsrand respektievelijk
7 000 a 10 000 meter van het stadshart van Maastricht Tussen dit gebied en de
stad bevindt zich de Maasvallei, die ter plaatse tussen de hellingen van de St Pietersberg en de heuvels op de Oostelijke Maasoever vrij smal is
Recht tegenover het gebied langs de Maas bevindt zich de uit monumentaal oogpunt waardevolle oude dorpskern van Eijsden en daaraan aansluitend in Noordelijke
richting een groot watersport- en rekreatiepark in aanleg een projekt dat met de
steun van Rijk en Provincie ten dienste van de bevolking van de regio en voor
toeristische doeleinden wordt gerealiseerd Aan de Zuidzijde van Maastricht, onmiddellijk grenzend aan het stadscentrum is een medische fakulteit die moet uitgroeien
tot een volledige universiteit m opbouw
Iedereen weet dat iedere olieraffinaderij en iedere petrochemische industrie, ondanks de naar de huidige stand van de wetenschap best denkbare beveiligingsmaatregelen, het natuurlijk milieu belast en aantast, visueel en door reuk-, stof- en
geluidshinder

De grote bezorgdheid van de bevolking van Maastricht en
van heel het Maasland om de geplande vestiging van de
Ibramco-raffinaderij in Ternaaien verdient alle aandacht. Er
is terzake in die streek grote onrust ontstaan, die zich massaal uitte begin oktober toen vele duizenden optrokken in
een massabetoging te Maastricht. Onze vriend Evrard Raskin,
volksvertegenwoordiger, voerde daar ook het woord om de
solidariteit te onderstrepen van de « Belgische » Limburgers
met hun Nederlandse buren in deze aangelegenheid.
Ongeveer een week voordien hadden de wethouders van
Maastricht een telegram gestuurd naar de ministerraad te
Brussel waarin bijna gesmeekt werd te voorkomen dat « bevriende naburen » de stad en haar regio onherstelbare schade
zouden brengen. De dag nadien stuurde de gemeenteraad van
Maastricht een open brief aan alle Belgische volksvertegenwordigers en senatoren, waarin de gegronde argumenten tegen een raffinaderij in Ternaaien glashelder werden uiteengezet. W i j drukken dit dokument hierbij af ter informatie
van onze lezers. W i e daarbij het kaartje even bekijkt zal
onmiddellijk zelf vaststellen dat de bezorgdheid van onze
Nederlands-Limburgse buren niet zomaar een « humeurige
bemoeienis van bedilzuchtige Hollanders in een intern Belgische aangelegenheid » is.

WIJ

t4

Het IS duidelijk dat een watersport- en rekreatiegebied, dat zelfs visueel kontakt
heeft met een raffinaderijkomplex iedere aantrekkelijkheid verliest Het is even
duidelijk dat een monumentale Maasdorps-kern tegen de achtergrond van een
enorme technische installatie zijn eigenheid kwijt is
BIJ de m onze streken heersende Zuid West winden zal iedere verontreiniging van
de lucht door reuk of stof zich door de schoorsteen van het nauwe Maasdal tot
op grote afstand, m ieder geval de Belgische grens tot voorbij Maastricht, doen
bemerken daardoor het leefmilieu voor circa 125 000 mensen bedervend
Naar onze overtuiging zou geen overheid in eigen land een raffinaderij en een
petrochemische industrie toelaten op een plaats die en planologisch en uit een
oogpunt van milieuhygiëne m verband met de belangen van een aangrenzende
kwetsbare streek en een grote bevolkingsagglomeratie zoveel bezwaren oproept
als de situering in Ternaaien voor de regio Maastricht doet Het is in Europa ontoe
laatbaar en tussen bevriende Beneluxlanden zelfs onvoorstelbaar, dat het ene land
met ten minste hetzelfde respekt zou betonen voor de belangen van een streek in
een nabuurland als zij aan de dag zou leggen voor die van een eigen landsdeel
Het welzijn van onze zusterstad Luik en de bevolking van haar regio gaat ons zeer
ter harte Een voorspoedige ontwikkeling ook op ekonomisch gebied zullen wij altijd
toejuichen Als daarvoor een raffinaderij c a een sterke impuls zou geven dan
hopen WIJ dat plannen daarvooi realiseerbaar zijn Dit echter met tot iedere prijs
en zeker met voor een prijs die een bevriende nabuur noodgedwongen zou komen
te betalen
Het stadsbestuur van Maastricht doet een dringend beroep op U te willen voorkomen dat de loop der historie een zodanige wending neemt dat door de eeuwen
in vriendschap verbonden zustersteden en nabuurstreken van elkaar vervreemden,
omdat de regio Luik haar vermeende belangen op zodanige wijze diende, dat de
belangen van de regio Maastricht daardoor fundamenteel werden geschaad
Gaarne zeggen wij U dank voor de aandacht die U aan het onderwerpelijke ons zo
benauwende probleem wil schenken

burgemeester en wethouder van maastricht
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