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Tijdens het weekeinde houdt de CVP te Antwerpen haar par-
tijkongres waarop o.m. zal gesproken worden over de vernieu
wing van de Instellingen. Uit de congresdokumenten blijkt, en 
dit werd door CVP-voorzitter Martens deze week op een pers
conferentie nog bevestigd, dat de CVP verder wil gaan op de 
weg der gewestvorming in federaliserende richting. Een nieuwe 
grondwetsherziening wordt daarbij niet helemaal uitgesloten. 
Op het eerste gezicht lijkt het er dus op, wij schreven het al 
eerder, dat de CVP stilaan evolueert in de richting van onze 
federalistische opvattingen. 

De vraag kan echter worden gesteld of het haar ernst is. 

Tussen wat de woordvoerders van deze partij tegenwoordig 
uitbazuinen en wat haar vertegenwoordigers In de regering aan 
het bekokstoven zijn inzake de gewestvorming, ligt immers een 
hemelsbreed verschil. De CVP zegt verder te willen gaan, maar 
de regering houdt zich angstvallig aan het beperkende regeer
akkoord tussen BSP en CVP. Met andere woorden : het regeer
akkoord is onverenigbaar met de programmapunten die bet CVP-

ernst, of slechts 

verbaal rad i kal isme ? 

congres morgen zal goedkeuren. De partij zwaait met de federa
listische vlag, maar haar ministers, de premier op kop, wachten 
er zich wel voor één millimeter over de streep te gaan die de 
staatsbehoudende socialisten hebben getrokken. In al zijn ver
klaringen blijft de CVP-voorzitter bovendien erg vaag over de 
wijze waarop hij zijn vooruitgeschoven programmapunten zal 
trachten te realiseren, en met wie. Hij weet nochtans zeer goed 
dat hij daarvoor op de unitaire BSP, de partner in de huidige 
regering, niet hoeft te rekenen. 

Of is al die drukte enkel maar een aspect van de strijd tussen 
de jonge ambitieuze voorzitter en zijn medestanders en de oude
re garde van het CVP-establishment ? Of gaat het hier enkel om 
een zoveelste heruitgave van verbaal radikallsme waarmee de 
CVP hoopt een deel van het verloren terrein terug te winnen. 
Dit zou dan wel eens als een keiharde boemerang kunnen wer
ken, zoals het recente verleden genoegzaam heeft aangetoond. 
De CVP heeft wel eens meer gepoogd de Vlamingen een rad 
voor de ogen te draaien. 

Of het de CVP ernst is met haar nieuwe voorstellen over de 
gewestvorming zal trouwens spoedig genoeg blijken. De geloof
waardigheid van haar woorden zal vooral bepaald worden door 
de wijze waarop haar ministers zich al of niet zullen afzetten 
tegen de behoudsgezindheid van de BSP. 

Paul Martens. 

NA DE STAKING 

Het Partijbestuur van de Volks
unie drukt zijn tevredenheid uit over 
de solidariteit en de tucht door de 
middenstanders betoont tijdens hun 
tweedaagse staking. 

De middenstand heeft zich hier
mede aangediend als een volwaar
dige sociale gesprekspartner. 

Het Partijbestuur laakt in dit ver
band de laatsdunkende uitspraken 
van de socialistische partijvoorzit
ter. 

Het Partijbestuur is van mening 
dat de regering thans haar verant

woordelijkheid moet opnemen te
genover de eisen van de midden
stand. 

VU-INTERPELLATIE 
OVER DE 
MIDDENSTANDSPROBLEMEN 

Onze Antwerpse volksverte
genwoordiger Reimond Mat-
theyssens heeft bij de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers 'n 
verzoek tot interpellatie inge
diend over de staking en de 
grieven van de zelfstandigen. 

Na de scheiding van tafel en bed tussen 
de CVP en de PSC (in 1968] probeerde « na
tionaal voorzitter » Houben (foto hiernaast) 
geduldig de potten te lijmen. Na de verkie
zing tot partijvoorzitter van de ambitieuze 
jonge wolven Martens en Nothomb gaf hij 
het op : hij wenste geen bloempot te zijn 
tussen beiden in. En er blijken geen kandi
daten op te dagen voor zijn opvolging, een
voudig omdat in de CVP-PSC het nationaal 
voorzitterschap inderdaad een bloempot
functie is geworden. 

In de ontelbare liberale partijen in dit 
land Is het nationaal voorzitterschap zelfs 
geen bloempotfunctie meer. Enkel de BSP-
PSC doet nog struis nationaal, maar dat kan 
nog hooguit de tijd des heren Leburton en 
Van Eynde duren en misschien zelfs zolang 
niet meer. 

Hoe de laatste unitarlsten in de gewezen 
nationale partijen ook trachten zichzelf wat 
wijs te maken : de nieuwe federalistische 
werkelijkheid eist haar rechten op, alle ach
terhoedegevechten ten spijt. 

mm een 
nieuwe knpitulolle van de cvp l 

De Raad van State heeft het re-
regringsontwerp, dat de Vlaamse 
Voerstreek van Limburg wilde los
maken en een verfransend speciaal 
statuut opdringen, ongrondwette
lijk verklaard. 

De Walen staan er echter np dat 
zij genoegdoening krijgen, grond
wet of geen grondwet. Eyskens en 
Van Eislande zijn vastbesloten hen 
die te geven ook, en dus wordt mo
menteel gezocht naar een geschik
te formule. Daar heel wat CVP-ers 
met deze kwestie nogal gewrongen 
zitten kregen de CVP-ers Verroken 
en Chabert de opdracht om samen 
met hun PSC-collega's Grafé en 
Gramme (allebei Luikenaars] zo'n 
toverformule te zoeken die de re
gering van dit lastige « stekelvar
ken » moet verlossen... Uit wat 
daarover in de pers uitlekte zou
den de heren eraan denken te gaan 
sleutelen aan de taalwet van 1963 
en meer speciaal aan het zgn. faci-
liteitensteisel. Deze faciliteiten 

zouden in de Voerstreek zodanig 
worden uitgebreid dat de tweetalig
heid er een wettelijk feit zou wor
den (in afwachting dat de streek 
voldoende verfranst zou zijn om ze 
dan zonder grote moeilijkheden 
over te hevelen naar Luik, want 
dat is de uiteindelijke bedoeling I). 
Dergelijke wetswijziging zou voor 
de regeringspartijen het voor
deel (!) opleveren dat zij geen be
roep moeten doen op medewerking 
van een of andere oppositiepartij, 
aangezien dan geen bijzondere 2/3 
meerderheid is vereist. De opposi
tie kan in dat geval enkel aan de 
« alarmbel » (art. 38 bis van de 
grondwet) trekken, maar dat schort 
de procedure alleen maar op en de 
regering beslist uiteindelijk. In de 
hoop deze zoveelste louche streej< 
door de Vlamingen te kunnen doen 
slikken zullen de CVP-ers natuur
lijk wel een doekje tegen het bloe
den vragen. Zo wist « De Stan
daard » te vertellen dat de facilitei
ten misschien ook zouden verruimd 

worden voor de Vlamingen in de 
streek van Komen (alsof er van fa
ciliteiten voor Vlamingen in Wal
lonië ooit iets terecht komt !) en 
dat de faciliteiten in een aantal 
Vlaamse en Waalse taalgrensdor
pen terzelfdertijd zouden worden 
afgeschaft. 

De taalgrenswet van 1962 was al 
een compromis dat van de Vlamin
gen heel wat bittere toegevingen 
vroeg, denken wij maar aan Edin-
gen bijvoorbeeld. Maar de OVP 
suste toen de Vlamingen met de 
belofte dat deze regeling definitief 
was, en dat er onder geen beding 
nog kon aan getornd worden. Als 
zij nu nieuwe toegevingen wil doen 
aan de imperialistische Walen in 
ruil voor een paar illusoire toege
vingen (misschien !) van Waalsa 
zijde, dan moet zij dit weten 

Wij zullen ons tegen een derge
lijke koehandel blijven verzetten 
en, daarvan zijn wij overtuigd, het 
bewuste Vlaanderen met ons. 

abonnementenslag 

de nieuwe start 
Vanaf deze week, aan de voor

avond het nieuwe parlementair jaar 
en de verhoogde politieke aktiviteit 
verschijnt ons blad terug op 24 biz. 
Dat valt praktisch samen met het 
ogenblik waarop onze propagandis
ten thuis de richtlijnen voor de 
nieuwe abonnementenslag ontvan
gen. Want het is weer zover : de 
jaarlijkse werfperiode voor •.• Wij » 
is aangebroken. Misschien reeds 
vanaf volgende week beginnen we 
met de publikatie van de eerste re
sultaten. 

De abonnementenslag 1971/1972 
is zeer positie' geweest. Ons week
blad heeft op de krantenmarkt een 
positie bereikt, die velen ons zullen 
benijden. We zijn veruit het sterk
ste opinie-weekblad dat in Vlaan
deren te koop wordt aangeboden. 
Het Vlaams bevolkingscijfer in acht 
genomen, slaan we ook in verhou

ding met vergelijkbare buitenlandse 
opinieweekbladen lang geen gek fi
guur. Ten overstaan echter van de 
zeshonderdduizend Volksunie-kie
zers is er nog reusachtig werk te 
verrichten. En de vergelijking met 
de massamedia waarover de tradi
tionele partijen vrijelijk kunnen be
schikken moet ons aanzetten tot 'n 
nieuwe en krachtige inspanning 
voor ons blad dat, hoe dan ook, de 
ruggegraat blijft van onze propagan
da, onze voorlichting en onze vor
ming. Eens fe meer durven we dan 
ook op onze propagandisten reke
nen : iedere elektorale vooruitgang 
moet zo snel mogelijk vastgelegd 
worden in een organisatorische en 
propagandistische vooruitgang. 

Daarbij dient de aandacht voor 
«Wij» op de eerste plaats te staan. 

Redaktie en administratie zullen 
al het mogelijke doen om onze pro

pagandisten ie helpen. De groei 
van ons blad heeft — net zoals 
zulks reeds het geval was met de 
groei van de VU-leden — de in
schakeling van een computer nood
zakelijk gemaakt. Daardoor zijn ws 
in staat om reeds thans in oktober 
't leesgeld door de postbode te la
ten aanbieden bij onze abonnenten. 
We hopen hen op die wijze van 
dienst te zijn. Een vaak gehoorda 
klacht was inderdaad, dat in de 
maand december heel wat lees- en 
lidgelden worden aangeboden, wat 
dan nog samenvalt met Je verhoog
de eindejaars-uitgaven. Een vroege
re inning — met zonodig een her
haling — zal dit bezwaar goeddeels 
wegwerken, terwijl het onze ad
ministratie in staat stelt om vroe
ger dan anders aan onze propagan
disten de juiste stand van zaken 
mee te delen. 

Vooruit in het nieuwe werkjaar I 
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en gij 
HET BTWSCHANDAAL, 
EN DE MIDDENSTAND 

In « WIJ » van 23.9.72, spreekt 
VU-raadslid P. PEETERS. over 
het« overigens goede BTW-sys-
teem ». Wellicht weet hij nog 
niet dat Rerard NICOUD in 
Frankrijk de gevangenis in
ging, omdat hij het BTW-rot-
Itysteem dóór had ? De BTW 
•8 een machiavelistisch racket-
aysteem, dat noch door arbei
ders, noch door middenstanders 
werd gewenst of uitgevonden. 
Alleen computerfabrikanten 
hebben er belang bij (afschaf
fing van de fiscale zegels) om
wille van de mekanisatie. Ook 
de racketeers van de groot-fi-
ftancie, en grootnijverheid (die 
natuurlijk geen belastingont
duiking plegen). Bij afwezig
heid van fiscale zegels, kun
nen facturen achteraf gesubsti
tueerd worden en handig ge-
tripoteerd zodanig dat een ka
ter zijn eigen jongen niet meer 
terugvindt. Dit gebeurd nu i l 
in mindere mate. ook in klei
nere bedrijven die de BTW 
eenvoudigweg op zak steken. 
En als oud-technisch kontro-
leur bij het hoofdbestuur der 
Controlediensten, weet ik best 
hoe dit kan... En een thans 
overleden directeur der Kre
dietbank van Gent, verklaarde 
mij tekstueel: de grote bedrij
ven en maatschappijen « geven 
een vnnst aan die zijzelf bepa
len ». 

Voor een tiental maanden 
heb ik klacht neergelegd bij 
de Commissie voor de Rechten 
van de mens te Straasburg, 
terzake BTW. Die klacht kon 

aleen in de Franse en in de 
Engelse taal ingediend worden. 
De klacht werd oritvankelijk 
verklaard en wordt in oktober 
behandeld. Afwachten of 
de stenen pot breekt bij het 
onzacht kontakt met de ijze
ren pot... Intussen zijn de mid-
denstansgroeperingen (tegen 
hun zin, om de « heren » niet 
te krenken) uit hun winter
slaap wakker geschud om te
gen alles te protesteren, behal-
tegen de werkelijke oorzaak : 
HET BTW.ROTSYSTEEM... 

Hier volgen enkele BTW-be-
denkingen, die de BTW-kennis 
van de heer Peeters kunnen 
vervolledigen : 

— 1. De BTW is m.i. ON
WETTELIJK, als taks op pres
taties en arbeid. Bv. 18 % voor 
de garages en 14 % voor sani
tair. Omdat BTW {^belasting is 
op TOEGEVOEGDE WAAR
DE ». Er is geen TOEGEVOEG
DE WAARDE, maar SPONTA
NE WAARDE. Er is ook geen 
ontlasting door afschaffing van 
voorgaande overdrachttaksen 
(cascadetaksen van 7 %). De 
verhoging is (netto) 14 % en 
18 %, en niet een MEKANI-
SCHE VERHOGING van 2 % 
zoals Eysekens het uitbazxiinde 

— 2. De BTW heeft in de ka-
tegorie 14 % en 18 %, een wer
kelijke gemiddelde verhoging 
van 20 % medegebracht (en 
niet 2 %), elke huisvrouw weet 
dit. Eyskens en Leburton heb
ben de openbare mening en het 
Parlement BEDROGEN. 
Bvb. Coëf. winst-bruto 50 % 

Kategorie 14 % 
Oud sisteem OT. 7% 

7— op 100.--
BTW Egalisatie 14 % 

28,66 (14 + 4,66) op 100,— 
BTW normaal 14 % 

21,— (14 + 7,—) op 100,— 

De belasting werd verdrie
voudigd (Kat. 14 %) van 7,— 
naar 21,— fr. De taks stopte 
vroeger bij de handelaar-ver
koper, maar werd met de BTW 
doorgetrokken naar de verbrui
ker. 

— 3. Het zgn. « dégrève 
ment » of ontlasting door af
schaffing van de vroegere 
« cascade » OT/taksen van 7 %, 
is zuiver SOFISME. Heeft dr. 
Peeters ooit een « Robot-test » 
opgemaakt, zoals ik het zelf 
deed ? Hij zal tot verbazende 
konklusies komen; in kat. 14% 
en 18 Het totaal door de 
Staat geïnde BTW-taksen. over
treffen 2 tot 3 maal de totali
teit van de samengestelde over
drachttaksen ( V'/o ) , de zgn. 
a cascade » taks&n... Allee in 
de Kat. 6% int de staat min 
der taks. Begrijpelijk : dus
doende worden de kostprijzen 
op de indeks der kleinhandels
prijzen, vervalst teneinde een 
aanpassing wedden lonen en 
kostprijzen te verhinderen. En 
wordt de socialistische kliën-
teel van Leburton en Van Eyn-
de hevoordeligd. Terwijl de in
flatie afgewenteld wordt op de 
rug der middenstanders... 

— 4. In de « normale » BTW-
taks heeft de regering de in
druk verwerkt dat men de bij 
aankoop betaalde BTW taks 
mag aftrekken, dat men die 
taks niet betaalt. Het zoveel
ste bedrog. Dit aftrekken dient 
alleen om het supplement aan 
BTW op de winst (de toege
voegde waarde) te berekenen. 
Dit saldo wordt dan maande
lijks of driemaandelijks aan de 
staat betaald, (bv. 21 — 14 = 7) 
De 14 "/o werden echter werke
lijk door de handelaar betaald 
bij aankoop (14 %) maar te
ruggevorderd van de klant, sa
men met het supplement 14 + 
7 = 21). 

Het bedrog lekt uit in vol
gende paragraaf : 

— 5. De zoveelste bedriege
rij van Eyskens-Leburton be
staat erin ie verklaren « dat de 
BTW geen element is van de 
kostprijs. De zoveelste leugen. 
En in de Egalisatie komt'het 
bedrog beter tot uiting : 
— Vroeger betaalde de hande
laar 7 % of 100 -h 7 = 107,— 
ko.stprijs 

— nu BTW 14 % + EG, ca 5 % 
(14 + 5) of 100 + 19 = 119,— 
kostprijs 
Of 13, — fr. meer 

De winst mag dus vanzelf
sprekend ïïiet genomen worden 
op 100.—fr maar op 107,—resp. 
119.— fr. De regering verplicht 
de handelaar de verhoogde 
BTW-taks te investeren, maar 
verbiedt hem zijn handelswinst 
te nemen op het belegde fcat)?-
taal (13,—) door hem te ver
plichten zijn wenst te nemen 
op het belegde kapitaal (13,—) 
door hem te verplichten zijn 
winst te nemen op 100,— 

Het is zowaar dat alle han
delaren nu, 100 % bruto-winst 
moeten nemen op de fakiuur-
kostprijs. in ruil voor de vroe
gere 60 % (bruto-winst). De 
handelaars die het niet doet 
moet onherroepelijk de likwi-
datie op. 

G.V.. Gent. 

KINDERBIJSLAGEN 

Uit een kort stukje in « Wij » 
van 16-9-72 licht ik volgende 
passage : « ...Dit terwijl de 
kinderbijslagen nog lang niet 
't peil bereiken dat ze de kosten 
van levensonderhoud van een 
kind dekken, zeker niet in de
ze tijd van snelle prijsstijgin
gen)). 

Deze kosten van het levens
onderhoud worden op 2000 fr. 
per maand en per kind ge
raamd. De bedi-agen van de 
kinderbijslag zijn sedert 1 au
gustus : 694 fr. voor het eerste 
kind, 1169 fr. voor het tweede 
en 1636 voor elk der volgende. 
Dit zonder rekening te houden 
met de leeftijdsbijslag. Voor 
het eerste en het tweede kind 
van zelfstandigen zijn de be
dragen heel wat lager. 

Evenals de lonen en de pen
sioenen worden ook de kinder
bijslagen regelmatig aangepast 
aan de gestegen indeks. Maar 
ook de « kosten van levenson
derhoud » stijgen met de In
deks zo dat het verschil tussen 
onderhoudskosten en bijslag 

steeds groter wordt. Om die ge
leidelijke maar voortdurende 
aftakeling van de kinderbijsla
gen af te remmen zou voor elk 
kind de indeksaanpassing moe
ten berekend worden, niet op 
het bedrag van de kinderbij
slag, maar op het bedrag van 
de kosten van levensonder
houd. Dit zou onder meer mee
brengen dat de bijslag van elk 
kind. eerste tweede en volgen
de, zowel van zelfstandigen als 
loontrekkenden bij elke indeks
aanpassing met een zelfde be
drag verhoogt waardoor de be
staande diskriminatie ter zake 
zeer traag zou verminderen. 

Dat politieke partijen en sin-
dikaten aan dergelijke futili
teiten geen aandacht schenken 
tnoet wel geen verwondering 
wekken- kinderen hebben noch 
elektorale noch sindikale waar
de. 

H.D.. Denderleeuw. 
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DE IDEALE COMBINATIE 
u w WIJ-NUMMER EN 

DE FABRÏEKSPRIjZEN VAN 

SUCCES KLEDING MEYERS 
20% KORTING 

direct uitbetaald... 
INDERDAAD, beste WIJ-lezer, U geeft bi jgaande BON af aan onze kassa of aan 
Uw verkoper en U kr i jgt onmiddel l i jk en vol ledig gratis onze S. grootaankoperskaart 
in de plaats, en dan. dan begint de pret ! I I 
U hebt recht op 2 0 % kort ing op alle off icieel getekende pri jzen boven de 1.000 fr. 
en 1 0 % kort ing op alle pri jzen beneden de 1.000 fr. reklameaanbiedingen en maat
werk ui tgezonderd. 
En dan de keus van een der grootste kledingszaken in Vlaanderen, meer dan I.OOO.n' 
winkel ru imte met geweld ige afdel ingen Damesmantels — tail leurs en kleedjes, rok
ken, bloezen en tunieken, broekpakken, een vol ledige verdieping speciaal voor uw 
kinderen — jongens en meisjes, de keus kommuniekostuums, en de meisjesmantels, 
en voor de heren, duizenden kostumen, sportvestons en broeken, en dan nog een 

gezell ige kof f ie-b ier Bar en een kunstsalon. Echt de uitstap naar Niel overwaard. 
Vergeef echter onderstaande Bon niet in te vu l len en af te geven, want dan betaalt 
U 2 0 % meer, en dan is de pret er af, NIET IEDEREEN KOOPT BIJ ONS A A N DE FA
BRIEKSPRIJZEN DIE WIJ VOOR U MAKEN. Denk er aan.. . 

BON VOOR WIj-LEZERS DIE RECHT GEEFT OP EEN GRA
TIS LIDKAART VAN DE V.Z.W. MEYERS SUCCES CLUB. 
EN DIE RECHT GEEFT VOOR ALLE AANKOPEN AAN 
FABRIEKSPRIJZEN. 

Naam : 
Straat : 
Plaats : 

Duidel i jk invul len en afgeven aan uw verkoper ! 

AARTSELAAR RESTAURANT 
.LINDENBOS 

SUCCES KLEDING MEYERS 
A. DE LANCLESTRAAT 4-10 — NIEL 

Tel. (03)78.11.44 en (03)78.35.39 
Open alle werkdagen van 9 fot 20 u. - Zaterdags tot 18 u. 

Zon- en feestdagen steeds gesloten 
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coop deed niet mee r-
Aan de vooravond van de sta

king der zelfstandigen heeft het 
overkoepelend orgaan van de kleur-
politleke kobperatieven — de kris-
ten-demokratlsche « Welvaart » en 
de socialistische « Coop » — na
drukkelijk laten weten dat hun win
kels niet mee zouden doen aan de 
aktie. Tijdens de stakingsdagen is 
het overigens op verschillende 
plaatsen tot incidenten gekomen 
aan winkels en instellingen van de
ze koöperatieven. 

Zo heeft « Coop » zich nog eens 
In hst nieuws gewerkt, op 'n ogen
blik l a t het zich wellicht beter niet 
zou doen opmerken. Want met 
« Coop R Is er heel wat verdachts 
aan <le hand. 

De socialistische winkels, die zo
wat driehonderdduizend kopers he
ten te bedienen, haalden in 1970 
een zakencijfer van 5,5 miljard. De
ze som kan niet doen vergeten dat 
de « Coop H-ketting in feite al een 
fiele tijd verroest is. De socialisti
sche koöperafleve heeft sinds lang 
de aansluiting met de evolutie in 
de distributiesektor verloren. Dat 

zij tofch nog in staat is om tot een 
dergelijk zakencijfer te komen, 
ligt voor een deel aan de min of 
meer uitgesproken dwang die op 
veel « Coop >i-kopers wordt uitge
oefend. Wie het sisteem van poli
tieke promotie in de BSP kent, weet 
bijvoorbeeld dat iedere funktie en 
ieder mandaat afhankelijk zijn van 
de zgn. « trouw aan de socialisti
sche instellingen ». 

In de BSP wordt de jongste tijd 
luidop gedroomd van een totale mo
dernisering en vernieuwing van 
« Coop o. De koöperatieve heeft 
daarvoor zelfs een «kapitalistische» 
zakenman uit de sektor van de gro
te distributiebedrijven aangetrok
ken : Pierre Bolle. Een inventaris 
van de voorhanden zijnde «Coop»-
kracht heeft echter aangetoond dat 
deze modernisering ~ die vooral de 
richting zou uitgaan van superettes 
en supermarkten — ontzaglijk veel 
geld zou kosten. Er wordt gespro
ken van elf miljard. En aangezien 
« Coep II die miljarden niet heeft, 
willen de socialistische partijbon
zen hun winkels moderniseren met 

het geld van ons allemaal : de staat 
zou beleefd verzocht worden om 
de rekening — of althans het groot
ste deel ervan — te vereffenen. 

Deze operatie wordt gekamoe-
fleerd achter hoogdravende begin
selen. Het heet, dat « Coop » ge
roepen is om een prijsregelende 
rol te spelen. En dat investeren in 
een « Belgische » distributieketen 
eigenlijk een nationale plicht is, 
daar waar zoveel kredieten werden 
verleend aan buitenlandse bedrij
ven. Het einde van het spel zal ech
ter zijn dat de socialistische ge
meenschappelijke aktie — en dat 
is, als puntje bij paaltje komt, de 
BSP — opgekalfaterd wordt met 
het geld van de belastingbetaler. 
Dat BSP-ministers een dankbare 
hulp krijgen bij het geknoei met de 
indekscijfers. Dat de socialisten 
een hefboom hebben om het een-
heidsfront van een zelfstandige dis
tributiesector open te breken. 

Zo worden de zelfstandigen 
straks uitgenodigd om mede de 
koord te betalen waarmee men ze 
wil wurgen. 

ja tot europa 
De 63 % Deense ja-stemmers 

tot de EEG vormen het tegenge-
wicht met de 52 % neen-stemmers 
in NoDrwegeti. In tegenstelling met 
Noorwegen — waar het referen
dum slechts een advies aan het 
parlement was — was de stemming 
in Denemarken definitief. Deze uit
slag bekrachtigde slechts de voor
afgaande stemming in het Deense 
parlement. 

ONDEMOKRATiSCH ! 

De nationale raad van de 
Volksuniejongeren, in vergade
ring bijeen op 1 oktober, stelt 
vast dat het Noorse en het 
Deense volk grondig verdeeld 
zijn over de toetreding tot de 
Eurc^ese gemeenschap. 

Ook de Volksuniejongeren 
willen uiting geven aan hun on
behagen tegenover de huidige 
evolutie in het Europees bestel. 
Zij ervaren de Europese instel
lingen als ondemokratisch en 
afgestemd op de belangen van 
het grootkapitaal. 

Zij beklemtonen de noodzaak 
van een demokratisch gestruk-
tureerd Europees gezag op basis 
van de volksgemeenschappen of 
regio's. 

De Voiksuniejongeren menen 
dat, door een doorgedrever fe
deralisme van het laagste tot 
het hoogste niveau, zowel de 
eerUed voor de eigenheid als 
het welzijn van de gemeenschap 
het J>est wordt gewaarborgd. 

Zi] zuUen deze tematiek op 
hun najaarskongres ontwikkelen. 

Het Is wel eigenaardig om vast 
te stellen, dat het platteland in 
Noorwegen In meerderheid neen 
stemde en samen met de vissers 
de doorslag gaf tot een negatieve 
uitspraak, terwijl het in Denemar
ken net andersom was. Dit is des 
te verwonderlijker als men de on
tevredenheid der boeren in de zes 
oorspronkelijke EEG-landen nagaat: 
mocht er in de Zes thans een 
volksraadpleging over het al dan 
niet voortbestaan van de EEG ge
houden worden dan zouden de Eu
ropese boeren in meerderheid 
neen stemmen. Het is nochtans zo 
dat de Deense boeren een quasl-
monopolium bezitten met hun kwa-
llteltsprodukten en ten tweede dat 
de Deense regering gunstige voor
waarden voor de Deense landbou
wers bedong. 

Denemarken zal nu meer dan ooit 
de rol van brug tussen de EEG en 
de rest van Skandinavië spelen. 
Het Deense lidmaatschap zal zeer 
waarschijnlijk de verdere onder
handelingen met Noorwegen beïn
vloeden in de richting van een ver
traagde toetreding. 

De Skandinavlsche landen had
den een sterker onderhandelings
positie bekleed indien ze onder
ling, naar het voorbeeld van Bene
lux, een ekonomische unie hadden 
opgericht, hoewel daaraan werd 
gedacht en de basis daartoe feite
lijk werd gelegd. Er zijn preceden
ten, o.m. de vroegere monarchis-
tlsche unie. 

Het Deense ja is intussen een 
streep door de rekening van de 
Britse Labour, die van een Deense 
herhaling van het Noorse neen een 
versterking van zijn eigen cam
pagne tegen het Britse EEG-iid-
maatschap verhoopte. Ook voor 

Spanje is het Deense ja een tegen
valler : een totaal Skandinavlsche 
neen zou Spanje een kans gegeven 
hebben, eventueel de openvallen
de plaats in te nemen, nota bene 
met (berekende) Franse steun. Dat 
zal nu weer moeilijker gaan. 

Intussen staan we ook na deze 
twee volksraadplegingen n o g 
steeds even ver verwijderd van 
een echt en demokratisch Europa 
der Volken, enige duurzame for
mule tot een rechtvaardige en leef
bare Europese eenmaking I 

EUROPESE POLITIEKE 

INSTELLINGEN NODIG 

Het nationaal praesidium van de 
Beweging voor de Verenigde Sta
ten van Europa is van mening dat 
zelfs de geringste stap in de rich
ting van een verdere Europese in
tegratie moet gewaardeerd worden. 
De voorgeschiedenis van de naken
de Europese topontmoeting bewijst 
echter eens te meer dat het so
ciaal, ekonomisch, monetair of bui
tenlands beleid van de Europese 
gemeenschap niet doelmatig kan 
gevoerd worden zonder politieke 
instellingen. 

Ontmoetingen op het hoogste 
vlak zouden dan ook in de eerste 
plaats moeten gericht zijn op het 
verwezenlijken van die instellingen, 
zonder dewelke een gemeenschap 
van tweehonderd vijftig miljoen 
Europeanen niet als één geheel kan 
optreden, noch over inspraakmoge
lijkheid in eigen beleidsorganen be
schikt. 

^ 
' Gans het raderwerk ligt stil, ahs uw sterke hand het wil » — 

zo heette het toch, als we ons goed herinneren, in de tijd van 
de taaie rooie rakkers ? Hahn, Neerlands grote socialistische 
karikaturist destijds, heeft er nog een kloeke tekening van ge
waakt : een vrij zelfbewuste proleet in kikvorsperspektief voor 
een reusachtige stalen stationshei, waarin het raderwerk zo 
godverdommelijk stil was komen te staan, dat er zelfs geen 
zucht van een stoompje uü de lokomotiefpijpen omhoogkrinkel-
de. Een dood station met zwijgende lokomotieven, dat was om 
zo te zeggen de sinteze van het woord staking in de twintiger en 
dertiger jaren. 

De tijden zijn veranderd, de treinen hebben niet meer het 
monopolie van het vervoer noch de proleten dat van de staking. 
Dat het raderwerk verleden maandag en dinsdag stilgelegd werd, 
was best te merken aan het wegverkeer. We moeten teruggrij
pen naar een verre oorlogsherinnernig om de oude steenweg 
Brussel-Aalst te zien zoals hij verleden maandag was : een een
zaam lint onder een stralende najaarszon, minutenlang zonder 
één enkele auto, zo rustig zelfs dat een kakelende kip zich voor 
het eerst in haar kortzichtig bestaan gevaarloos naar de over
kant kon begeven. De kranten en de teevee hebben in woord 
en beeld uitvoerig verslag gebracht van het uitzicht der steden 
gedurende de stakingsdagen. Wat ons betreft, wij zijn óók door 
de stad gereden. Wie het Brussel van negen uur 's zondags
ochtend kent, verbaast zich echter niet over de relatieve leegte 
van overigens zo drukke straten. We vonden het alleen maar 
gemakkelijk, dat we zo snel konden opschieten in het verkeer. 
Voor het échte beeld van de middenstandsaktie moesten we de 
stad terug uit, de dorpen in. 

droog raderwerk 
En ja, pas in zo'n dorp merk je wat het zeggen wil als de blok 

wordt gelegd op het raderwerk. Het zakenleven in zo'n dorp, 
en een goed deel van het leven tout court : dat zijn de handels-
lui die hun toernee doen, het winkeltje om de hoek en de zelf
bedieningszaak, waar de vrouwen tijd te over hebben om wat 
te kletsen vooraleer de kinderen van school en de mannen van 
het werk komen. Dat Is het kafeetje onder de toren, waar de 
hele dag door toch altijd iemand over de vloer komt. De rin
kelende flessen van de melkboer, de klakson van de bakker, de 
bel van de soep en de luidspreker van de groenteman. Praatje 
hier, babbeltje daar, het laatste nieuws uit een andere wijk, 
het wisselgeld en tot morgen madam. Nou ja, wat dat allemaal 
precies betekent voor 's lands ekonomie en welvaart hebben 
we nooit becijferd. Maar het moet heel wat zijn, anders zou 
je de stilstand van dat raderwerkje niet zo duidelijk zien en zo 
hevig ervaren. 

Het zal héél lang geleden zijn dat ons dorp er zo stil bij lag. 
Misschien vroeger, toen het allemaal nog boeren waren die dan 
in de drukke tijd met vrouw en kroost samen op het veld zaten 
te wrochten, gelijk dat heette. Op zo'n dagen zal het in de kom 
wellicht óók wel geweest zijn gelijk maandag en dinsdag. Maar 
dat is van voor onze tijd, dat kennen wij alleen uit de verhalen 
van de mannen van veertien-achttien en we hebben moeten 
wachten tot deze week om zoiets te zien en het ons voor te 
kunnen stellen. Met dat verschil dat het vroeger stil was omdat 
er eendelijk gewrocht werd (zoals Streuvels zaliger zegde), en 
nu omdat er helemaal niét gewrocht werd. Jaja, de tijden ver
anderen. 

We hadden ons graag op ons gemak op ons gat gezet ergens 
aan een kafeetafel om van achter een pint heel dat gebrek aan 
bedoening eens intens te genieten, de kalmte en de rust van 
deze onverwachte najaarse zomerdag. De wil van de sterke 
hand had ook dat tandwieltje in het raderwerk stilgelegd. Bij 
de Krol kon je wel terecht voor een klandestiene pils in de 
keuken, maar van daar heb je slechts uitzicht op het koerke 
met de duiventil en we hadden graag de lege straat gezien. 
We zijn dan maar solidair gebleven, we leenden ons niet tot 
rattenwerk en we zijn ietwat mismoedig thuis een kalleke gaan 
drinken. Maar zoals ontelbare generaties toogbroeders reeds 
vóór ons hebben ervaren : thuis smaakt de pint niet gelijk op 
kafee. Waarmee ten overvloede de onontbeerlijke funktie van 
een gezonde en tot tappen bereide middenstand wordt aange-
topnd. 

Zodat we beamen wat de Aalstenaars zegden : dat het « neig 
stillekens » was twee dagen lang. Dat we ons allemaal met 
een klap van verbazing rekenschap hebben gegeven van ten 
eerste het belang en de omvang van het raderwerk en ten 
tweede de vastberaden en eensgezinde wil die de sterke hand 
kommandeerde. 

In ons dorp kon je eigenlijk beter dan in de stad merken wat 
er gebeurde : twee dagen lang ontbrak een onvervangbare men
selijke dimensie in het maatschappelijk dekor. 

dio genes. 
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vernedering 
voor 
zelfstandigen 

In de loop van september ont
vingen alle gezinnen van Icon-
trekkenden een dubbele maand 
kinderbijslag. De gezinnen van 
de zelfstandige arbeiders werd 
dit extraatje echter onthouden : 
de regering wilde niet. In een 
scherp communiqué noemt de 
Bond van Grote en Jonge Gezin
nen dit een vernedering voor de 
zelfstandigen. Wij citeren : « Uit
gaande van het feit dat alle kin
deren dezelfde rechten hebben 
en dat een kind van zelfstandi
gen evenveel kost als van loon-
trekkenden, hebben de BGJG en 
de Ligue des Families een ver
snelde gelijkschakeling geëist 
van de twee kinderbijslagstel
sels die kan gerealiseerd wor
den door een sociale program-
matie. De twee bonden hebben 
bovendien gevraagd dat de bij
komende maand kinderbijslag 
eveneens aan de zelfstandigen 
zou toegekend worden. De re
gering heeft zich op onbegrijpe
lijke en onaanvaardbare wijze ge
kant tegen de eisen van de ge
zinsbeweging, terwijl toch de 
financiële middelen voorhanden 
zijn en geen beroep moest ge
daan worden op het rijksbudget. 
Alles wees er nochtans op dat 
een gunstige beslissing hierom
trent zou genomen worden. Het 
Uitvoerend Comité van de BGJG 
en de Ligue des Families protes
teert daarom met kracht tegen 
de vernedering die de regering 
de zelfstandigen heeft aange
daan ; steunend op de recht
vaardigheid van zijn eisen roept 
het alle gezinnen tot waakzaam
heid op en beslist het zijn ak-
tie krachtdadig verder te zetten 
om de regering te verplichten 
op deze onaanvaardbare weige
ring terug te komen ». 

sleutelpositie 
De tweedaagse staking van 

de middenstand en van de zelf
standigen heeft één zaak alvast 
overduidelijk bewezen : de han-
deldrijvende middenstand in ons 
land is in staat de hele distri-
butiesektor lam te leggen. De 
grootwarenhuizen en grote dis
tributie-organismen zijn niet in 
staat de rol der zozeer gesmade 
winkeliers over te nemen, wan
neer deze eendrachtig aan één 
streng trekken en tegenover de 
grootwarenhuizen hun tanden 
tonen. Het volstond dat de mid
denstanders een afvaardiging 
op een open gebleven waren
huis afstuurden, opdat deze hun 
deuren sloten. 

Deze klaar en duidelijk bewe
zen machtspositie kan niet an
ders dan een belangrijke rol 
spelen in de nu wel onvermij
delijk geworden onderhandelin
gen met een regering, die haar 
zoveelste psychologische en 
sociaal-ekonomische flater heeft 
begaan. 

cijfers met 
koppen 

Voor het aanslagjaar 1368 be
droegen de netto-belastbare in
komsten, onderworpen aan de 
personenbelasting, in het Ne
derlandse taalgebied van België 
in totaal 200 miljard 932 miljoen 
frank. In het Franse taalgebied 
van Brussel-hoofdstad 63 miljard 
950 miljoen frank. De personen
belasting werd voor datzelfde 
Jaar 1968 als volgt verdeeld : 
Vlaanderen 31 miljard 793 mil
joen, Wallonië 18 miljard 938 
miljoen en Brussel-hoofdstad 13 

miljard 487 miljoen frank. 
Uit deze situatie kunnen de 

Walen zowel als de Vlamingen 
opmaken dat het onaanvaard
baar is dat het Brussels gewest 
(de 19 gemeenten) éénzelfde 
statuut zouden toegewezen krij
gen als Vlaanderen en Wallonië. 

de franse 
nederlanden 

In juni 1969 verwierf de bi-
blioteek van de Katolieke Uni
versiteit Leuven, afdeling Kort
rijk, de biblioteek van de beken
de Frans-Vlaamse voorman uit 
Rijsel Jean-Marie Gantois. Dit 
fonds Gantois werd in een af
zonderlijk lokaal ondergebracht 
en door de biblioteekdiensten 
wetenschappelijk geordend en 
bewerkt. Het is de bedoeling 
dit fonds Gantois verder uit te 
bouwen tot een gespecialiseer
de biblioteek over de Franse Ne
derlanden. Op 22 oktober a.s. 
wordt dit uniek dokumentatie-
fonds over Zuid-Vlaanderen (nu 
Noord-Frankrijk] officieel open
gesteld. Bij die gelegenheid or
ganiseert de akademische over
heid te Kortrijk een akademische 
zitting Jean-Marie Gantois (zon
dag 22 oktober om IOu.30 op de 
universitaire campus) waarop al
le belangstellenden van harte 
welkom zijn. 

het vergif 
rondom ons 

Er gaat geen dag meer voor
bij of wij worden geconfron
teerd met alarmerende berich
ten over de vervuiling en ver
giftiging van onze wereld. Dode 
baby's in Frankrijk door giftig 
talkpoeder, kankerverwekkende 
fenol, dode koeien door giftig 
water in West-Vlaanderen, dode 
vissen en bijen zijn nog slechts 
een fait divers in de kranten. 
Nu weer het schandaal van de 
cyaankali-opslagplaatsen in Han-
nèche, Hasselt en waar nog ? 
Wie durft daar nog beweren dat 
de reeds jaren waarschuwende 
milieubeschermers slechts cul
tuurpessimisten zijn, en dat het 
allemaal zó erg nog niet is ! Het 
ziet er werkelijk naar uit dat er 
eerst enkele katastrofen zullen 
moeten gebeuren vóór sommige 
overheden uit hun krammen 
schieten. Wij hebben, voor wat 
ons land betreft, reeds herhaal
delijk de ergerlijke laksheid van 
de regering aangeklaagd op het 
gebied van de milieubescher
ming. Tot hiertoe nam ze slechts 
enkele improvisatorische deel-
maatregelen en liet ze raam
wetten stemmen die nog niet 
worden toegepast. In andere ge-
industrialiseerde landen werden 
reeds vele miljarden uitgetrok
ken voor de bestrijding van de 

vervuiling en vergiftiging in al 
haar vormen. Onze regering 
heeft het echter te druk met het 
uitwerken van een speciaal sta
tuut voor de Voerstreek.... 

de tak-mars (1) 
De voettocht, georganiseerd 

door het « Taalaktiekomitee », 
is een biezonder zonnige uit
stap geworden voor de honder
den dapperen. Het mooie Pajot-
tenland pronkte in al zijn weel
de onder de milde stralen van 
de herfstzon, en de Pajotten 
langs de weg hadden dan ook 
hun zondagse gezicht opgezet 
om de betogers te begroeten. 
Alles verliep in de beste stem
ming en zonder enig incident. 
Smartelijk om zien echter was 
de teloorgang van de fiere si-
camber die toch VU-volksvert. 
Miei Vansteenkiste is met 
veerkrachtige tred en op schoe
nen uiteraard was hij in Asse 
vertrokken om ten langen leste, 
steunend op een stok en zich 
voortslepend op pantoffels, St. 
Genesius-Rode binnen te sukke
len. Naar aanleiding van deze 
taalgrensmars hadden zich in 
Edingen een aantal Waalse te-
genbetogers opgesteld. Zij 
wachtten tevergeefs en uit
eindelijk stuurde de rijkswacht 
hen maar weer naar huis. Ook 
in Vloesberg stonden een aan
tal vurige hanen de gebeurte
nissen af te wachten, terwijl 
burgemeester Van Lierde (zie 
foto) « op alles voorbereid » 
post had gevat op zijn gemeente
huis. Slecht bekwam het hem. 
De Wallinganten, het lange 
wachten op niets méér dan beu, 
wilden eindelijk iets doen en 
eisten dat de Waalse haan zou 
gehesen worden aan de gevel 
van het gemeentehuis. Toen Van 
Lierde daar niet vlug genoeg op 
inging werd hij, samen met zijn 
veldwachter overhoop gelopen 
door de bende en kreeg er zelfs 
nog enkele meppen bij. 

de tak-mars (2) 
Wat is hei praktische nut van 

een dergelijke beperkte beto
ging ? Op zichzelf en afzonder
lijk gezien wellicht niet zo veel. 
Men moet het eerder zien als 
een aspekt van de op alle fron
ten gevoerde speldeprikken-ak-
tie ten einde Van Elslande er
toe te bewegen eindelijk eens or
de op zaken te stellen op taal
gebied. Voor zijn sussende en 
al te optimistische verklaringen 
terzake kreeg de minister van 
Binnenlandse Zaken trouwens 
vorige week nog een scherpe 
brief op zijn dak van de TAK-
voorzitter. TAK wil trouwens ook 
in de komende weken nog wel 
meer gezellige wandelingen en 
bijeenkomsten inrichten. Zo no-
dfgt het bijvoorbeeld alle hon
gerige 15 oktober-betogers van 
Vilvoorde uit na de optocht een 
bezoekje te brengen aan het 

Voedingssalon op de Heizel. 
Helemaal niet zijn wij te spre

ken over het geklungel van de 
VVB-ers die de autokaravaan 
(ter voorbereiding van de VII-
voordse betoging) rond Brussel 
organiseerden : hun voorberei
ding was zo degelijk (!) dat de 
hele zaak in het water viel. 

kindercross 
verboden 

Dank zij de aktieve waakzaam
heid van onze parlementsleden 
Nelly Maes en Van Haegendo-
ren (die het protest op het poli
tieke vlak brachten) werd er kort 
en goed een einde gemaakt aan 
de beschamende nieuwigheid 
der kindercrossen. In het Staats
blad van 3 oktober verscheen 
het verbodsbesluit. Vorige zon
dag was een dergelijke cross 
nog gepland te Drieslinter bij 
Tienen, maar dit werd door de 
rijkswacht verhinderd. Wij ho
pen dat daarmee deze vorm van 
kinderexploitatie definitief van 
de baan is. 

de jacht 
op waterwild 

In Oost-Vlaanderen werd een 
einde gemaakt aan de jacht op 
waterwild langs de (sterk ver
vuilde) kanalen en waterlopen. 
De hernieuwing van het jacht-
recht voor 9 jaar werd door mi
nister Tindemans verhinderd. 
Wij kunnen die maatregel 
slechts toejuichen en hopen dat 
hij weldra wordt uitgebreid tot 
de andere provincies. Op 14 juii 
j l . stelde VU-senator Souwens 
over deze materie trouwens een 
parlementaire vraag. Senator 
Bouwens vroeg aan minister 
Tindemans de jacht op het wa-
terwlid slechts te openen op 1 
oktober en weer te sluiten op 
31 januari van het volgend jaar. 
Tevens vroeg onze senator elke 
vorm van Jacht te verbieden op 
de pijlstaart, kraakeend, smient, 
slobeend, toppereend, kuifeend, 
grauwe gans, kolgans, rietgans, 
watersnip, poelsnip, bokje en 
goudplevier. Minister Tindemans 
meende dat het ministerieel be
sluit van 4 juli 1972 de belan
gen van de Jagers voldoende 
verzoent met de wens om het 
waterwild te beschermen (wat 
kan betwist worden) maar be
loofde • te onderzoeken of ba-
paalde watervogels aan de Jacht 
dienen onttrokken te worden ». 

brood weer 
duurder 

Sinds 1 oktober is het huis-
houdbrood weer 0,50 fr. duurder 
geworden : een brood van 1 
kg kost nu al 15,50 fr. De voort
durende stijging van de brood
prijs in de loop van de voorbije 
jaren geeft een idee van de 
voortdurend stijgende kosten 
van het algemeen levensonder
houd. Hoeft het dan verwonde
ring te wekken dat de mensen 
die met werken aan de kost 
moeten komen ook onafgebroken 
looneisen te stellen hebben ? 
Tussen 15 augustus 1968 en 1 
oktober 1972 verhoogde de prijs 
van het huishoudbrood van 1 kg 
niet minder dan zeven maal, tel
kens met 0,50 fr. (nl. op 15.8.68, 
15.10.69, 1.8.70, 16.4.71, 16.9.71, 
1.6.72 en nu pas op 1.10.72). 
Tussendoor kwam er — op 
1.2.71 — nog eens 0,25 fr. bij 
door het « mechanisch effekt 
van de BTW ». Het fantasie
brood en het verbeterd brood 
steeg in prijs natuurlijk In ver
houding. 

het ongrondwettelijk voerontwerp 

senator vandezande 

voorspelde het 
De pubtieke opinie werd verrast door het advies van de Raad 

van State over het Voer-ontwerp van de regering. Deze hoge 
rechtsinstantie heeft, zoals men weet, bedoeld ontwerp ongrond
wettelijk verklaard, niettegenstaande het regeringsamendement, 
waarbij uitdrukkelijk bepaald werd dat de Voergemeenten inge
deeld werden bij het Nederlands taalgebied. 

Tijdens de bespreking van de regeringsverklaring kon niet 
bet minste protest gehoord worden van de Vlaamse CVP, BSP 
en PVV tegen het voorstel van de regering, hoe ongrondwettelijk 
dit ook was. Alleen de Volksunie ging te keer tegen het rege
ringsontwerp. 

Wij zullen hierna gewoon enkele feiten laten spreken en uit
treksels aanhalen uit een vraaggesprek van VU-senator Vande
zande met de « Gazet van Antwerpen » en van zijn betoog in 
de Senaat op 2 februari 1972. 
1. Vraaggesprek met « Gazet van Antwerpen ' (26 en 27 

februari 1972) 
« ...Wij hebben in de Senaat pogen aan te tonen dat het ont

werp Dehousse (Voerontwerp), met of zonder erkenning van de 
Voer als Nederlands taalgebied, ongrondwettelijk is, doch hier
aan gaat men achteloos voorbij. Waarom moet de grondwet 
reeds overtreden worden een jaar nadat ze is herzien ? Waarom 
vraagt de regering niet het advies van de Raad van State ? ». 

(Nota van ons : De regering heeft dit niet gedaan, doch wel 
de Kamervoorzitter op verzoek van de commissie van Binnen
landse Zaken). 
2. Bespreking van de regeringsverklaring : 2 februari 1972. 

« ...En zo kom ik dan tot het derde onderwerp, namelijk de 
Voerstreek. Artikel 3 bis van de Grondwet dat handelt over het 
vaststellen van de taalgebieden zoals ze werden omschreven 
in de taalwetgeving. Wij hebben daaromtrent de verslagen Her
biet, Van Bogaert en Houslaux gelezen, die dat bevestigen 
Wij zullen nu onderzoeken wat het in werkelijkheid inhoudt 
wanneer de regering uitdrukkelijk verklaart dat voor de rege
ling van het Voerprobleem, zij het wetsontwerp-Dehousse terug 
wenst in te dienen en zij daarbij uitdrukkelijk zegt dat de Voer 
bij het Nederlandse taalgebied blijft. 

In hoeverre is dit waar ? Of houdt het een bedrog in, een 
bedrog om de Vlamingen een rad voor de ogen te draaien ? 

Senator Vandezande hield vervolgens een juridisch betoog, 
waarin hij de juridische kenmerken van het begrip « taalge
bied » analyseerde, om vast te stellen dat het regeringsont
werp een aanfluiting Is van deze kenmerken. 

Wij zullen onze lezers die technische uiteenzetting besparen. 
Het Is evenwel Interessant vast te stellen dat Vandezande van 
CVP-zijde onderbroken werd, o.m. door senator De Bondt. 

Wij citeren : 
De h. De Bondt. — Het is nutteloos te spreken over een ont

werp dat vervallen is. 
De h. Vandezande. — De regering zal het terug Indienen. 
De h. De Bondt. — In de vorm die U zoeven hebt geciteerd ? 
De h. Vandezande. — Inderdaad, dat staat in de regeringsver

klaring. 
De h. De Bondt. — Maak U niet nutteloos moe. 
De h. Vandezande. — Ik maak mij niet nutteloos moe, mijn

heer De Bondt. 
De h. Vanhaegendoren. — Het Is beter zich op tijd moe te 

maken, dan te laat, mijnheer De Bondt. 
Toen ook de socialist Bogaert onderbrak repliceerde Vande

zande : 
« ... Op het congres van de socialistische partij heeft de 

eerste-voorzltter Leburton gezegd : « Ja-stemmen betekent ook : 
ja-stemmen voor de Voer ! ». 

« In elk geval is het duidelijk dat het Voerstatuut een statuut 
is dat in strijd Is met de nieuwe Grondwet, die verleden jaar 
werd goedgekeurd en waaraan wij op 2 december 1971 getrouw
heid hebben gezworen. 

En nu, één maand na de eedaflegging, komt de regering ons 
vragen een grondwettelijk ontwerp goed te keuren I •. 
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Van 
verleden 
naar heden 
en toekomst 
flaanderen een 
nieuw perspectief 
5 grote, rijk geïllustreer
de delen in luxe banden 
ILTOO blz. Hefe meest 
volledige naslagwerk dat 
ooit over Vlaanderen Is 
versclienen. Van A tot Z 
origineel en samengesteld 
door 120 Vlaamse des
kundigen. Een onmisbare 
documentatiebron voor 
mensen die denken in 
termen van morgen. 
Een ELSEVIER uitgave 
(nu intekenen betekent een 
voordeel van 500 F) 

B^%^l voor gratis en vrli-
• » w f l blUvend inlicUtineran 
• onder open omslas - ongefrau-
keera - zenden aan uw 
hMkHandel of aan NV Blsevler 
Seauoia, Mercelisstraat 74, 
l<K0/2 Brussel. 
Naam; 

de verfransers ritten niet stil 
D« indommelende Vlamingen di« 

zouden denken dat de Vlaamse 
strijd nu zo ongeveer gestreden is, 
geven wij volgende aktuele feiten 
uit het Brusselse randgebied even 
ter overweging. 

Te Drogenbos besliste de ge
meenteraad vanaf oktober een 
Vlaamse kleuterklas af te schaffen. 
Diezelfde gemeenteraad besloot er 
vorig jaar toe franstalige klassen 
op te richten, dit op verzoek van 
een aantal franstalige ouders. Dit 
werd hen mogelijk gemaakt door 
het beruchte compromis van Her-
toginnedal (waar de CVP destijds 
door de knieën ging) dat aan zes 
Brusselse randgemeenten een stel
sel van faciliteiten oplegde 

De militante francofonen van het 
Vilvoordse gehucht « Het Voor > 
(Beauval en frangais) hebben de 
tent waarin zij hun aparte misvie
ringen hielden onlangs geruild te
gen een stenen gebouw. Dit werd 
hen mogelijk gemaakt dank zij d« 
royals giften van de gemeente 
Schaarbeek en andere Nolsen (en 
straks ook van de Franse Cultuur-
raad wellicht). Voortgaande op be

paalde geruchten stellen de Vla
mingen ter plekke zich ook de 
vraag of het waar Is dat « Meche-
len o financieel geholpen heeft door 
het toekennen van een lening tegen 
lage rentevoet, en of het juist is 
dat dit gebouw de kern moet wor
den van een tweede parochie, ge
naamd « pacem In terris » en met 
het Frans als Voertaal? Franskiljons 
en hogere geestelijkheid hebben 
wel al eens meer onder een hoedje 
gespeeld tegen de Vlamingen. 

Ten slotte nog dit : de Vlaams-
gezinde burgemeester Soens van 
Strombeek-Bever wordt bij het re
aliseren van de culturele infrastruk-
tuur van zijn gemeente zodanig ge
saboteerd door de franskiljonse be
stendige deputatie van Brabant, dat 
hij het nodig vond er de bevolking 
van zijn gemeente en de pers over 
in te lichten. 

Wie mocht denken dat Vlaamse 
akties ais de betoging van 15 ok
tober te Vilvoorde tegenwoordig 
« geen zin meer hebben » of .« voor
bijgestreefd » zijn, roept wel dege
lijk mosselen vóór de Vlaamse 
schuit aan wal Is ! 

De bloei van de Nederlandstalige afdeling van het conserva
torium te Bruss^ is een recent bewijs voor de stelling dat ool( 
te Brussel Vlaams leven tot bloei l<onit als Vlamingen het maar 
in Higen handen krijgen. 

Dat de hoedanigheid van het muziekonderwijs aldaar voor
treffelijk Is, blijkt o.m. uit de voorkeur van heel wat vreemdelin
gen voor de Nederlandstalige afdeling. 

Bij de splitsing van dit unitaire en dus Frans georiënteerd» 
conservatorium werd voorspeld dat de Vlaamse afdeling tot 
een provincialistisch schooltje zou Ineenschrompelen, zonder 
internationale geestelijke voeding, laat staan ultsiraling. 

Het is een argument dat reeds tegen de vernederlandsing 
van de Gentse universiteit aangevoerd werd, en ook nog tegen 
de eis ' Leuven Vlaams ». Eens te meer wordt het door de 
feiten weerlegd. 

zesenzestig 
Afgezien van de bedenking dat de aanwezigheid van vreem

delingen op zichzelf geen noodzaak ie voor de degelijkheid van 
muziekonderricht is daar het aantal vreemde studenten in de 
jonge Nederlandstalige afdeling. Zes en zestig zijn er. Zij komen 
uit de volgende landen : 
— Finland, Korea, Zweden, Roemenië, Haiti, BrazHië, Zwitser

land, Boelgatije, Italië (telkens 1) ; 
— Australië, TsiechoSlovakije, Indonesië, Argentinië, Iran, 

Turkije, Noorwegen, Zuid-SlavIë, Israël (telkens 2) : 
— Spanie, Japan (telkens 3) ; 
— Frankrijk (hoe bestaat het ?), Groot-Brittannië, Mex/co, 

Duitsland (telkens 4} ; 
— USA, Polen (telkens 5) ; 
— Nederland (7). 

Alsof dit nog niet genoeg ware, wordt ar niet alleen door 53 
' Belgen » les gegeven maar ook door 1 Spanjaard, 1 Neder
lander en 1 Hongaar (in het Nederlands uiteraard). 

Met is een zware slag voor do Franstaligen die zo graag het 
cosmopoliiisme monopolizeren ; meer in 't biezonder voor de 
in St. Genesius-Rode wonende PLP-senator Hougardy. 

Het Is namelijk aan diens aanwezigheid te wijten dat boven
genoemde cijfers openbaar gemaakt zijn. Aangezien de vragen
steller niet bekend staat voor zijn liefde tot de muziek en nog 
veel minder voor die tot de Vlamingen, nemen wij aan dat Mi 
zich op enig leedvermaak had voorbereid. 

Dit is er, maar dan aan onze kent. 
(k.j.) 
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er bestaat een eenvoudig en helder antwoord : 

integraal federalisme 
Het minste wat men op dit ogenblik 

kan zeggen is dat onze staat die Bel
gië heet, zo ondoorgrondelijk en inge
wikkeld georganizeerd is dat alleen 
nog hier en daar een specialist er zijn 
weg In vindt en (misschien) weet 
waarover hij praat en dat elke normale 
burger alle hoop heeft opgegeven er 
enig inzicht in te krijgen. 

Deze staat moet nu zo ongeveer één 
regering tellen, twee Kamers, twee 
Kultuurraden, drie Gewestelijke Ra
den, acht Gewestelijke Ontwikkelings
maatschappijen, negen provincieraden 
met een gelijk aantal bestendige de
putaties, verder 2,359 afzonderlijke 
gemeenten met verschillende graden 
van bestuursmacht, federaties van ge
meenten met ook bestuurskoileges en 
overlegorganen, twee Brusselse kul-
tuurkommlssies en één Brusselse ag-
glomeratieraad met daartussen door 
nog allerlei soorten interkommunales. 
De Belg, die de vereiste leeftijd heeft 
gehaald, kan op dit moment tegelijk 
burgemeester - provincieraadslid -
schepen van een grote agglomeratie -
kultuurraadslid - gewestelijk raadslid 
en parlementslid spelen plus lid zijn 
van een hele trits Interkommu
nales. Hij kan elke week driemaal met 
zichzelf vergaderen om er zichzelf te 
kontroleren. 

Wia dB onderkant van de politieke 

kaarten kent, weet dat deze janboel 
zomaar geen toeval is. Het laten 
voortbestaan en het nog verder aan
vullen van deze doolhof van kumuia-
ties en onbest.uurbaarheid, geeft de 
oude mannen van gisteren in de CVP 
en vooral in de BSP de kans om hun 
verworven posities te handhaven en 
het echte federalisme tegen te hou
den. De meeste artikels van kame
raad Jos Van Eynde, voorzitter van de 
BSP en hoofdredakteur van « Volksga
zet», proberen telkens weer de huidige 
onlustgevoelens van de brave man in 
de straat te strelen met de ondertoon 
van « Federalisme ? Stel u voor dat 
wij nóg verder gegaan waren, in 'welke 
soep zouden wij dan terechtgekomen 
zijn ? ». 

Het echte, integrale federalisme Is 
nochtans aan de orde In vele hoog
ontwikkelde landen buiten onze gren
zen en zijn filosofie bevrucht het wor
dende Europa. Omdat het In zich het 
antwoord draagt voor de grote span
ning van de moderne gecompliceerde 
samenleving. Spanning die sommigen 
zeer scherpzinnig hebben ontleed, 
maar die Iedereen ergens onbewust 
aanvoelt. De spanning tussen een ef
ficiënt beleid In een zeer Ingewikkelde 
welvaartsmaatschappij enerzijds en 
daartegenover de best mogelijke zelf
verwezenlijking van iedere persoon 

afzonderlijk met zo weinig mogelijk 
vervreemding. Welzijn en « de mens 
centraal ». 

Het evenwicht-antwoord dat het in
tegraal federalisme daarop geeft is 
het samenbrengen van mensen in de 
natuurlijke gemeenschapsgroep, waar
van zij zich op vanzelfsprekende wijze 
lid voelen en deze groep dan beleids-
macht geven er evenwel zorg voor 
dragend dat deze groepen niet te klein 
zijn om de halsbrekende vragen van 
een modern bestuur op te kunnen 
vangen. 

Toegepast op de staat waarin wij 
leven, zou de huidige warboel kunnen 
omgevormd worden tot een eenvoudi
ge en doorzichtige staatsstruktuur op 
vier niveau's. 

Op het eerste niveau maken we 
leefbare gemeenten, waar nodig door 
voorafgaandelijke fusies. Gemeente
lijke grenskorrekties zullen nodig zijn 
om te verenigen wat in werkelijkheid 
samen hoort. De grootte van deze ge
meenten zal variëren naargelang de 
plaatselijke omstandigheden maar 
5.000 inwoners lijkt wel het absolute 
minimum voor de noodzakelijke ge
meentelijke dienstverlening. Voor de 
dure infrastruktuur en de planning per 
streek komen dan op het tweede ni
veau de federaties van gemeenten en 

voor onze bestaande waterhoofdste
den de agglomeratieraden en -kolleges. 
Zij kunnen de taken van de bestaande 
interkommunales ook voor een groot 
deel overnemen of koördineren. Op 
het derde niveau : het Vlaamse en 
het Waalse deelparlement met een 
Uitvoerende Macht, die zowel het kul-
turele als het sociaal-ekonomische be
leid voor de ganse deelstaat voeren. 
Voor het eerste en tweede niveau 
heeft hoofdstad-Brussel zijn eigen 
struktuur, op het derde niveau beslist 
een ingevoerde subnationaliteit. Het 
vierde en laatste niveau blijft dan het 
Nationale Parlement met de Nationale 
Regering voor de gemeenschappelijke 
problematiek van de twee deelstaten. 
Voor de « gemengde materies » moet 
hier de zogenaamde « konkurrerende » 
wetgevende bevoegdheid voorzien 
worden. 

Ai de overige strukturen mogen dan 
langzaam als overbodig ter ziele gaan. 

Nu alles in beweging is in dit land 
en zoveel op de helling staat, maar 
ook zoveel mogelijk is, groeit een 
unieke kans voor staatslieden met vol
doende moed om uit te stijgen boven 
het partijpolitieke krententellen. Het 
integraal federalisme kan een mense
lijk antwoord geven aan de Belgische 
kwestie. 

quido delang 
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waarvoor 
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WIJ 
betogen 
v o o r Brussel ! 

Voor een verantwoorde doorvoering van de gewestvorming (107 quater) : 
beperking van het gewest Brussel tot de 19 gemeenten en beperl<ing van 
de bevoegdheid van dit gewest. Voor een doelmatige decentralisatie en 
dekoncentratie om de asociale pendel tegen te gaan. 
Voor eerlijke struktur°n in de agglomeratie, waardoor de gelijkwaardig
heid en een gelijke behandeling van de twee kultuurgemeenschappen 
verzekerd worden. Voor toepassing van de taalwetgeving en niet alleen te 
Brussel. 

voor vlaams brabant 
Voor beveiliging van Vlaams Brabant op kultureel, sociaal en ekonomisch 
gebied. 
Voor de vorming van gezonde gezagsverhoudingen : de ekspansie van 
Vlaams Brabant moet door eigen mensen, demokratisch en oordeelkundig 
worden geleid. 
Voor een kiesarrondissement Halle-Vilvoorde waar Vlaamse stemmen 
Vlaamse mensen verkiezen. 
Voor een provincie Vlaams-Brabant. 
Voor verruimde randfederaties. 

voor de mens en zijn leefmilieu 
Voor een afdoende bestrijding van de milieubezoedeling in Brussel en 
Vlaams Brabant. 
Voor een doelmatig politiek beleid inzake natuurbescherming en milieu
vrijwaring. 
Voor de onverbiddelijke toepassing van de bestaande wetten en regle
menten betreffende het leefmilieu met alle daartoe vereiste middelen. 
Voor uitbreiding en versterking van de huidige wetgeving op dit vlak. 
Voor een nationaal plan terzake, aansluitend op de akties op Europees 
en wereldvlak. 

yoor evenwicht tussen industrialisatie, ekonomische groei en menselijk 
.welzijn. 
'Voor volwaardige bevoegdheid van de Vlaamse gezagsinstanties Inzake 
milieubeheer. 
Voor onmiddellijke doorvoering van de sociaal-ekonomische decentrali-
isatie en eigen Vlaams politiek aktieverniogen op sociaal en ekonomisch 
gebied. 
Voor vereenvoudiging en gezondmaking van de politieke strukturen c m . 
door het samenvoegen van de akliviteiten van de Nederlandse kultuur-
raad en van de toekomstige sociaal-economische raad tot één samen-
ifleordende wetgevende Vlaamse arbeid. 
Voor een efficiënte uitvoerende gezagsinstantie op het vlak van de 
Vlaamse gemeenschap. 
jVoor eigen Vtaamse macht op elk gebied vwar Vlaams belang te behar-
,tigen is. 
Voor demokratische strukturen in dienst van het menselijk welzijn. 

te 
vilvoorde 
Vilvoorde, stad met 35.000 inwoners, buffer tussen Brussel en Vlaams 
Brabant, is symbolisch voor de doelstellingen van de betoging. Met zijn 
rijk industriepotentieel is het steeds het voorwerp geweest van Brusselse 
begeerlijkheid en werkplaats van duizenden Vlaamse werknemers. Het 
werd ook het prototype van ongeordende industrie-inplanting ; het ent 
een ongemeen grote luchtvervuiling en waterbezoedeling. 
Vilvoorde is ook een stad waar de Vlaamse trouw zich terdege heeft 
laten gelden, zowel in hoofde van de gemeentelijke gezagdragers als van 
de bevolking. 340 plaatselijke verenigingen onderhouden er een Vlaams-
Brabants gemeenschapsleven. 

Precies door de industrialisatie stond Vilvoorde onder een zeer zware ver-
fransingsdruk. Het stadje vertoont hiervan nog de duidelijke uithang
borden. 
De vervlaamsing is echter ingezet, ook in industriële kringen. De stads
overheid weigert van nu af aan vergunning te geven tot het aanbrengen 
van Franse of tweetalige uithangborden. De tij keert te Vilvoorde ten 
gunste van het Nederlands. Wij mogen bij onze betoging de gunstige 
evolutie niet in het gedrang brengen door onverantwoorde gedragingen. 
Niet het geweld op personen noch goederen, maar een groot aantal 
geestdriftige en tuchtvolle betogers zullen het succes van onze betoging 
verzekeren, ook bij de Vilvoordse bevolking en die van Vlaams Brabant. 

RICHTLIJNEN VAN DE VVB 

parkeren 
De auto's en autocars kunnen parkeren op de plaatsen aangeduid op het hieronder weergegeven plan : auto
cars op de plaatsen met grote P aangeduid ; auto's op plaatsen met kleine p aangeduid. Autocars nemen 
plaats op de straat en niet op het verhoogde middenvak in de Franklin Rooseveltlaan. 

verzamelpunt - opstelling 
De betogers verzamelen op de President Rooseveltlaa n — kant van de Campionlaan — (zie plan hieronder), 
voor wie van Brussel op de Rooseveltlaan komen naar rechts). Het juiste punt waar iedere provincie zich 
moet opstellen zal ter plaatse door borden aangeduid worden. 

hoe wordt er opgestapt ? 
1. Kop van de Betoging 
4. Provincie West-Vlaanderen 

2. Provincie Oost-Vlaanderen 
5. Provincie Limburg 

3. Provincie Antwerpen 
e.Provincie Brabant 

wegwijzer 
Vanaf het verzamelpunt de Franklin-Rooseveltlaan achtereenvolgens langs de Campionlaan - Leuvense straat • 
Hanssenslaan - Stationsstraat - Stationsplein - Stations lei - Heldenplein - Jan-Baptist Nowelei - Leuvense straat 
- Grote Markt - Marktstraat - Vlaanderenstraat - Spiegelstraat - Spuymolenstraat - Drinkplaatsstraat - Mechelse 
steenweg - Hendrik Consciencestraat - J. Blockxstraat - Groenstraat - Sobrystraat - Olmstraat - Bolwerkstraat -
Franklin Rooseveltlaan. Tot slot korte meeting op het Rooseveltplein. 

slogans, spandoeken, vlaggen 
Vanzelfsprekend worden in de betoging slechts de door de inrichters voorziene spandoeken en tekstbordjes 
meegedragen. Zoveel mogelijk vlaggen van Vlaamse verenigingen zijn gewenst. Ten einde het eendrachtig 
karakter van de betoging niet te schaden zal ieder begrijpen dat vlaggen met partijpolitieke betekenis, hoa 
waardevol en dierbaar ook, in deze betoging niet worden meegedragen. 

ordedienst 
Een eigen ordedienst is voorzien. Alleen dragers van de armband « ORDEDIENST » zijn bevoegd om aan de 
betogers richtlijnen te verstrekken met het oog op een vlot verloop van de betoging. De betogers zullen zich 
vanzelfsprekend sportief aan die richtlijnen houden. 

uniformen ? 
Omwille van de eendracht en het algemeen Vlaams karakter die deze betoging moeten kenmerken worden 
geen uniformen gedragen, behoudens vanzelfsprekend deze van muziekkapellen en jeugdgroepen. 

kenteken 
Elke betoger draagt zijn kenteken. Kentekens zullen nog vóór en tijdens de betoging worden verkocht. 

•tpaióH 



DE YOERSTREEK WORDT YERFRANST 
ONDER ONZE OGEN! 

I. DE TOESTAND VOOR 1963 

Vóór de overheveling van de Voer 
naar Limburg, vóór 1963, was de toe
stand van het onderwijs in de Voerge-
meenten als volgt. 

leder gemeente bezat toen uitslui
tend een Nederlandstalige gemeente
school (kleuter en lager onderwijs). 
Van Franse scholen was er nergens 
spraak. 

Wij citeren hier enkele gegevens uit 
de Davidsfonds - Overmaasbrochure 
• Wij klagen aan... », biz 52 (Uitgave : 
D.O., St. Pieters-Voeren, 1950). 

«Over het algemeen, de wettelijkheid 
van enkele diploma's ter zijde gelaten. 
Is de toestand op onderwijsgebied in 
de Voerstreek gezond. 

Eén feit dient echter aangestipt. Uit 
haast alle Voergemeenten gaan school-
plichtige kinderen naar de franstalige 
scholen te Aubel en te Wezet. Zo stip
te de Kommissie van Taaltoezicht In 
haar jaarverslag 1943 aan dat : 49 leer
lingen Franse scholen bezochten te 
Wezet, 79 leerlingen Franse klassen 
bezochten te Aubel ». 

Zo was de toestand tot in 1954. 

Toen in 1954 de toenmalige minister 
van Binnenlandse Zaken, P. Vermeylen, 
de resultaten van de vervalste talen
telling van 1947 (de vervalsing had In 
5 Voergemeenten een meerderheid van 
Franstaligen te voorschijn getoverd) 
publiceerde, beproefden een drietal 
Fransgezinde gemeentebesturen hun 
gemeenteschool te verfransen. Hun be
slissing werd onwettig verklaard door 
de toenmalige minister van Onderwijs, 
Leo Collard, en door het Luikse provin
ciebestuur. 

L. Cravatte, het hoofd van Remers-
daalse school en houder van 'n Duits
talig diploma, omzeilde echter ministe
rieel en provinciaal verbod en besliste 
eigenmachtig en tegen ale onderrich
tingen In : een transmutatie-school 
naar eigen recept op ta richten. Da 
kleuterklas en de laagste klas (eerste 
drie leerjaren) bleven Nederlands, 
maar de hoogste klas (de laatste drie 
leerjaren) werd volledig verfranst. De 
bestendige deputatie van de Waalse 
provincie Luik verwierp Cravattes be
slissing als zijnde formeel in strijd 
mot de wet, maar Cravatte deed voort 
en bleef rijkstoelagen ontvangen. 

Over het middelbaar onderwijs \n 
de voor-Limburgse periode schrijft de 
DO-brochure « Wij klagen aan... • (bIz 
51) het volgende : • In de Voerstreek 
Is slechts één middelbare school (lage
re afdeling), n1. die der Ursulinen van 
's Gravenvoeren. Een pensionaat, oor
zaak'van verfransing, houdt die school 
kunstmatig in leven. De meeste meis
jes van de Voergemeenten gaan naar 
het « Institut du Sacré Cceur » te We
zet, ook geleid door Ursulinen, waar 
zij een mond Frans leren. De jongens 
van Moelingen, 's Gravenvoeren, St. 
Martens-Voeren, lopen meestal naar 
het « College St. Hadelin « te Wezet, 
om er wat Frans te leren. St. Pieters-
Voeren, Teuven en Remersdaal zenden 
hun kinderen meestal naar Aubel waar 
men analoge toestanden aantreft ». 

Volledigheidshalve dient hier aange
stipt dat enkele gegoede Vlaamse 
ouders hun kinderen reeds toen naar 
internaten van Tongeren en Maasme-
chelen zonden. 

In 1954 kwam er in Bleiberg (Mont-
zen) een staats-middelbare school (on
derwijs In het Frans). Ook naar daar 
trokken heel wat kinderen van de oos
telijke Voergemeenten. Pensionaat en 
middelbare school van Ursulinen in 's 
Gravenvoeren was intussen ter ziele 
gegaan. 

Bij het begin van het schooljaar 1962-
63 werd er van uit de Voerstreek een 
schoolbus naar Tongeren ingelegd. 
Tientallen ouders beantwoordden dit 
privaat initiatief en stuurden hun Jon
gens en meisjes naar de Tongerse 
middelbare scholen. Het getal bleef 

stijgen, ook toen de Belgische Spoor
wegen deze busdienst overnam (lijn 
39b) zat die bus proppensvol. Deze 
dienst bestaat nog altijd. De oprichting 
in 1968 van de Provinciale Middelbare 
School te 's Gravenvoeren (nu 5 jaar 
moderne humaniora) deed natuurlijk 
het aantal pendelleerlingen verminde
ren, maar andere onderwijstakken van 
Tongeren krijgen nog immer hun Voer-
leerlingen. 

li. ONTWIKKELING SINDS DE 
OVERHEVELING 
NAAR LIMBURG 

Op 1 september 1963 besliste de 
gemeenteraad van Remersdaal, uit 
wraak voor genoemde overheveling, de 
hele gemeenteschool te verfransen. Da 
nederlandstalige onderwijzeres bleef in 
haar klas alleen achter met haar twea 
eigen kinderen. In het eerste studie
jaar werd ze vervangen door een Waal
se onderwijzeres. Gouverneur Roppa 
vernietigde die onwettige beslissing 
van de gemeenteraad. Maar gemeente
raad en schoolhoofd van Remersdaal 
stoorden zich aan geen enkele beslis
sing van hogerhand. Met de gelden 
van « Grand Liège » verfransten ze 
verder. 

In 1964 had de taalinspektie In fle-
mersdaal vastgesteld dat van de 47 
lagere schoolleerlingen er slechts 5 
Frans spraken en van de 33 kleuters 
8. Bovendien woonden de meesten op 
minder dan vier kilometer van een 
franstalige school in Aubel of Hom
burg. Op 28 januari 1964 stuurt de ad
ministratie van Nationale Opvoeding 
bericht naar Remersdaal dat de toelago 
van de drie laagste klassen werd afga
wezen. Kort daarop verklaart mi
nister Janne in zijn persoonlijke naam s 
de brief van zijn administratie nietig. 
Reden : de minister had het dossier 
Remersdaal nog rriet onderzocht. Aan 
volksvertegenwoordiger Wirix verklaart 
minister Janne op 18/2/65 dat de rap
porten van de Waalse taalinspekteur 
(waarom een Waalse in Limburg ?) 
niet overeenstemt met die van de 
Nederlandstalige. Bovendien, zegt Jan
ne, Is er een nieuw feit : de ouders 
van Remersdaal vragen nu niet-kon-
fessioneel franstalig onderwijs en dat 
is er niet binnen een afstand van vier 
kiometer. (Een nieuwe verfransingslist 
Is gemeente-onderwijs konfessioneei?). 
Op 29 juni 1965 kwam dan de beslis
sing (de beloning voor wetsovertre
ding sinds 1954) : Remersdaal, n- ge
teerd te hebben op het geld van 
« Grand Liège », kreeg zijn subsidies 
voor 1963-64 en voor 1964-65. 

Na Janne werd Dehousse minister 
van Nationale Opvoeding. Hij wilde 
slechts voorlopig subsidies schenken 
en ging de zaak weer eens onderzoa
ken. Was dat geen bewijs dat in Re
mersdaal op 'n schandalige manier de 
wet werd overtreden ? 

Op 12 september 1968 besliste dan 
een volgende minister van Nationale 
Opvoeding, Pierre Vermeylen (een 
Vlaming, die blijkbaar de Voerver-
fransing steunt), definitief de Remers-
daalse school te subsidiëren, met te
rugwerkende kracht tot 1 september 
1967 

Jarenlang onwettelijk onderwijs en 
grondige verfransing van de Remers-
daalse kinderen heeft ze voldoende 
Frans geleerd om een onderzoek van 
taalinspektie behoorlijk te ondergaan. 
Nu kan de verfransing ongeremd, ge
subsidieerd en wettelijk, verder gaan. 
In wat voor een land leven wij ' 

Het verfranssings-sukses van Re
mersdaal heeft de « Association Ré
gionale pour la defense des Libertés 
dans les fourons » (of de franskiljons) 
aangezet om van af 1968 in alle ge
meenten, met het geld van • Grand 
Liège » of Luiks kapitalisme, Franse 
kleuterklassen te openen. Veelal wor

den die klassen ondergebracht (St. 
Pieters-Voeren heeft geen kleuterklas 
meer) in gemeentegebouwen, die het 
franskiljons gemeentebestuur voor een 
spotprijs verhuurt. 

Bij de herrie, die te St. Martens-
Voeren in 1967 Waals- en Vlaamsgezin-
de leerkrachten tegenover mekaar 
plaatsten, werd één van de Vlaamse 
leerkrachten doorgestuurd. De meer^ 
derheid van de kinderen vergezelden 
hem echter naar een plots opgerichte 
vrije Vlaamse Lagere School te 's Gra
venvoeren. De vrij gekomen lokalen 
te St. Martens-Voeren werden al reer 
spoedig ingenomen door een Franse 
school van de beruchte «Association». 

Zo komen we tot de toestand, be
schreven in de bijlage van onze Over-
maasglds (uitgave : Bond der Vlamin
gen van Oost-België, Tongeren 1972), 
die we hier volledig herhalen. 

de opvoeding van de Voerkinderen 
geenszins baat kan schenken, door 
iedereen onder ogen dient genomen. 
Opdat bekwame artsen genezing mo
gen brengen, tonen wij de wonde. 
Dankbaar maakten wij gebruik van de 
cijfers ons meegedeeld door de heer 
adjunkt-arondissementskommissaris. 

(?) Het is mogelijk aan te duiden 
naar welke instelling de leerlingen 
MO van de Voerstreek georiënteerd 
worden (13 uit Vlaanderen, meestal 
Limburg, en 16 uit Wallonië, veelal Vise 
en Luik) zonder hiervoor het juiste aan
tal te kunnen geven. De Middelbare 
Nederlandse school van 's Gravenvoe
ren telt 70 leerlingen. 

Wat het hoger onderwijs betreft, be
naderen de cijfers de juiste toestand. 
Enkele studenten aan hogere scholen 
In Nederland ontsnappen allicht aan 
iedere observatie. 

Volgen 
Franstalig 
Onderwijs 

Volgen 
Nederlandstalig 

Onderwijs 

Kleuteronderwijs 

Lager Onderwijs 
(D.) 

Moelingen 

's Gravenvoeren 

St Martens-Voeren 

Remersdaal 
Teuven 

Moelingen 
's Gravenvoeren 
St. Martens-Voeren 
St. Pieters-Voeren 
Teuven 
Remersdaal 

(A) 
(P) 
(A) 
(Z) 
(A) 
(G) 
(G) 
(A) 
(G) 

Middelbaar Onderwijs Voor heel de Voerstreek 
Hoger Onderwijs Voor heel de Voerstreek 

18 

26 

hU ' i r t l l i i i j ' 

19 
16 

102-

85 
88 
61 
19 
50 
92 

395 
? 
11 

27 

45 

103 
ibno"''8ï'*^ eO(tt>.ji 

52 
78 
111 
31 
41 
3 

316 

? 
4 

VERKLARING 

(A) De Inrichtende instantie is l'As-
sociation Régionale pour la defense 
des Libertés dans les Fourons, vereni
ging die sinds 1963 ontstond uit de po
litiek getinte aktie » Retour a Liège •. 

(P) De inrichtende instantie is « Pa
rochiale Werken ». 

(Z) Inrichtende instantie, Zusters 
Ursulinnen. 

(G) Inrichtende instantie, gemeente. 
De gemeente St. Pieters-Voeren heeft 
geen keuter-onderwijs. De kleuters 
gaan er naar andere gemeenten. 

(D) In tegenstelling met de kleuters, 
die meestal in eigen gemeente op 
school gaan, zijn de kinderen van het 
lager onderwijs van de Voerstreek, 
slachtoffer van taaihetze en taalstrijd, 
In een ware diaspora verzeild. De kin
deren, die Franstalig onderwijs volgen, 
doen dat meestal buiten de Voer
streek. Alléén Remersdaal heeft een 
gemeentelijke Franse school (naar on
ze mening onwettig). In St. Martens-
Voeren richt de reeds genoemde « As
sociation » met de hulp van de kapi
taalkrachtige vereniging « Grand Liè
ge », en onder stille bescherming van 
het huidige gemeentebestuur, drie 
leergangen met franstalig onderwijs In 
gemeentegebouwen sturen de meeste 
ouders, die nederlandstalig onderwijs 
voor hun kinderen wensen, er hun 
schoolplichtigen naar een vrije school 
In 's Gravenvoeren. 

Dat zo'n diapora-toestand veel kwaad 
doet, is duidelijk. Dat sommige perso
nen ongraag, die toestand met cijfers 
bekend maken, begrijpen we. Wij me
nen dat deze ziekelijke toestand, die 

III. HET IS VIJF VOOR TWAALF 

Is het niet hoog tijd at het Parle
ment gaat denken aan de fusie van de 
zes Voergemeenten ? Eén gemeente 
en eerst dan één centrale school.. 
Kwaliteit van gemeenteraad en school 
zouden er kunnen bij winnen. Gemeen
tebeleid en taaitoestand mogelijk ook. 
Het ongrondwettelijk wetsontwerp 
Dehousse (autonoom kanton) kan ver
nietigd door het fusioneren va de 
Voergemeenten. Het faciliteiten-sys
teem was in de Voer oorzaak van veel 
leugens, valsheid en vijandschap tegen 
alles wat Nederlands is. Vlaanderen 
dient baas te zijn in eigen huis, daar
om afschaffing van faciliteiten er ook 
van Franse scholen. 

In Aubel verfranste 'n kleine eeuw 
geleden na de schooljeugd heel het 
openbaar leven. Zal met de Voerstreek 
hetzelfde gebeuren ? 

Kan Vlaanderen nu tonen dat het 
mondiger is dan een eeuw terug ? 
Wordt in België leugen en onwettelijk
heid beloond, verdraagzaamheid stuk 
geslagen ? 

Zonder pessimisme zien we de toe
komst te gemoet. Vlaanderen moet 
echter baas worden in eigen huis en 
Waalse heethoofden, gewetenloze ver-
fransers, buitengooien. 

j . gouverneur, 
voorzitter van 

bond der vlamingen 
van oost-belgië 
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Acht keer Kredietbank op z'n best 
Ziehier 8 van onze diensten -

en meteen 8 overtuigende argumenten om op een moderne manier ( 

J e k u n t m e e r d a n j e d e n k t . O p v o o r w a a r d e d a t j e o p e e n m o d e r n e 
m a n i e r m e t g e l d o m g a a t . 

M a a k e e n a f s p r a a k m e t j e t o e k o m s t . B e g i n m e t e e n z i c h t r e k e n i n g 

b i j d e K r e d i e t b a n k e n d e res t k o m t vanzelf . O o k al h e b j e n u n o g n i e t 

v e e l g e l d uit te g e v e n of te s p a r e n . 

J e b e n t j o n g en j e zit b o o r d e v o l p l a n n e n , w e n s e n e n d i o m e n . 

M i s s c h i e n k u n j e n o g n ie t a l les v e r w e z e n l i j k e n . D a t k o m t w e l 

Ki jk i n t u s s e n d e k a t m e t ui t d e b o o m . 

L e e r o n z e d i e n s t e n k e n n e n ! 

W^UjM Een zichtrekening is zo-
^ ^ ^ S ^ veel als je portefeuille, 
Bll^^^'J maar veiliger, gemakkelij
ker en interessanter J e betaalt direkt 
met cheques of met overschrijvingen, 
je laat er gemakkelijk geld — je wedde 
b.v. — op storten, je hebt de garantie 
van een eurochequekaart 

Automatische betalingen 
Huishuur, gas, telefoon, 
elektriciteit en alle uitga
ven die regelmatig terug

geef éénmaal een opdracht en 
automatisch op tijd be

keren 
alles wordt 
taald 

Girale betalingen 
J e wedde m een loonzakje 
of je wedde automatisch 
betaald bij de Krediet

bank ? De keuze is niet zo moeilijk. 
Geld op een bankrekenmg is modern, 
praktisch en veilig, en het rendeert 
vanaf de eerste dag. 

Depositoboekje 
Spaargeld bewaar je toch 
met thuis : je laat het ge-
woon r e n d e r e n ! Op een 

depositoboekje, 't Blijft gemakkelijk 
bescliikbaar, en het levert een interes
sante rente op. 

rung, je 
kenmg 

Verzekering Rekening Plus 
E e n ongevallen verzeke -
ring wordt je automatisch 
verstrekt bij je zichtreke-

bankboekje of je termijnre-

Persoonlijke lening 
en financiering 
BIJ de Kredietbank een 
lening aangaan is een 

doodgewone zaak en je lening afbeta
len m maandelijkse termijnen is ook 
een vorm van sparen 

S
I Beleggen in effecten 
1 Onze gemeenschappelijke 

beleggingsfondsen bieden 
I je een zorgvuldige selectie, 

een verregaande nsicospreiding en een 
permanente controle van specialisten 
aan Zelfs voor een kleine belegging 
Iets wat normaal alleen voor een mil-
joenenportefeuille wordt bekomen 

effecten. 

Kasbons 
Kasbons zijn de eenvou
digste stap van sparen op 
rekening naar beleggen in J j ^ 

DOE ALSOF 
J E THUIS B E N T 

Wat je met de Kredietbank allemaal 
kunt doen, wordt je klaar en duidelijk uitgelegd "~"~~*<v̂  
m onze acht nieuwe, pi achtige kleurenfelders. Vraag ze 
onmiddellijk met onderstaande coupon, of loop eens binnen 
bij een van de 650 kantoren van de Kredietbank. 

1 Hoe werkt een zichtrekening 
2 Hoe automatisch betalen 
3 Hoe werken girale betalingen 
4 Hoe veilig sparen met een 

depositoboekje 
5 Hoe ben je verzekerd via je 

rekeningen en deposito's 
6 Hoe een persoonlijke lening of 

financiering bekomen 
7 Hoe veilig beleggen in effecten 

8 Hoe veilig beleggen met 
kasbons Kredietbank 

ANTWOORDCOUPON 
Gelieve mij de aangekruiste folders te zenden : 

D l ^^ D s D 4 

I I 5 I I 6 I I 7 I I 8 

Kredietbank 
650 kantoren: waar je woont, waar je werkt, waar je winkelt. 

Naam ..„„,„.„, 

Straat 

Postnr. .„ Gemeenle 

„„,.,„ nr., 

TerugMuien naar: Kredietbank 
Centrale Afd. Publiciteit en P R 
Arenbcrgstnuit 7, 

WV. lOOOBrowel 
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VOOR 
DE SOCIALISTEN 
ZIJN 
DE ZELFSTANDIGEN 
SLECHTS 
"PROFITEURS" 

W E E K B L A D V O O R E E N S T R I J D E N D S O C I A L I S M E 
ia** f a a r g a n g - nr. A3 - 3 0 s e p L 1972» - 1 0 I ' 

„Slaking" van de profiteurs... 

Als de middenstanders nog niet wisten wat de socialisten 

van hen denken, dan moeten zij er maar eens het week» 

blad « Links » van vorige week op nalezen. Op zijn eerste 

pagina, en onder de hiernaast afgedrukte veelzeggende 

titel, schrijft het « weekblad voor een strijdend socialis

me » o.m. het volgende : « Er zijn in ons land teveel mid

denstanders, teveel winkeliers en tussenpersonen aller

hande. Overal zijn pompstations, schoenwinkels, cafés, 

textielzaken, platenwinkels en noem maar op als padde

stoelen uit de grond gerezen, zonder aan enige noodzaak 

of behoefte te beantwoorden. Wie daarvan het gelag be

taalt is vanzelfsprekend, in de eerste plaats, de verbrui

ker : de geringe afzet moet wel gekompenseerd worden 

door een hogere winstmarge, die dan in de prijs doorbe

rekend wordt. Maar ook de gemeenschap betaalt het ge

lag : het instandhouden van overtollige arbeidskrachten 

in de distributiesektor betekent vanuit ekonomisch oog

punt inderdaad een zinloze verspilling, daar waar zij in 

de produktie tot de opbloei van de ekonomie en de alge

mene welvaart zouden bijdragen ». 

En het blad voegt er ondubbelzinnig aan toe : « in een 

socialistische planekonomie zou vanzelfsprekend aan die 

ongezonde toestand paal en perk gesteld worden ». 

Ziezo, dat is klare taal. De socialisten die tot het establish

ment behoren zouden het vanzelfsprekend zo brutaal niet 

zeggen, zij verhullen zorgvuldig hun ware bedoelingen 

(richtte BSP-er Cudell zelfs geen socialistische midden

standsvereniging op ? ) maar aan hun zuurzoete commen

taren merk je wel dat ook zij de zelfstandigen niet in het 

hart dragen. Op zelfstandige arbeiders hebben zij nu een

maal veel te weinig vat naar hun zin. 

Als het van de socialisten afhing dan zou er korte metten 

gemaakt worden met de zelfstandige arbeiders. Hun 

ideaal is een bevolking die uitsluitend bestaat uit loon-

trekkenden. Daar kunnen ze beter vat op krijgen : via 

politieke benoemingen in staatsdienst en via de « klassen

strijd » in de bedrijven. Ondanks de zoete broodjes van 

de zgn. « moderne socialisten » zijn en blijven het collec-

tivisten, in essentie dus vijanden van elke vorm van zelf

standige arbeid. 

En om nog een duidelijk voorbeeld te geven van de socia

listische « bezorgdheid » om de zelfstandigen : vice-pre

mier Cools (BSP) , die blijkbaar nogal wat kiezers telt onder 

de Luikse vogelvangers, wilde van geen toegevingen aan 

de middenstanders weten zolang de h. Tindemans, minis

ter van Landbouw en Middenstand, zijn vogelvangstver-

bod niet had ingetrokken... En laat de socialistische 

« Volksgazet » aan de vooravond van de staking dan maar 

blokletteren « de socialistische zelfstandigen zijn soli

dair »... 

wi j in nederland 

de automobilist- als 
« zoete lieve gerritje » 

(jeeveedee) MeU schlagers » als « Overal waar de meisjes zijn >> of • Laat de 
klok maar luiden » hoort het aloude liedje » Wie zal dat betalen, zoete lieve Ger
ritje • tot het vaste gezongen repertoire op bruiloften en partijen in Nederland. 
Toen afgelopen week de rijksbegroting voor 1973 werd bekend gemaakt, met een 
uitgaventotaal van meer dan 43 miljard gulden (een dikke 600 miljard franken), 
was er alle aanleiding voor het Nederlandse volk om dat deuntje van zoete lieve 
Gerritje aan te heffen, te meer daar er een budget-tekort moest worden gekonsta-
teerd van bijna 3 miljard. Maar gewend aan niet meer voor te stellen cijfers die 
vanuit Den Haag over het land worden gestrooid, hield het volk zich op de begro-
tingsdag, de traditionele derde dinsdag van september, rustig. 

10 % VAN BEGROTING 

Twee dagen later echter prijkten de begin-regels van het populaire liedje 
boven een pagina-grote advertentie in vrijwel alle dagbladen van het land. En er 
werd meteen een antwoord gegeven op de vraag wie, zoete lieve Gerritje, de begro
tingstekorten zal moeten betalen : het is de automobilist. De advertentie was 
afkomstig van de RAI, de vereniging voor Rijwiel- en Auto-Industrie, een duidelijke 
belangengroep dus. Maar men kan niet ontkennen dat het scherpe protest dat 
door middel van de monster-advertentie aan het adres van de regering werd gericht, 
gerechtvaardigd is. De Nederlandse auto-rijder, die ook in het verleden al zwaar 
door de belastingen werd gepluimd, krijgt immers van de fiskus een nieuwe dreun 
op het hoofd : bijna een half miljard gulden meer dan in het lopende jaar zal in 
1973 door de automobilist moeten worden opgebracht. En dat is een absurde zaak 
zolang het openbaar vervoer in Nederland nog van die aard is dat vele honderd
duizenden wel verplicht zijn om zich een auto aan te schaffen en de wegen te 
bevolken. 

Om de lezer van « Wij » een gedacht te geven van de speciale belastingen 
de op een Nederlandse automobilist drukken, vermelden we hier de cijfers voor 
het lopende jaar. (Alle bedragen zijn in guldens en u kunt de gulden op 14 fr. stel
len) : 

Motorrijtuigenbelasting 986 miljoen 
Benzine-aksijns 1.875 miljoen 
Dieselolie-aksijns 56 miljoen 
Verbruiksbelasting op personenauto's 480 miljoen 
BTW over verbruiksbelasting en aksijnzen 331 miljoen 

Samen betekent dit 3.728 miljoen gulden en dit bedrag zal het komende jaar 
verhoogd worden tot 4.196 miljoen gulden ,dus bijna een tiende gedeelte van de 
totale rijksbegroting ! 

Kwam het grootste gedeelte van deze ferme som nu maar ten goede aan ver-
keersvoorzieningen (wegen, bruggen, stoplichten, enz.), dan zou er niet zoveel 
reden zijn om te mopperen over de fiskale aanslag op auto-rijdend Nederland. 
Maar het is slechts de helft van al die vele miljoenen die gebruikt wordt voor ver
betering van de verkeersomstandigheden. En van het kleine half miljard dat er 

volgend jaar aan auto-belastingen bijkomt, zal nog niet het vijfde gedeelte besteed 
worden aan de aanleg en het onderhoud van de wegen. 

VERANTWOORD PROTEST 

De RAI-advertentie zegt : « Waarvoor dienen al deze verhogingen ? Wil de 
regering op die manier het autogebruik beperken ? Daar gelooft de regering blijk
baar zélf niet in. Want zij is er bij de ramingen van de belastinginkomsten voor 
volgend jaar van uitgegaan dat het aantal auto's gewoon zal blijven groeien. Zijn de 
voorgestelde hogere autobelastingen dan geïnspireerd door zorg om ons milieu ? 
Nee, want het leeuwenaandeel van het geld'wordt voor heel andere doelen bestemd. 
Er is maar één conclusie mogelijk : het gaat in de éérste plaats om het stoppen 
van de gaten in de rijksbegroting. Met geld, dat voor een onevenredig deel wordt 
gehaald bij Zoete Lieve Gerritje : de automobilist ». 

We herhalen : de RAI is een belangengroep (namelijk van autofabrikanten, 
-importeurs, dealers, enz.). Maar waar het zo overduidelijk is dat voor de regering 
steeds weer opnieuw de automobilist de aangewezen man is om de tekorten op de 
begroting te dekken, vinden we het protest van de RAI volkomen op zijn plaats. 
Ook al willen we niet lichtvaardig heenstappen over het feit dat de auto mede 
schuld draagt aan de milieu-vervuiling (al is onze trouwe vierwieler zeker niet de 
ergste vervuiler, vooral wanneer een auto gebruikt wordt om zich over aanzien
lijke afstanden te verplaatsen), een feit is dat tallozen hun auto inderdaad nodig 
hebben voor hun uitstapjes, weekend-tochten en vakanties. En bovendien : dat 
grote kategorieën uit de bevolking die tot voor kort dagelijks in weer en wind bij 
tochtige bushalten op het platteland (nog altijd het grootste deel van élk land !) 
moesten wachten ,of voortdurend hun trein-aansluiting misten, nu eindelijk kunnen 
beschikken over het gemak van een eigen auto. Men ontkomt er inderdaad niet 
aan nuchter te stellen dat de auto niet meer weggedacht kan worden uit onze 
samenleving. En daarom is het onbillijk om de automobilist met hoge belastingen 
te straffen. 

ONBILLIJKE AANSLAG 

De RAI is van plan een duidelijke aktie te gaan voeren tegen de stijgende 
autokosten. Haar opvattingen hebben reeds weerklank gevonden bij de automobi-
listen-organisaties. Deze zijn er eveneens van overtuigd dat de regering te licht
vaardig gebruik maakt van de wil tot autorijden bij het Nederlandse volk. Het merk
waardige is trouwens dat op de begrotingen van de diverse ministeries en van alle 
overheidslichamen de autokosten niet gering zijn. Enerzijds dus rijden er vele dui
zenden « officiële » automobielen (men zou ze in een stad als Den Haag alleen al 
eens moeten tellen I), anderzijds wordt de partikuliere autorijder in de strafbank 
geplaatst. Dat ongeveer een half miljoen beroepschauffeurs, garagehouders, wegen
bouwers hun inkomen direkt aan de auto te danken hebben, is nog een speciaal 
aspekt van de hele zaak. Mede daarom geloven wij dat het goed zou zijn wanneer 
het parlement zich uitermate kritisch opstelde tegenover de belastingplannen van 
de Nederlandse regering. Natuurlijk moeten de lasten over het hele volk verdeeld 
worden, maar de aanslag op de automobilist is onevenredig en onbillijk. 
P.S. Na'de verhoging van de benzineprijs in Belgiè overweegt de Nederlandse rege
ring eveneens een opslag van de benzineprijzen Bij de bedragen die we hierboven 
noemden, moeten dus nog eens enige miljoenen bijgeteld worden. . ! 
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taiwan 
betaalt 
het 
gelag 

(Argos) Weer heeft de we

reld zijn zoveelste « histori

sche » ontmoeting beleefd. 

Na het bezoek van president 

Nixon aan Peking was ook 

premier Tanaka van Japan in 

de Chinese hoofdstad te gast. 

Het ceremonieel dat eerder al 

het Amerikaans staatshoofd 

te beurt viel werd nog eens 

in al zijn stipte eentonigheid 

met volksdansen, akrobatisch 

vertoon en haast liturgische 

omhelzingen herhaald. 
Afgevaardigden van Peking ontmoet /e de dag van vandaag haast overal. China's ambassadeur 
liep deze week even binnen op een tentoonstelling van Roemenië... 

te Brussel 

Het is niet de eerste keer dat Ka-
kuei Tanal<a, sinds juli jl opvolger van 
premier Sato met China en de Chine
zen wordt gekonfronteerd. Al in 1939 
was hij als soldaat van het Keizerlijk 
Leger gestationeerd op een basis in 
Mandsjoerije. Honderden kilometers 
verder werkte toen Tsjoe En Lai als 
kommissaris in het Rode Leger van 
Mao Tse Toeng Verleden week hebben 
beide mannen elkaar ontmoet als re
geringsleiders van de twee belang
rijkste staten in het Verre Oosten 
Voor de sfeer waarin een historische 
ontmoeting moet plaats hebben waren 
te Peking alle anti-Japanse leuzen ver
wijderd Toch was op Pekings Tien An 
Man plein een arvti-Japanse boodschap 
blijven hangen ; • Tegen de herleving 
van het Japans militarisme ». waarmee 
weer eens bewezen is dat de Chinese 
angst voor een nieuwe Japanse agres
sie nog niet kompleet geweken is 
Men is te Peking de periode van bit
tere Japanse overheersing niet verge
ten Om die reden allicht heeft voor
zitter Mao het akkoord dat al in 1952 
tussen Tokio en de nationalistische 
regering van Tsjang Kal Sjek tot stand-
kam onberoerd naast zich neergelegd 
Door de jongste ontwikkeling is be
wust akkoord overigens volledig ach
terhaald. 

Te Peking heeft Tanaka veel water 
in zijn wijn moeten doen. In hel slot-
communiquee werd immers door de 
gesprekspartners bevestigd dat de 
Chinese volksregering de ene wettige 
regering van China is, dat Japan het 

Chinese standpunt terzake Taiwan 
[« Taiwan is een provincie van Chi
na ») volledig begrijpt en eerbiedigt 
en dat het vredesverdrag van 1952 tus
sen Tokio en Taipeh bijgevolg zijn be
staansredenen verloren heeft. Wat 
Taiwan betreft heeft Tanaka de Chine
se beker tot de droesem moeten ledi
gen In ruil ziet Peking af van Japanse 
oorlogsherstelbetalingen. Positief is 
ook dat de betrokken regeringen ver
klaren geen beroep te zullen doen op 
geweld voor de regeling van hun ge
schillen. Hiervoor ware trouwens voor
afgaandelijk een Japans leger nodig I 
De Japanse rechtse ekstremisten krij
gen dus een domper op hun luidruch
tige eisen tot vorming van een natio
naal leger. Het zevende punt uit het 
communiquee hervat bijna woordelijk 
de termen van het communiquee te 
Shangai tussen Nixon en Tsjoe En Lai 
ondertekend : d.w.z. Tokio en Peking 
zullen afzien van hegemoniale oogmer
ken — een stipulatie die duidelijk be
doeld is om Amerika en Rusland ge
rust te stelllen Moskou en Washing
ton hoeven dus niet onmiddellijk te 
gaan steigeren ! Maar Taiwan dat het 
gelag betaalt van de Chinees-Japanse 
toenadering is niet erg opgetogen. 
Taipeh heeft nl. al bekendgemaakt de 
diplomatieke betrekkingen met Tokio 
te verbreken en de toegang tot zijn 
havens te verbieden aan alle landen 
die Taiwan niet diplomatiek erkennen. 
Die harde houding van Tsang Kai Sjek 
zal echter de positieve vooruitzichten 
niet ongedaan kunnen maken. Die ont
moeting kan het begin zijn van een 
periode waarin voortaan alleen door 

Aziaten over de toekomst van Azië 
wordt beslist. 

Het is ook duidelijk genoeg dat bei
de landen een gezamenlijk voordeel 
hebben bij de toenadering. China is 
nog steeds een ontwikkelingsland. Het 
wenst zijn technologische kennis en 
ekonomische uitrusting op te voeren 
waarbij de Japanse ondernemingen 
zeker een handje zullen toesteken ! 
Om meer dan een reden stond die toe
nadering al een tijdlang vooraan op de 
Chinese agenda. Immers op het di
plomatieke front komen de Russisch-
Japanse betrekkingen nu op een bij
zonder laag pitje te staan. Tsjoe En Lai 
heeft zijn Japanse gast dan ook ondub
belzinnig te kennen gegeven dat pro-
Russische voorkeuren zoals die af en 
toe te Tokio ruchtbaar worden hem 
beslist niet welgevallig zijn. Binnen
lands zal Tanaka uit de historische ont
moeting wel zijde weten te spinnen 
voor de opvlucht van zijn eigen libe-
raal-demokratische partij. In de eerst
komende lente moeten in Japan ver
kiezingen doorgang vinden. Maar bui
tenlands lijken voor de Japanse pre
mier belangrijker sporen te rapen. De 
ontmoeting te Peking kan gewoon een 
spijker betekenen in « de doodskist » 
van het Amerikaans-Japans vredesver
drag. Als het waar is wat daar te Pe
king werd uitgebazuind, nl. dat China 
niet langer een bedreiging vormt voor 
Japan, dan kan het keizerlijk land in de 
toekomst ook de bescherming missen 
van het fameuze Amerikaanse atoom
gordijn dat toch alleen maar een be
schermende funktie heeft. 

Ten slotte zal ook na het triomfalis

tisch slotcommuniquee de Chinees-
Japanse rivaliteit blijven voortbestaan, 
ware het ook maar in sourdine ! De 
territoriale geschillen omtrent de Sen-
kaku eilanden, het vraagstuk Taiwan, 
het Koreaanse schiereiland en de Chi
nees-Japanse wedijver ter verovering 
van de Aziatische markt blijven speci
fieke diskussiepunten die het meest 
euforische slotcommuniquee niet on
middellijk kan verhelpen. Zaak blijft 
dat de hangende twistpunten aan 
weerskanten met Oosters realisme 
werden aangepakt. Vooral voor China 
lijkt de ontmoeting met Tanaka, na het 
bezoek van Nixon aan Peking, een 
tweede poging om los te breken uit 
de isolering. In de onmiddellijke eufo
rie moest de Sovjetunie het weer eens 
extra ontgelden. Honderdduizenden 
Chinezen zongen revolutionaire liede
ren. Maar voor Westerse waarnemers 
bleef de geestdrift toch overschaduwd 
door het besef dat Taiwan, door de 
keuze van Japan voor de Volksrepu
bliek, meer dan ooit uit de internatio-
nae politiek gesloten is en dat de gro
ten der aarde vrij lichtzinnig omsprin
gen met beloften en waarborgen In 
ruil voor meer tastbare en meer dl-
rekte verwezenlijkingen. De houding 
van de VSA en van Japan is in dit op
zicht wel zeer simptomatisch voor het 
peil van de internationale moraal. Voor
zeker verdient Tsjang Kai Sjek en zijn 
aanhang onze tranen niet maar het 
politiek gedrag van Japan en de VSA 
kan ooit gevaarlijker worden voor de 
duurzaamheid van de nieuwe verdra
gen die uit al die historische ontmoe
tingen heten te rezulteren. 

deze week in de wereld 

ten • tuig » ae udgdyeuvunicnter. onweK: sinds enkele weken wapent 
in de bagage op de Kennedyluchthaven te New-York. 

• Amerikaanse Huis van Afgevaar
digden (Kamer) keurt een besluit 
goed, waarbij de president gemach
tigd wordt, zekere maatregelen te 
treffen tegen landen die te laks 
optreden tegen vliegtuigkapers. 
• De Palestijnse verzetsbewegin
gen zien voorlopig af van zekere 
aktiviteiten tegen Israel vanuit het 
giondgebied van de omringende 
Arabische staten, ten einde voor
taan Israëlische represailles te 
voorkomen, dit vooral op verzoek 
van de Libanese regering. De poli
tieke en militaire vleugels van de 
Palestijnse verzetsbewegingen be
raden zich verder over het voor
stel van de Egyptische president 
Sadat, om een Palestijnse regering 
in ballingschap op te richten, idee 
waarmee de Israëlische regering 
bij voorbaat geen rekening wenst 
te houden en waarover de Pale-
sti/nen wegens persoonlijke rivali
teiten zelf verdeeld zijn. 

• Vijandelijkheden tussen Noord
en Zuid-Jemen voorlopig stop ge
let. 

• In het referendum over al dan 
niet toetreding tot de EEG in Dene
marken spreekt een meerderheid 
van 63 % zich positief uit, In tegen
stelling met de Noren, die met 52% 
meerderheid het Europese lidmaat
schap afwezen. Terwijl het Noorse 
parlement zich nog moet uitspre
ken over dit resultaat is het refe
rendum in Denemarken bindend, 
aaar het Deense parlement zich 
reeds — eveneens positief — uit
sprak. 

• Op het Labour-kongres te Black
pool slaagt Wilson er in, een kom-
promis-voorstel er door te halen, 
waarbij de partij verder ageert te
gen het Britse EEG-lidmaatschap 
onder de vooiwaarden, bedongen 
door de regering Heath. De uit
slag in Denemarken verzwakt ech
ter Labours' positie. 

• President Moboetoe van Zaire 
bemiddelt in bet geschil tussen 
Oeganda en Tanzania te Dar-Es-Sa-
laam. Waar afgevaardigden van 
beide tanden aan de besprekingen 

deelnemen. Moboetoe heeft ook 
een persoonlijk onderhoud met pre
sident Amin in diens hoofdstad. De 
Zaïrese minister van Buitenlandse 
Zaken, naar Londen uitgenodigd 
om er met zijn Britse kollega sir 
Home te praten over de uitwijzing 
van de Oegandese Aziaten, ver
laat de Britse hoofdstad wegens 
' onheuse ontvangst ». 
• Japan en Taiwan (Formosa) ver-
breken diplomatieke betrekkingert 
nadat Peking en Tokio de hervat-
ting van diplomatieke betrekkingen 
tussen China en Japan aankon
digden. Ook West-Duitsland bereidt 
het aanknopen van diplomatieke 
betrekkingen met Peking voor. 
• Te Londen wordt overgegaan tot 
de oprichting van een » internatio
nale brigade tegen het terrorisme: 
• 2000 Britse soldaten worden uit 
Ulster teruggetrokken, niettegen
staande de bomterreur er voort
duurt en ondanks de mislukking 
van het Brits-Noordiers overleg 
(slechts 3 van de 7 politieke par
tijen van Ulster namen deel aan 
het door de Britse minister-resi
dent Whitelaw belegde rondetafel
gesprek). Een verdere verminde
ring van de Britse troepenmacht 
wordt In uitzicht gesteld. 
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kan de toekomst bestudeerd worden? 
lijdelijk voorspellen of aktief plannen ? 

In het juninummer van dit jaar brengt 
de Internationale Spectator de tekst 
van een rede uitgesproken door Nobel
prijswinnaar (economie) professor 
Tinbergen. Het loont wel de moeite, 
geloven wij, de opinies van deze ge
leerde bondig aan de lezers van «Wij» 
mede te delen. 

Zoals iedereen nu wel weet, onder 
andere door de spektakulaire TV-ult-
zending van de beroemde futuroloog 
Herman Kahn en door het indringend 
sukses van het Rapport van de Club 
van Rome, hebben de wetenschappe
lijke toekomstvoorspellers zich ge
waagd aan een ophangen van een 
(pessimistisch) beeld van onze pla
neet in het jaar 2000. De rede van 
prof. Tinbergen maakt een prettige uit
zondering op de menigte van weinig 
goeds voorspellende visioenen. Hij be
weert niet dat de feitelijke gegevens 
onjuist zouden zijn, en wil zich ook 
niet begeven op het pad van de roos
kleurigheid, maar hij beweert dat da 
wetenschappelijke benadering van de 
futurologie nogal wat leemten ver
toont en dus eigenlijk niet volledig au 
sérieux kan genomen worden. Tevens 
verwijt hij de pessimisten geen oog te 
hebben voor daadwerkeijke planning 
op lange termijn en zich aan voorspel
lingen te wagen onder de veronder
stelling dat eigenijk nergens verande
ring van stelsels of van strukturen 
komt en dat de sociaaleconomische 
beleidsinstrumenten dus dezelfde zul
len blijven. Hier wordt nu juist een 
denkfout van formaat gemaakt. Vele 
futurologen hebben zich op de vlakte 
gehouden voor wat betreft bijvoor
beeld de socio-ekonomische verande
ringen (die In de loop van de geschie
denis toch meermaals zijn opgetreden) 
waarvan kan verwacht worden dat deze 
in een zo snel evoluerend tijdsgewricht 
ook in de komende decenniën zullen 
aan de dag treden. 

Kunnen wij nu reeds voorspellen of 
de enorme wetenschapsexplosie niet 
de stabiliteit van onze huidige maat
schappelijke ontwikkeling zal beïnvloe
den ? Is het niet zo dat nieuwe funda
mentele ontdekkingen schokken kun
nen doen ontstaan ? Niet alleen de 
zuiver natuurwetenschappelijke re
search kan ons systeem een aantal 
. schokken » toebrengen, maar ook de 
steeds dieper doordringende « mens
wetenschappen » zoals individuele en 
groepspychologie, sociologie en staats
wetenschap. 

Niet enkel de wetenschapsexplosie 
maar tevens de mislukking van de tra
ditionele ontwikkelingshulp (hoe vlug 
wordt nu iets traditioneel !) en de be
volkingsexplosie in het Zuidelijk half
rond zijn Indiciën van mogelijke maat
schappelijke explosie. « Men hoeft 
zich maar oppervlakkig in te leven in 
de wanhopige situatie van de verpau
perde massa's van Afrika, Latijns-Ame-
rika en Azië om te begrijpen dat de 
bevolkingsexplosie spoedig door maat
schappelijke revoltes zal worden ge
volgd en dat het dus van het grootste 
belang is en van de hoogste dringend
heid wordt om een versneld ekono-
misch ontwikkelingstempo door te zet
ten », aldus Tinbergen. 

Hij vermeldt dan nog de ideologische 
en politieke polarisatie die weer aan 
de orde is, na een periode van even
wicht è Ia Lord Keynes. Een laatste 
element dat zeker zijn invloed zal doen 
gelden ten gunste van een nieuwe 
socio-economische strukturering is de 
massale bewustwording op zeer korte 
tijd van de problematiek van de ver
vuiling van het leefmilieu. Tinbergen 
veronderstelt m i. terecht dat deza 
dreiging de publieke opinie zo zal aan
grijpen dat, bij eventueel gebrek aan 

technologische geneesmiddelen, poli
tieke maatregelen zullen genomen wor
den via belastingsheffing op ongewen
ste produkten, produktiebeperking, 
remming van de bevolkingsgroei, etc. 

Aangezien het dus praktisch zeker 
is dat socio-economische veranderir»-
gen zich gaan voordoen, is het nodig, 
opdat deze veranderingen uiteindelijk 
ten goede zouden komen aan de mens
heid, dat planning op lange termijn een 
bijzondere rol zou gaan spelen. Nieuw 
is dat woord niet : bedrijven, regionale 
overheden, regeringen maken er ge
bruik van. Maar, zegt Tinbergen, die 
planning loopt voornamelijk mank bij 
de kleinste kern van de samenleving, 
het gezin, en anderzijds aan het andere 
uiterste, de wereld als geheel. Afge
zien van een poging (die ten andera 
reeds gedeeltelijk mislukte), het Ont-
wikkelingsdecennium I en II, blijkt ner
gens veel werk gemaakt te zijn van 
zelfs maar een indikatieve planning. 
Daarbij komt nog dat bij de vaststel
ling van die planning men zich maar 
al te zeer laat drijven op een waarde
schaal die te zeer de korte-termijn
welvaart voorrang geeft op een toa-
komst-in-welzijn. 

Er zijn een aantal alternatieven 
waaruit eens en voorgoed (voor da 
volgende twee a drie decenniën) moet 
gekozen worden. 

1. Keuze tussen produktie ( = produk-
tief bezig zijn) en vrije tijd ( = rekrea-
tie). 

2. Keuze tussen konsumptiegoederen 
en kapitaalgoederen. De kapitaals
voorraad (zowel materiële investerin
gen als « menselijk » kapitaal) bepaalt 
de toekomstige produktiviteit. Tinber
gen beweert hier terloops dat de ma
nier waarop In menselijk kapitaal wordt 
geïnvesteerd via een onderwijs- en on-
derzoekspakket meestal op vrij zwakke 
gronden berust en zelfs experimenteel 
of improvisatorisch kan genoemd wor
den wegens het gebrek aan degelijke 
studie van het effekt dezer investe
ringen. 
3. Keuze van het aantal kinderen per 
gezin. 
4. Keuze betreffende de Inkomensver
deling. 
5. Keuze betreffende het consumptie-
pakket. 

Wanneer eenmaal, op wereldniveau, 
deze keuze is gemaakt en vastgelegd 

wordt in een zeker normatief stelsel 
dat door iedereen in principe aanvaard 
wordt (praktisch zal toch nog steeds 
een brede interpretatiegamma van die 
normen blijven bestaan !), zal moeten 
uitgezien worden naar middelen om 
deze doelstellingen te bereiken. 

Op korte termijn, maar dan als ge
ïntegreerd onderdeel van een voldoend 
lange visie, kunnen reeds deel-maatre-
gelen worden getroffen, bijvoorbeeld 
meer progressieve belastingsschalen 
die een verbeterde inkomensverdeling 
mogelijk maken, keuze van een be
paalde groeivoet van het nationaal in
komen in de rijke landen in vergelij
king met die van de ontwikkelingslan
den, etc. 

Verder zullen wij duidelijk moeten 
bepalen wat onze voorkeur is als het 
gaat om de instandhouding van de vre
de enerzijds en de handhaving van de 
eigen maatschappelijke en politieke 
Ideologia anderzijds. Het konflikt tus
sen Oost en West dat omwile van Ideo
logische geschillen wordt gevoerd zal 
moeilijk als basis kunnen dienen om 
te komen tot de organisatie van een 
gemeenschappelijk wereldbelang dat 
« overleving • heet. Nog anders ge
zegd, wij zullen toleranter moeten wor
den voor andere maatschappelijke en 
politieke stelsels, de Amerikanen zul
len rekening moeten houden met een 
aantal socialistische elementen in hun 
maatschappelijk stelsel en de Russen 
zullen moeten leven met een grotere 
mate van vrijheid en individualisme. 
Het zal noodzakelijk zijn om hiertoe te 
komen de traditionele deugden zoals 
eerlijkheid, solidariteit, eenvoud, trouw 
aan het gegeven woord, belangstelling 
voor arbeid, e.d m. ook op het interna
tionale vlak te beoefenen. 

En dit alles lijkt alleen maar moge
lijk volgens Tinbergen wanneer het 
meest verouderde aspekt van de maat
schappelijke orde, de internationale or
dening op onze planeet, aan een gron
dige hervorming wordt onderworpen. 
De Verenigde Naties moeten grondig 
gereorganiseerd worden, maar daarom 
onmiddelijk naar een wereldregering 
overstappen is een utopie. Wij zullen 
in de wereld slechts tot een nauwe 
samenwerking kunnen komen wanneer 
de doelstellingen van zulke samenwer
king, ook al zijn die dan partieel, goed 
omschreven zijn. Een mogelijke we

reldordening op het gebied van de be
scherming van het leefmilieu lijkt rede
lijk gemakkelijk te definiëren en dus 
redelijk vlug, ook omwille van de hoog
dringendheid van de problematiek, tot 
de mogelijkheden te zullen behoren. 

In de tekst van prof. Tinbergen wor
den nog een aantal andere zeer inte
ressante suggesties gedaan, waar we 
later nog op zullen terugkomen. 

ENKELE BEDENKINGEN 
OVER DE AKTIE 
VAN DE VU TERZAKE 

De Volksunie heeft in haar kongres-
sen steeds gewezen op de solidariteit 
tussen alle volken en nationaliteiten en 
tussen alle bevolkingsgroepen, opdat 
elke maatschappelijke kern, hoe klein 
ook. zich ten volle zou kunnen ontplooi
en. Vlaanderen mag niet te laat komen 
wanneer eerst op Europees, en wel
licht op wereldniveau alle vrije en be
vrijde volkeren zich zullen federeren. 
De internationale en pacifistische vi
sie van de Fronters der twintigerjaren 
was geen utopie, maar een duidelijke 
voorbode van wat nu in vele harten 
leeft en langzaam vorm begint te krij
gen. 

De aktie die de Volksunie, als eerste 
in Vlaanderen, voert ter bescherming 
van het leefmilieu is uitgergoeid tot 'n 
algemene volksbeweging. 

Het VU-manifest van 1969 en de kon-
gresbesluiten van 1971 betreffende de 
ontwikkelingssamenwerking en de be
vrijding der « arme » landen is een 
zeer volledige en op de toekomst ge
richte synthese uanwa-t dö'^fndustr»- ""• ' ' 
aliseerde wereld aan verplichtingen 
heeft. 

De "Voortdurende zorg van de VU 
voor de opbloei van het WéteHièft#ÏSè-'""-
lijk onderzoek in Vlaanderen en voor 
de tijdige voorbereiding van de recon
versie van minder renderende ekono-
mische aktiviteiten, kadert volledig in 
het perspektief dat Tinbergen ons 
voorhpudt : de mensheid gaat niet ten 
onder in het jaar 2000, als wij zelf 
maar aktief genoeg bezig zijn die toe
komst op te bouwen en niet ze lijd
zaam te ondergaan. 

eugeen de facq 
volksvertegenwoordiger 

Daarom moeten de Verenigde Naties grondig gereorganiseerd worden... 
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6ns vlaams-brabanl (5) 

economisGhe expansie, wegenbouw, milieubehoud 
cultureel beleid in het arrondissement leuven 

Zoals reeds gezegd vertoont de 
economiscche structuur een groot 
verschil tussen het westen en het 
onderontwikkelde oosten van het 
arrondissement Leuven. 
Leuven-stad en de onmiddellijke 
omgeving profiteren bv. van het 
inkomenseffect van de universitai
re aanwezigheid. 
Zonder er ons te kunnen over ver
heugen dat de westelijke helft pro
bleemloos is, past het dat wi j ons 
het meest bekommeren om de 
minst welvarende streken, nl . de 
oostelijke helft. 
Toen er In 1959 in België voor het 
eerst van een streekeconomisch be
leid sprake was, werd het gebied 
Hageland-Zuiderkempen één van 
de « testgebieden ». Van deze 
« promotie » heeft het Hageland 
niet geprofiteerd. 
In zijn opgemerkte interpellatie 
over het Hagelan<f h'eeft" W. Kuij-
pers de noodklok geluid. Daar 
werd reeds in « Wij » de nadruk 
op gelegd. Hier moge dan ook een 
summiere samenvatting van de Ha-
gel'andse grieven volstaan. 
Getoetst aan de statistiek van de 
belastingsaangiften boeken onze 
Leuvense oostkantons een grote 
achterstand in welvaart. De ver
houdingen van de gemiddelde aan
gifte per inwoner zijn voor het ty
pisch Hagelandse kanton Glab-
beek : 26.900 c. 67.000 als rijks-
gemiddelde en 97.000 voor Brus
sel. Dit kanton is een emigratiege
bied : vermindering aan bevolking 
is een aanduiding voor welvaarts
tekort. 
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tekort aan werkgelegenheid 

In het arr. Leuven verdwenen werkgelegen-
heden én door de rationalisering van de pro-
duktie én door sluitingen (bv. de werkplaatsen 
van de NMBS, de ABR en een belangrijke 
zuivelfabriek ; in Landen gingen de jongste 
15 jaar 1700 werkplaatsen verloren. Het arr. 
Leuven in zijn geheel oogstte (periode 1958-
1971) slechts 10 nieuwe werkgelegenheden 
per 1000 inwoners tegenover 23 voor het 
Rijk. 

Het Welvaartscomité Oost-Brabant heeft In 
zijn « WOB Tijdingen » een minimale voor
uitberekening gemaakt waaruit blijkt dat er 
tegen 1980 in het arr. Leuven circa 5000 
nieuwe werkgelegenheden In de Industrie 
zouden moeten geschapen worden. Het ziet 
er naar uit dat wij daar verre zullen van af 
blijven. Volgens het WOB veronderstel; dit 
een investering van 5 tot 7 miljard (1959-
1968 beliepen de investeringen slechts 2,46 
miljard). 

economische structuur 

De land- en tuinbouw blijven een belang
rijke faktor in de Hagelandse ekonomie. Dit 
ekonomisch bedrijf is labiel en veeleer re
gressief. 

De KUL werd niet bijzonder bevoordeligd 
bij de verdeling van de universitaire kredie
ten met het gevolg dat de personeelsbezet
ting van dit belangrijkst Leuvens bedrijf niet 
fel zal stijgen. Het arrondissement telt wei
nig grote industriële bedrijven. Te Leuven : 
brouwerijen Artois en Philips-fabriek; te Tie
nen : Raffinerie Tirlemontoise, Citrique Bei
ge, Sylvania-Benelux. Ongeveer een veertig
tal bedrijven (universitaire instellingen inbe
grepen) tellen meer dan 200 werknemers. 

De oudere bestaande bedrijven behoren 
overwegend tot de sektor voedingsnijverheid 
die precies niet op de meest geschoolde ar
beidskrachten een beroep doet. 

onsociale pendel 

In een periode van hoogkonjunktuur valt 
het tekort aan werkgelegenheid niet op door 
formele werkloosheid maar vooral door een 
onsociae pendel. W. Kuijpers heeft er een 
onderzoek naar ingesteld : uit de stations 
Aarschot en Tienen vertrekken er per spoor 
dagelijks 5000 personen naar Brussel. In 
Landen worden de werknemers met bussen 
opgehaald. Van de 122 gemeenten leveren er 
99 arbeidskrachten aan Brussel. 

tekort aan overheidssteun 

Het Leuvense ontving te weinig overheids
steun. Het arrondissement vertegenwoordigt 
3,95 % van de rijksbevolking en tot 1969 ont
ving het 0,93 van de expansiekredieten. Men 
kan natuurlijk doen opmerken dat in ons re
gime van vrije onderneming de overheid de 
nijverheid niet kan dwingen zich ergens te 
vestigen. 

De overheid had nochtans het Leuvense (en 
dan bedoelen wij vooral de industrieterreinen 
Aarschot, Diest, Landen) aantrekkelijker kun
nen maken door betere toegang en leefkli
maat. 

Wil dit alles nu extreem betekenen dat de 
Hagelanders « arme dompelaars • gebleven 
zijn ? De bevolking heeft de groei van haar 

welvaartspeil kunnen bijhouden maar... ten 
koste van pendelarbeid die een levensge
woonte wordt en van bijwerk (bv. als tuin
ders). Het gevolg hiervan is een derving van 
rekreatie en kuituur en daar ligt de zware 
hypotheek voor de toekomst. 

Verre van ons de pretentie door deze sum
miere grepen uit de Hagelandse ekonoml-
sche problematiek Iets nieuws te vertellen. 
Reeds in 1959 verscheen de studie van dhr. 
Geens en in 1970 de studie van dhr. Deblaere. 
Maar « tussen studie en daad staan wetten 
in de weg en praktische bezwaren ». 

Wij betreuren dat de Leuvense volksve^ 
tegenwoordiging van haar sterke positie In de 
opeenvolgende regeringen geen voldoende 
gebruik heeft gemaakt ten gunste van het 
Leuvense. 

Het is verstaanbaar wat de liberalen be
treft. Het groot-kapitaal in het Leuvense be
rust overwegend in liberale handen die na
tuurlijk belang hebben bij goedkope arbeids
kracht. 

Aan te klagen is de Belgische unitaire 
voorlichting en onvoldoende aanpassing van 
statistische gegevens die als gevolg heeft 
gehad dat de EEG-Commissie het grootste ge
deelte van het Hageland niet aanvaardt als 
ontwikkelingszone. 

WAT IS ER AAN TE DOEN ? 

Ware het arr. Leuven een Waals arrondisse
ment dan zou het om miljarden investeringen 
roepen, grote industriëe projekten opeisen 
ook al moesten zij kunstmatig In het leven 
geroepen worden, misschien zelfs Leuven 
als zeehaven voorstellen. De Vlamingen zijn 
realistisch en bescheiden. 

Het arr. Leuven wil dat de KUL een grote 
en bloeiende universiteit zij en meteen de 
motor van de ontwikkeling van het gewest 
(wat niet inhoudt dat wij onze Alma Mater 
tot « Hagelandse universiteit » zouden laten 
verlagen). 

De industrialisering die nu wel op gang 
gekomen is in Tienen moet ook ernstig aan
gepakt worden in Landen en In Aarschot en 
Diest. Samen met Mechelen en Aalst moet 
Leuven ekonomisch bevorderd worden om 
een tegengewicht t.a.v. Brussel te vormen. 

In het Hageland moet gestreefd worden 
naar bevordering van tuin- en landbouw, naar 
natuurbehoud en weekend- en ééndagstoe-
risme. 

Men dient op tijd te denken aan de crisis 
die de bietenkultuur wellicht te wachten 
staat door de intrede van Groot-Brittanië en 
Ierland in de EGG. 

De infrastruktuur moet aan deze doelstel
lingen worden aangepast ; zij mag niet wor
den opgeofferd aan doeleinden die de streek 
schaden. 

in het kader van deze krachtlijnen zal de 
planning het volgende beogen : 

zetel van de provincie 
vlaams-brabant 

Het is evident dat de aloude • hoofdstad » 
Leuven de hoofdstad van Vlaams Brabant 
wil worden. Aan deconcentratie van diensten 
uit Brussel bewijzen wij meer dan lippen
dienst ! 

Het is evenwel niet aangewezen het pro
vinciebestuur in het stadscentrum te plan
ten ; het moet voor alle Brabanders gemak
kelijk bereikbaar zijn I 

Het ware te onderzoeken of de beste I » 
planting er niet in bestaan een nieuwe kera 
uit te bouwen in de richting Brussel, nl. b » 
reikbaar via de afrit van de E5 te Erpa 
Kwerps. Deze nieuwe kern hoofdzakelijk b » 
woond door Vlaams overheidspersoneel M 
door het personeel van de klinieken van de 
Gasthuisberg zou een Vlaams speerpunt un> 
maken in Brusselse richting. Wie het Brabants 
wegennet bekijkt merkt meteen op dat deze 
plaats wel berekend de centraal meest b » 
reikbare is voor de meeste sub-streken v m 
Vlaams Brabant. 

industrievestiging 

De oude Industriezone van het kanaal L e » 
ven-Rupel moet worden gevaloriseerd. Bl| d * 
keuze van de Industrie zal er rekening mede 
gehouden worden dat schuiten de grondstof^ 
fen aanbrengen niet ledig zouden moetea 
terugvaren. Het kanaal dient zoniet verbreed 
dan toch verdiept om bevaarbaar te blljvea 
voor schuiten van minstens 600 ton. 

Industrieplaatsen langsheen het kanati 
moeten oordeelkundig worden voorzien bfilL 
in de nabijheid van de grote wegen die het 
kanaal kruisen. 

Wij worden ongeduldig wat het industrie
park (hoofdzakelijk researchindustrie) Haa»» 
rode betreft. De vraag mag gesteld of bIJ de 
aanvang de Universiteit zelf niet kan Invee-
teren ? 

De oppervlakte van de industrieterrelnee 
van Aarschot, Diest en Landen werd u l tg» 
breid ; het staatssekretarlaat van Vlaamse 
streekekonomie moet er nu een bijzondere 
aandacht aan wijden. 

Stedebouwkundig moeten Aarschot en 
Diest tot agglomeraties uitgroeien die qua 
grootte, aantrekkelijkheid, winkelcentra eo 
leefmilieu een centrumfunktie kunnen vei^ 
vullen... en door de welriekende Demer niet 
vervuilen. 

wegenbouw 

In al deze opzichten hangt er veel van af 
van de toegankelijkheid van de Hagelandse 
centra en industrieparken. Zal het voorgeno
men tracé van de A2 In dit opzicht voldoe* 
nlng schenken ? Zal men werk maken van de 
verbinding van het industrieterrein Landea 
met de E5 ? 

Wij herhalen hier nogmaals onze bekene 
mernis t.a.. de autoroute des professeure 
Bertem-Woluwe. 

Er dient opgemerkt dat de E5 deels be
heerd wordt door Walen. Worden de verbliv 
dingen tot de welke men in het Vlaamse 
landsgebied wil besluiten en die op hel 
Vlaamse deel van het budget worden uitge
voerd op Vlaamse of op Waalse belangen 
gericht ? Of op Brusselse ? 

Wij zijn er niet opgesteld dat er een spe
ciale autoweg gepland wordt om Louvaln-le-
Neuve direkt in verbinding te stellen met de 
Limburgse industriegebieden ! Daar Is mO' 
menteel sprake van I Worden op de kredie 
ten van de E5 strikt regionaal-Waalse auto
wegen voorzien bv. Vervlers-Malmédy 7 

Voor het Leuvense is de ontlasting van het 
verkeer in de stad en op de Leuvense ring 
de hoofdzaak. Het zou ons te ver leldea 
hierbij In bijzonderheden te treden. 
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Indien Openbare Werken er mocht In vol-

fcarden de verbinding tussen de E5 en de A2 
sodanfg op te vatten dat bestaande woonwij
ken en het natuurschoon in het Hageland 
opgeofferd worden, zal er krachtdadig verzet 
i^zen. 

Voor het Hageland is het van belang dat 
de weg Aarschot-St-Joris-Winge bespoedigd 
wordt. Het is een slakkengang ! In 1972 
worden er slechts 18 miljoen voor uitgetrok
ken. Deze weg zal het toerisme niet aan
moedigen indien men geen schending van 
het landschap lintbebouwing vermijdt. 

MILIEUBEHOUD, TOERISME 
EN CULTUREEL BELEID 

Leuven is in de schaduw van Brussel het 
belangrijkste centrum van Vlaams Brabant en 
de zetel van de grootste Vlaamse Universi
teit. 

De kansen en de bedreigngen voor het 
leefmilieu in Leuven en in het arrondisse
ment zijn van Vlaams-nationaal belang. 

Men moet de zaak krachtdadig en dringend 
aanpakken wil men planmatig de nodige uit
breiding van woonzones (met het vermijden 
van mors- en lintbebouwing) en de vestiging 
van rekreatleve voorzieningen verzoenen met 
het behoud van het milieu en natuurschoon. 

Vanwege zijn centrale ligging, kultuurhls-
torlsch patrimonium en universitaire situatie 
hebben stad en arr. Leuven een toeristische 
poeping. Deze kip die de gouden eieren legt, 
doodt men als men vooraf niet zorgt voor 
milieubehoud en -sanering en de kulturele 
ontwikkeling niet bevordert. 

bescherming en valorisatie 

Aan het eigenlijke Heverlee-bos en Meer-
daalwoud zal men niet meer raken zonder 
•enparig verzet uit te lokken maar de om

geving Is niet beschermd. De Dijle- en Voer-
valeien en andere plaateen zijn reeds ge
deeltelijk verknoeid» 

In het eigenlijke « gewest Leuven « liet 
Stedebouw bv. een aantal niet vergunde 
autokerkhoven ontstaan (Huldenberg, Loven-
joel, Wespelaar) en 16 stortplaatsen voor 
huisvuil — dit alles in toeristische gemeen
ten. 

De unieke schoonheid van het Hagelandse 
landschap is zo goed als onbekend. In vele 
opzichten is het niet meer ongerept. Tegen 
weekend-huisjes hebben wij geen bezwaar 
maar het mag er niet ordeloos aan toegaan. 

Behalve Leuven zijn Diest en Zoutleeuw 
echte parels die de vergelijking kunnen door
staan met plaatsen voor de welke men in het 
buitenland vele kilometers omrijdt. Vanwege 
de vroegere hoofdstedelijke situatie van Leu
ven krioelt het in de omgeving van merk
waardige oude gebouwen en monumenten, 
in de meeste gevallen niet geklasseerd en 
soms in verval. 

Tot de bescherming van het milieu behoort 
de strijd tegen de verontreiniging van de wa
terlopen. Het staat nu wel vast welke Waalse 
industrie in hoofdzaak verantwoordelijk is 
voor de Dijle. Indien de Walen er op staan 
dat wij hun drinkwater betalen zullen wij de 
rekening aanbieden voor hun vuil water en 
hun pitch. 

Wij weten welke blauwe Tiense industrie 
de oorzaak zal blijven dat de Demer een 
ontzettende stank verspreidt. Hoe wil men 
fn die omstandigheden daar nieuwe bewoners 
aantrekken m.b.t. industriële en stedebouw-
kundige uitbouw ? 

Wat de Demer betreft zijn daar nog de ge
kende overstromingen, des te erger met het 
vervuilde water. 

Zullen groteske hoogspanningslijnen de 
Kesselberg, de Roeselberg en Heverlee-bos 
ontsieren 7 (Gazet van Antwerpen, 24 augus
tus 1972). 

uitrusting 

De recreatieve en toeristische uitrusting 
van een mooie streek heeft geen zin indien 
ze geschi-edt ten koste van de aantrekkelijk
heid van de streek. Dit is onvermijdelijk het 
geval indien men ordeloos commercieel laat 
betijen. 

Wat de stadsplanning betreft hopen wij 
dat het stadsbestuur Leuven inzicht en durf 
zullen opbrengen om de planning, van uni
versitair-deskundige zijde vooropgezet, waar 
te maken. 

Een vooralsnog fatsoenlijke hotelvoorzie
ning in Leuven-universiteitsstad is een 
• must ». 

De studiegroep Mens en Ruimte voorziet 
vier zgn. rekreatie-polen rond Leuven. 

Voor het gewest Aarschot-Diest bestaat 
een studie van de toeristisch rekreatieve in-
frastruktuur. I.p.v. het Hageland als één ge
heel te beschouwen wordt hier alleen het 
noordelijk deel behandeld, nl. de Demer-
streek. 

Er werden in dat gewest 1225 weekend
verblijven genoteerd, overwegend in bescher
mende landschappen en zonder vergunning 
opgericht (vooral : Baal, Betekom, Houwaart, 
Langdorp, Nieuwrode, Rillaar, Testelt, 2i-
chem). Men wil ze « regulariseren •. 

Ziet men niet in dat iedere aanslag op de 
natuurlijke ongereptheid van een streek het 
toerisme schaadt ? 

De streek Averbode-Scherpenheuvei-Diest 
heeft een toeristische traditie. Ziet men niet 
In dat men het toerisme benadeelt door orde
loze bebouwing ? 

Aan de rand van het Hageland kunnen Lub-
beek en St-Joris-Winge kleine aantrekkelijke 
centra worden. 

kultuurbevordering 

Voor het eigenlijke « gewest Leuven » b ^ 
staan of worden een twaalftal kulturele c e * 
tra voorzien. 

Zij zijn er evenzeer of meer nodig in hat 
Hageland en in de streek Aarschot-Diest. Da 
kulturele uitrusting van Tienen is erbarme
lijk. 

Een universiteit is belangrijk voor een 
streek, niet alleen als koper van goederen 
en diensten, maar vooral als centrum van of>-
leiding en studiewerk. Voor en in het Leu
vense kan en moet zij, sociaal-verbonden 
studiewerk presteren. 

Uit het eigenlijke Hageland zelf komen er 
weinig studenten. De kulturele achterstand 
in de schaduw van een grote universiteit 
stemt tot nadenken. 

De onderontwikkeling van het Hageland la 
merkbaar aan de achterstand inzake onder»-
wijs. Het bestaan van tientallen lagere scho
len met minder dan 60 leerlingen en het 
voortbestaan van « vierde graden » pleiten 
voor rationalisering. 

Men zal terecht opmerken dat de probT» 
men van het arr. Leuven niet essentieel ai» 
ders liggen dan deze van andere Vlaamse 
streken en van Vlaanderen als geheel. 

Wij willen dat het bewuste Vlaanderen om 
arrondissement als een streek van nationaal 
belang zou beschouwen omdat het aan twe< 
van zijn vier grenzen bedreigd wordt : het It 
een taalgrensarrondissement en het grenal 
aan Brussel. 

m. van haegendoren, 
provinciaal senator brabani 

DE DRIE GEWESTEN VAN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN 

Leuuven met de sterk bedreigde gemeenten - ^ Aarschot-Diest — Tienen-Landen 

' 1 -,. -

nr .H -töfi i' 

uct 
WOLUV/E 

! Dit zijn de gemeenten in inet gewest Leuven die vanwege het gevaar voor 
verkavelingen door grootgrondbezitters en vestiging van tweede verblijven blootgetsteld staan aan 
verfransingsdruk. 
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"het" 

« Hef » smaakt naar aardappelen zonder zout en • het • 
ruikt naar verschaald bier, heeh de kleur van de Vlaamse zonter-
hemel en klinkt als oen misthoorn 

' Het ' verschijnt in een verloren grauw zaterdagnamiddag
uur, of 's nachts als je niet slapen kan, of nog als het tee¥ee-
scherm de weerk9art toont. 

•Het • gaat samen met het eindeloze wachten naar de 
stadsbus, het wachten naar de brief die ;e nooit ontvangt, het 
wachten naar de betere kans die ;e nooit krijgt. 

' Het • is ie gezel bij het werk aan de lopende band, zit 
achter het stuur van ;e zo peilekle auto. tikt de kantoorbench-
ten mee 

" Het ' komt op kousevoeten de al te zeer gevulde uren plots 
vergniren, plots verstoren als d'e onbegrijpelijke hardnekkige 
lichtflitsjes op het teeveescherm 

' Het ' kruipt langs de muren van je nette, burgerlijke woonst, 
scherpt de hoeken van je stijlmeubelen, vervaalt het schitte
rende tafelzilver, de gastroomlijnde keukenapparatuur 

Erich Fromm heet « het • de ooizadk. de bron van het heden
daagse geveeld, hei druggebruik, het onaangepast-zijn. 

Bertrand Russell schreef « De helft van de zonden der 
mensheid werden bedreven uit angst en/oor » 

« Het ' werd in 1951 door een aantal Canadese psychologen 
als éen der grote ziekten van onze tijd erkend. 

« Het ' monotone, het spook van de verveling 
In de Noordkoreaanse gevangenenkampen werd het losgela

ten op een aantal Amerikanen, en dit als ondeideel van da 
beruchte hersenspoeling 

De eenzaamheid, het gedwongen niets-doen werd onder dok-
terstoezicht overgedaan De afgeslotenen vervielen in kinder
achtige gedragingen en emoties, ze zagen LSD-lijkende waan
beelden 

Tijdens het internationale geofysisch jaar van 1957-1958 zon
derden zich een aantal geleerden in verlaten Zuitpoolbases af. 
De wetenschapslui leden tenslotte aan geheugenverlies, onver
mogen tot concentratie, en een onweerstaanbare neiging tot 
slapen, gepaard met een gefrustreerde hang tot -iéts-doen-maar-
wèt f • 

Het monotone treedt steeds meer uit de te grote verscheiden
heid te voorschijn, de verveling is het resultaat van de groeien
de eenzaamheid midden de groeiende massa doodt dit alles 
niet het hart, de geest van zo vele mensen, élke dag ? 

Dl» vele mensen, die dromen van en streven naar een bestaan 
dat tenslotte tussen knusse zetels en gemakkelijk knopjes-
duwen en geruststellend pilletjes-slikken moet verlopen die 
vele mensen die zoeken naar de gemakkelijkste oplossingen, 
naar de probleemloze dagen, de gebeurtenissen zonder konse-
kwenties, het partij-kiezen zonder nadenken .zonder vragen 

Al was het bestaan een kinderkleurboek, maar alle prentjes 
zijn al gekleurd En daar staan wij dan, als kinderen met een 
mooie kleurdoos, maar er is niets meer te doen, niets meer 
te verlangen. 

Onze geprefabriceerde, gezellige, komfortabele, technisch-
volmaakte wereld brengt « het » voort dat ons in geest en hart, 
psychish en fysisch, netjes en kleurloos doodknijpt. 

huguette d.b. 

Jezus wordt weer 
levensalternatief 

In de Verenigde Staten heeft de Jezus-bewegjng een kentering gebracht in het 
hippie-dom. Duizenden hippies zagen het plots niet meer zitten. Op hun passieve, 
weinig zinvolle bestaan moest een reaktie komen. Jezus Christus kreeg ex-hippies, 
ex-hoertjes, ex-motorduivels, ex-handelaars in verdovende middelen als volgelingen. 
Hij werd bij de « progressieve » jeugd terug op zijn voetstuk gezet en werd d« 
Superstar. Velen noemen de Jesus-movem ent een modeverschijnsel, anderen zien 
er een godsdienstig reveil inzitten. Maar hoelang deze beweging zonder strukturen 
het ook moge volhouden, heeft finaal minder belang. 

Belangrijk is : dat deze « naïevelingen > door hun levenshouding bewijzen dat 
de meeste praktikerende gelovingen zich tevreden stellen met een schljnchristei»-
dom, en het woordje liefde niet naar de kern vatten. 

Belangrijk ook is : dat zij het gevoelsaspekt in de menselijke relaties herwaai^ 
deren in een wereld die met de dag gevoetskouder schijnt te worden. 

m lil 

HIGH VAN JESUS 

De Jesus-kids groeiden sinds '67 
geweldig aan. Hun aantal loopt 
momenteel in de miljoenen, alleen 
reeds in de V. S.A. Jezus heeft 
hun leven totaal veranderd. Daar
om besloten ze zoveel mogelijk 
mensen te vertellen dat Jezus de 
enige weg is. Ze doen aan bijbel
studie meerdere urem per dag, ze 
komen samen om te bidden. Op de 
d r u k bezochte Jezus-bijeenkom
sten in Hollywood zijn het niet 
hun woorden, maar hun van geluk 
stralende gezichten die de nieuws
gierige omstanders ervan overtui
gen, dat er werkelijks iets ingrij-
pends gebeurt in het leven van 
deze jonge mensen. Zo bekeerde 
zich een zwaar verslaafd meisje 
( 80 dollar per dag) tot het geloof 
in Jezus, en kreeg niet eens de 
gebruikelijke ontwenningsver
schijnselen, toen ze er plots mee 
stopte. 

De Jesus- freaks -ze hebben 
heel wat namen gekregen- ver
kondigen het evangelie op straat. 
Ze behoren tot de straatjeugd, 
ook al komen heel wat jongeren 
uit de begoede sociale klassen. 
Ze hebben hun mooi ingerichte 
kamer met telefoon thuis achter
gelaten om een zwerversleven te 
leiden. 

Ze vertrouwen op de Heer (My 
Sweet Lord ) die over hen waakt 
en hen op tijd eten in de schoot 
gooit. In de Jezus-kommunes kun
nen ze altijd onderdak en eten 
krijgen. Deze Jezus-kommunes 
verschillen in vele opzichten van 
de vroegere hippiie-kommunes. 
Ze zijn altijd «cleaned», proper 
en het gebruik van drugs en al-
kohol is er ter strengste verboden. 

De kommune-leden hebben ge
noeg aan een eenvoudig maal: 
stamppot en havermoutpap. Zon
der behoefte aan geld, aan een 
baan of sociale bindingen, kunnen 
de jezus-kinderen staan en gaan 
waar « de H.Geest hun leidt», een 
opvatting die hen matrieel inge
stelde ouders soms helemaal van 
streek brengt. 

EVANGELISATIE-
NACHTCLUB 

De Jezus - beweging heeft ver
schillende natuurlijke leiders, die 
onderling wel verschillen in leef
wijze en manier van «evangeli
seren» maar die allemaal over
tuigd zijn dat God hun leven 
leidt. 

Eén van de bekendste is Arthur 
Blessitt (31) pastoor van Sunset 
Strip in Hollywood. Hij heeft een 
Godshuis opgericht tussen de 
striptease —tenten en seksboetiks 
op Times Square in New York. In 
zijn hippe kledij predikt hij een 
fundamenteel en kernachtig evan
gelie om de verslaafden, de hoeren 
en de geregelde barbezoekers te 
bekeren. Zijn suksesvolle kruis
tochten onder de oaiderwereld-
figuren van Eklo (Nevada ) sloeg 
heel wat geestelijken en andere 
predikers, die zolang hetzelfde 
probeerden, met verstomming. 
In «His Place», een kombinatie 
van kerk en evangelisatie - nacht
club, verstrekte hij gratis brood
jes en frisdranken aan de jonge
ren, en preekte één- of tweemaal 
per avond. Honderden jongeren 
zag hij tot God komen. Sommige 
zakenlieden hebben er zelfs de 
politie op gezet, om hem te ver
hinderen verder de buurt onvei
lig te maken. Zijn akties veroor

zaakten veel financieel verlies 
voor de seksuitbuiters. Blessit* 
ging bijvoorbeeld de seksboetiks 
binnen en stopte evangelisatie
blaadjes tussen de bladzijden van 
de porno- tijdschtiften. 

OPERATIE-MOBILISATIE 

De Jezus - beweging heeft ook 
in Europa haar intrede gedaan. 
Al gauw schoten in Engeland en 
Nederland kleine Jezus - centra 
uit de grond. 

In ons land startte voor de va
kantie de o p e r at ie-mobili
satie (what's in a name!). Onge
veer duizend jongeren, vooral 
studenten uit meer dan twintig 
landen, trokken gedurende enkele 
weken rond om te evangeliseren, 
opvatting die hen materieel inge-
res en allerlei boekjes hebben ze 
heel B e l g i ë d o o r k r u i s t 
in alle richtingen om van deur tot 
deur Jezus en het evangfelie te ver
kondigen. Ook zij staan buiten de 
Kerk, net als de Jezus - beweging. 
Dit wü niet zeggen dat ze het te
gen de Kerk hebben. Neen, ze 
vinden dat de Kerk met haar 
vastgeroeste stukturen de jeugd 
niet biedt wat ze vraagt. 

SCHIJNKRISTENDOM 

De Jezus-kinderen vinden geen 
wezenlijke bewogenheid in de 
Kerk. De Kerk propageert een 
schijnchristendom met egoïstische 
vol^lingen, beweren de Jezus-
kids. De Kerk heeft al te lang 
het patent op het evangelie gehad, 
en er niks mee aan - gevangen. 

Trouwens, ook hier in Vlaan
deren formuleert de ontgoochelde 
jeUgd dezelfde klachten. In de mis 
vindt je geen spontaneïteit, geen 
vreugde en geen ekspressie in hun 
getuigenis. Zelfs in de jeugdmis-
sen komen de jongeren niet aan 
bod. De «volwassen christenen» 
laten hen in een paternalistische 
btii wat aan vormgeving doen 
( met een gitaar en wat slagwerk) 
en dat noemen ze dan: jeugdmis! 

Hoelang zal de Vlaamse jeugd 
in al haar tamheid dat nog blij
ven slikken? 

Of is er ook in het Vlaamse 
land een Jezus - beweging nodig 
om het christelijk geloof uit haar 
verouderde strukturen te halen. 
En nu kunnen we heel die bewe
ging onder welke vorm dan ook> 
afschrijven als een mode-gebonr 
den van jeugdige, onervaren, on
realistische jongeren, we kunnen 
toch niet ontkennen dat velen on
der hen het woordje «naasten
liefde » beter schijnen te begrij
pen dan de meeste christelijke 
beschavingsprodukten, die onze 
pai'ochiekerken vullen. Ook hun 
antimaterialistische instelling 
Jezus achterna- komt net op tijd. 

De Jezus-beweging raakt enkele 
gevoelige plekken bij de jeugd, 
die het allemaal zuiver en radi-
kaal wil stelen. Dat verklaart wel
licht het grote sukses in de Ver
enigde Staten. 

De Jezus-movement heeft een 
plaatsje veroverd in de geschie
denis. Zelfs in de oude Kerk heeft 
deze beweging iets «bewogen». 

De katolieke Kerk in de VSA 
verliest de jeugd, die in de Jezus-
beweging haar eigen Kerkje ge
vonden heeft. 

k.c. 
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genie en wereld 
In de reeks «Genie en We

reld» van de uitgeverij Heide-
land-Orbis verschenen twee 
werken, gewijd aan twee geni
ale pesoonlijkheden van zeer 
uiteenlopende aard, en uit lan
den gelegen aan de twee ui
tersten van het Europees kon
tinent: Frankrijk en Rusland. 

Het eerste boek is gewijd 
aan Catharina II (de Grote) 
van Rusland. Wanneer men 
Schopenhauer geloven moet in 
zijn «Welt als Wille und Vor-
stellung» dan is echter, ana
tomisch en fysiologisch onmo
gelijk dat een vrouw geniaal 
is. Vrouwen kunnen uitzonder
lijk talent hebben maar geen 
genie, zegt hij: ze blijven steeds 
subjektief. In ieder geval had 
Catharina de Grote dan, even
als haar tijdgenote Maria The-
resia, «bedeutendes Talent». 

Sophia von Anhalt-Zerbst 
was de dochter van een kleine 
Duitse vorst. Toen de keizerin 
Elisabeth van Rusland een 
vrouw zocht voor de troonop
volger, haar neef Carl Peter 
Ulrich, dacht Frederik II aan 
het meisje van middelmatige 
afkomst. Ze was veertien jaar 
als ze naar Rusland ging. Dan 
reeds beseft ze -en dit tekent 
wel haar genialiteit- dat zij 
haar hele opvoeding moet over
doen. Zij leert op korte tijd 
Russisch, wordt van Luthere 
ortodox. en neemt Peter de 
Grote en Elisabeth I tot voor
beelden. In 1745 huwt ze met 

de erfgroothertog, van wie zij 
totaal verschilt en met wie zij 
niet eens als echtgenote leeft. 
Zij stelt hem af wanneer hij 
keizer wordt, en wordt zelf re
gerende vorstin. Zij zal regeren 
tot aan haar dood, op 6 novem
ber 1796, als een verplichte des-
pote, die de ideën der Verlich
ting is toegedaan maar die, 
door een uitbreiding van het 
rijk, ( de Russische « Drang 
nach Westen » die tot vandaag 
de dag voelbaar is), door een 
krachtig regiment en een aan
gepaste organisatie, het oude, 
en aziatisch beschouwde Rus
land in de kring der Europese 
naties heeft gebracht. 

Over haar persodnlijkheid, 
over haar regering, over de 
figuren die haar omringden 
hebben diverse auteurs in dit 
boek hun bijdrage geleverd: 
G a b r ielle Froment - Meurice 
brengt biografische gegevens, 
Jean Lartéguy verhaalt op le
vendige wijze de staatsgreep 
die haar tot keizerin maakte, 
Roger Portal geeft een uiteen
zetting over haar politiek-
wijsgerige opvattingen, even
als Emile Tersen. 

Zoë Oldenburg schetst een 
portrtet van de vrouw en vors-
t i n , O l g e Wormser - Migot 
geeft een beeld van dat gene 
wat wij nu « de politieke pro
paganda » noemen, als deel van 
en middel tot haar politiek. Da-
ria Olivier behandelt het werk 
van Catharina als kunsitmin-

de gemanipuleerde mens 

In juni 1971 verscheen bij de Herder-Bücherei een ca 140 bladzijden tel
lende pocket, getiteld « Manipullerte Masslosigkelt .. In maart 1972 was 
het boekje reeds aan zijn zesde oplage en op een half jaar tijd waren er 
100.000 exemplaren van verkocht. Dat het hier niet om een of andere 
• Love Story . ging. wordt zowel door het onderwerp als door de speciali
teit van de schrijfster, al aangetoond. 

Christa Meves. geboren in 1925, gehuwd en moeder van twee kinderen, 
woont in Uelzen waar haar man een artspraktijk heeft. Zijzelf studeerde 
wijsbegeerte, dieptepsychologie en geografie, doceerde aan verscheidene 
universiteiten en schreef, benevens een groot aantal artikels in vaktijd
schriften, ook belangrijke pedagogische en psychlogische studies, o.m. 
« Psychologie der Lust . , « Lieben, was ist das 7 », . Mut zum Erziehen > 
e.a. Zij oefent nu het beroep van vrije psychagogin uit in Uelzen. 

Het onderwerp van dit boekje? Een aantal aktuele problemen: het schijn-
geluk van de welvaartstaat, de neurotische verwaarlozing (een term uit 
de dieptepsychologie) als aspekt van het Jeugdprobleem, het streven naar 
bezit, de kindertuin als « oplossing •, de vrouw In de maatschappij, de 
konkurrentiestrijd als ventiel, seksuele bevrijding als verleiding tot ont
aarding, het schuldprobleem, de verrationaliseerde mens. 

Een jarenlang kontakt als psychagoge met jonge patiënten en hun noden 
zette schrijfster ertoe aan, in deze problematiek stelling te nemen. Zij 
analyseert de verkeerde evolutie van onze maatschappij in haar huidige 
verschijnselen en keert zich tegen de mateloze manipulatie die de moder
ne mens ondergaat, vaak mede door zijn eigen schuld en zijn weigering 
om de kwesties fundamenteel te zien. Schrijfster waarschuwt voor een 
maatschappij die de mens • manipuleert » door opvoeding, heropvoeding 
en massa-media, zonder rekening te houden met zijn eigenschappen die 
men niet achteloos kan voorbijgaan, of met zijn grenzen die men niet 
ongestraft kan overschrijden. De mens is meer dan alleen maar een pro-
dukt van zijn milieu. Aan de hand van voorbeelden toont Christa Meves 
aan hoe men zich tegen deze manipulatie verzetten kan en zijn innerlijke 
vrijheid bewaren. 

Enkele citaten, die ons een Idee geven van de onverbloemde kritiek op 
datgene wat velen als « modern » en als een « verworvenheid » van de 
huidige maatschappij beschouwen : 

« Wij moeten onze overgeërfde « dierlijke » fundamenten zo opvatten, 
dat wij de positieve funktie die zij inhouden versterken, en ze met de hulp 
van onze reflexie en ons inzicht zo veranderen dat zij de geestelijke ont
wikkeling van de mens dienen ». 

« Het doel van de sexuele opvoeding moet daarin bestaan, dat de mens 
een beter begrip van het lichamelijke verwerft en zonder in een gespannen 
gespletenheid tegenover zijn lichaam te vervallen, zó opgroeien kan dat 
hij op het einde van zijn jeugdperiode zijn mannelijkheid of vrouwelijkheid 
verantwoordingsbewust bevestigen en uitdragen kan. Sexuele opvoeding 
is, zonder een beklemtoning van de sexuele ethiek, niet alleen een twij
felachtige, maar eenvoudig een de mens onwaardige zaak ». 

« Vele jonge vrouwen worden aangelokt door de strijdkreet van de be
vrijding van het juk van familie en echtgenoot, zonder dat zij eigenlijk ooit 
gelegenheid hadden uit eigen ervaring de eigen mogelijkheden te erken
nen en te omgrenzen... Onmerkbaar maar zich onvermijdelijk opdringend 
zet zich, tegen het nieuwe ideaal de oude wens door naar de éne man, 
naar het schone, eigen bezit : en de aandrift om kinderen te krijgen zet 
zich door ». 

« Niet alleen in een omzeilen van haar opdracht als moeder kan de 
vrouw met behulp der nieuwe « vrijheden » geestelijk verlies lijden : ook 
de technisering van een levensbereik dat een wezenscentrum voor de 
vrouw betekent, nl. de liefde, vormt een bedreiging voor haar geestelijke 
substantie ». 

Een boekje van een uitzonderlijke aktualiteit, getuigend van een moed 
om tegen de tijdslogans en de tijdsmode — in hun manipuatie en hun 
dienstbaar-maken van de menselijke geest — in te gaan en uit jarenlange 
ervaring en wetenschappelijke erkenning de waarde te beklemtonen van 
het « eeuwig-menselijke ». 

Het sukses, dat Christa Meves' « Manipullerte Masslosigkelt » kende, 
getuigt wel voor de grote belangstelling die er bestaat om tegenover de 
huidige aberraties en de ontaarding en ontwaarding een realistisch alter
natief te stellen, dat de menselijke waardigheid in ere herstelt. 

id 

catharina de grote 
honoré de balzac 

nares en Pierre Gaxotte geeft 
sen afsluitend samenvattend 
beeld. 

Uit deze opstellen treedt een 
vrouw tegemoet, die wellicht 
minder door genialiteit gete
kend dan een Napoleon of een 
Alexander, toch op uitzonder
lijke wijze een taak wist te ver
vullen die zij zichzelf gesteld 
had, en die dit slechts kon doen 
dank zij een meer dan gewone 
ivilskracht en een buitengewo
ne intelligentie. 

Dat naast datgene wat haar 
beroemd maakte als vorstin, 
een beruchter faam aan haar 
naam verbonden bleef: die van 
het manzieke wijf dat van man
nen wisselde als van hemd *, in 
die tijd gebeurde dat niet zo 
dikwijls als nu!) en die van de 
genadeloze konspirante die haar 
man liet gevangen zetten en 
waarschijnlijk ook vermoorden, 
wordt hier evenmin in verzwe
gen. Haar macht was gedeelte
lijk een gevolg van een gunstig 
toeval, en haar genialiteit dik
wijls de hajidigheid «haar 
werkelijkheid met de tegen ge
stelde leugen te omkleden » 
zoals Gaxotte zegt. Zij was 
echter groot in haar pogen om 
in haar persoon -hoe onvol
maakt em oppervlakig soms 
ook - het lot van een groot land 
te inkarneren. 

de balzac 

Een ander lot, een ander, 
land, een andere wereld zien 
zien wij in de Franse roman
cier Balzac. Balzac, die zijn 
naam zelf van een adellijk «de» 
voorzag, werd in 1799 in Tours 
geboren. Schepper van een 
breed-uitgewerkte en het ganse 
leven van zijn tijd omvattende 
« Comédie humaine », werd hij 
echter niet beroemd omwille 
van zijn uitzonderlijke opmer
kingsgave, waardoor hij een li
teraire sociologie van zijn tijd 
kon brengein, zijn buitenge
wone kreativiteit, de indeling 
van zijn romans naar onder-
werpetn en zijn theoretisch 
inzicht in het geheel hebben 
zijn naam evenmin bewaard 
en zijn werk verheven boven 
dat van een Zola bv.. Wat hem 
verhief boven de naturalisti
sche tijdskronieker was het feit 
dat hij het historische en soci
ale koncentreerde in het men
selijke, zegt Erwin Laaths in 
zijn «Geschichte der Weltlite-
ratuur». In dit boek van de 
reeks «Genie en Wereld» 
over Balzac schrijft Claude 
Mauriac in het laatste deel: 
«Ieder tijdvak denkt dat over 
Balzac het laatste woord ge
sproken is, en nooit is het 
waar. Daarom is het nuttig dat 
boeken als dit van generatie tot 
generatie de balans opmaken». 

Wij kunnen niet alle opstel
len hier ontleden en de hoofd
idee ervan nagaan. Stippen wij 
slechts het inleidende opstel 
aan van Beatrix Beek, dat in 
enkele bladzijden een goed bio
grafisch overzicht brengt, sa
men met een rake typering. 
Het belangrijkst lijken ons de 
opstellen over « De twee werel
den van Balzac », over de occul
te, door Samuel de Sacy, en 
over de reële, door Michel Bu-
tor. 

Frangois Mauriac heeft eens 
.gezegd dat hij Balzac steeds 
hoger aangeslagen heeft dan 
Proust, zelfs op een terrein 
waar Proust niet te overtreffen 
scheen: op dat van de phycho-
logische ontdekking. 

Over de auteur van «Euge
nie Grandet» kan gezegd wor
den, wat hij zelf neerschreef 
in een van zijn dialogen in 
«Gambara» over Beethoven: 
« Beethoven is achterhaald door 
de nieuwe trend» zei de lied
jesschrijver verachtelijk. «Hij 
is nog niet eens begrepen » zei 
de graaf. « Hoe kan hij dan ach
terhaald zijn ? ». 

Balzacs woord over Beetho
ven geldt ook voor hemzelf en 
voor menig grote uit het verle
den, die door een oppervlakkig 
en onwetend modernisme voor 
«afgedaan» werd bestempeld... 

Vermelden wij nog, dat bei
de boeken rijkelijk geïllus
treerd zijn. 

De prijs per deel in de reeks 
is 435 fr,' los 525 fr. 

in klein 

(mvl) Wanneer er ergens te lande een kleinkunsttempel over 
de kop gaat dan zal iedereen dat wel erg spijtig vinden en dat 
is ook zo. 

In « De Standaard - van 27 september had Pol Van Mosse-
velde het over de Vlaamse luisterkroegen die het beu zijn nog 
verder tegen de bierkaai te vechten. En inderdaad er zijn heel
wat ' instellingen » zoals de Schuur te Noorderwijk die hun 
gordijnen dicht moeten laten. De Schuur is inderdaad geen 
alleenstaand geval. Na twee jaar werk moeten « ze » haast allen 
van de plank. Reden : te weinig inkomsten en artiesten die 
steeds meer en meer gaan vragen,, belogfde mnn^tW'ële sub
sidies die uitblijven enz. 

(Over het probleem van de Vlaamse kleintealertjes komen we 
nog eens uitvoeriger terug). 

Een kk-teater dat het goed doet (begint z'n vierde seizoen) 
is het B(ar) M(oeder) Z(wevegemse) kk-teater te Zwevegem 
Voor de gemteresseerde kk-minnaar hier alvast wat drempel-
informatie en een rijkelijk programma van vandaag 7 oklober 
tot 19 mei '73. 

Witte roof te iwevegem ? 
De BMZ is een mooi boerderijtje in de Koutermanstraat op 

' de kreupel ' te Zwevegem, dat vóór enkele jat en door een 
troep jongelui omgetoverd werd tot kleinkunstteater en open
gehouden wordt voor iedereen die interesse heefl voor klein
kunst. Er kunnen zowat 150 mensen binnen : er zijn een 100-tal 
zitplaatsen en de rest zijn staanplaatsen. 

Er woidt steeds aangepaste muziek gespeeld en de sfeer is 
er « demokratisch gemoedelijk > (e noemen ! 

Er is reeds gezegd dat de BMZ er speciaal is voor mensen 
die van het genre houden : de BMZ wil in geen geval zomaar 
een exti avagante gelegenheid zijn, waar men zomaar eens aan
loopt om een pintje te pakken of om een stukje te vrijen ! 

Waarom die avonden niet inrichten in een of andere zaal in 
de gemeente ? 

Gewoon omdat we voor de kleinkunstenaar kleinkunst willen 
brengen in de meest ideale omstandigheden en dit gebeurt nog 
steeds best in een kleine gezellige kroeg, waar er veel rook 
hangt, waar men niet met zijn beste kleren naar toe moet en 
waar de kleinkunstenaar tussen de mensen zit om zijn liedjes 
te kwelen ! En dit alles vindt je in meetdere of mindere mate 
in de BMZ. 

Ongeveer om de veertien dagen wordt in de BMZ een klein-
kunsiprogramma geprogrammeerd ; dit gaat telkens door op 
zaterdagavond om 20 uur. 

De BMZ is reeds aan ziin vierde seizoen toe 
Dit vangt aan vandaag 7 oktober met een optreden van Wanne.', 

Van de Velde S groep. 
Verder zijn reeds op het lijstje : 

28 oktober 72 : Luk Saffloer 8 groep ; 18 november 72 : Jan 
De Wilde : 9 december 72 : Ed Kooyman ; 23 december 72 : 
't Kliekseke ; 6 januari 73 : Zjef Vanuytsel ; 3 februari 73 : trio 
Sep, Mark Deslee, Mark Eggermont ; 17 febiuari 73 : Hugo Ras-
poet ; 17 maart 73 : Walter De Buck : 31 maart 73 : Derail 
Adams ; 21 april 73 : Peggy & Donald ; 19 mei 73 : Dimitri van 
Toren. 

Daarbij komen zeker nog een Jazz-avond, een kabaret-avond of 
andere kulturele aktiviteiten. 

Men kan lid worden van de BMZ door het kopen van een lid-
kaart bi; een der bestuursleden hieronder vermeld of aan de 
ingang van de BMZ bij elk optreden. Deze kost 150 fr. 

Voordeel : elk optreden kost U 30 fr. i p.v. 60 fr. 
Nadeel • uw portefeuille weegt een lidkaart zwaarder en 

150 Ir. lichter. 
Voor inlichtingen schrijf eens naar • Erik Moerman, Otegem-

straat 123, 8550 Zwevegem ; Freddy Vanassche, Hugo Verriest-
straat 30, 8550 Zwevegem ; Mieke Eechaudt, Peperstraat 14, 
9703 Moregem, of bel eens naar : 055/313.49 (na 7u 's avonds). 

Een unieke kans voor alle Volksunie-jongeren uit het Kort-
rijkse en omstreken die dol zijn op kleinkunst I 

m.e. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

F I TO 
Kollegestraa» 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 
Kortrijkseïtraat 3 - MENEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
I.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - Tel. 09/79 31.70 

Geselekteerde planten voor 
parf ikul iere verkoop. 

— OPEN s ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag. 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

Tel. 21.66.99 - 21.66.90 
UW KLEUREN T.V TECHNICUS 

Koop bi i ons in ver t rouwen 

"DE PRIJSBREKER" 
van tiet goede meubel 

Groenstraat 84 . Antwerpen 
bij Carnotstraat en Turnhioutsebaan 

Keizerstraat (Markt - Ternat) 

Boekhandel TIJL 
Leuvensestraat SS, 1800 VILVOORDE 

TEL (02) 51.03.86 
ALLE GROTE UITGAVEN 

en ook alle kleine 

ZAKENKANTOOR 

DE REUSE E.F. 
Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 

Te! (053)66.235 

BEZOEK 
CASTHOF LINDENHOVE 

LAUWEREYS - DE BRUYN 
Koud en vi^arm buf fet 

Gezell ige vlaamse sfeer 
w/ekelijkse rustdag . Vi/oensdag 

Bellestraat 49 . HEKELGEM 
Tel. (053)687.40 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Vlaming, uw koff ie 
2 a 6.000 fr. bijverd. p. md. Zo 
eenv. lever. a. Vlaamse vriend. In
dien geen verkoper bij u, rectistr. 
bij ons ; p. 2 kg min 10 % , p. 5 kg. 
min 20 % , op 140 of 164 of 176 fr 
kg. Thuisbest. Spoorweg. Topkoffie 
Hawaii 1720 Groot-Bijgaarden, tel. 
(02)65.81.41. 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015 714.47 
Leuven : Jan ClAES 

Bondgenoto-ilaan 171 
Tel. 016/347.94 

Voor West-Vlaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezete 
Tel. 051 612.84 

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 fr. i.p.v. 18.950 fr. 

Andere merken grootste korfing 
T.V. VANAF 9.000 F 

HUIS MEYNTJENS OKTAAF 
Dorpstraat 47, TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekse stwg. 32, TEL. 52.74.72 
Vloerbekledingen, tapi| ten, papier. 

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken. 

VU-leden en « Wij »-lezers 10 % 
vermindering 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16 - Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
TV - RADIO 

ALLE nEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

Blankenberge, - Tel. 050/41637 
Uitbater . TERSI JULIEN 

vol. pens. 300 fr alles Inbegr 

Vlaamse, gothische stijlschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaatswerk I 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wilrijk 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19u 

Natuursteenbedrijf Kunstdekor 
Abonnees t WIJ • 8 % kort ing 

HANDELAARS I 

BALLONS =^ET UW N A A M 
SUCCESRECLAME 

Tijdelijk gratis opblaastoestal 
PRIJS • STALEN ? 

V.D. BROECK 
Polderstraat 30 HAMME 

Tel. 052/479.24 
Ideaal bij braderij, tiandelsbeurs, 

winkeiopenirig 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELUKSLUSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 

Tel. 011/74196 
PUBLI-SKY 

iUchtreklame 
7 vliegtuigen in dienst 

luctifhaven 1200 OEURNE 

DAMESSTOFFEN • GORDELS 
GALONS - NAAIBENODIGDHEDEN 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE - AEG - LINDE 

Rechtstreekse invoer van 
DUITSE PIANO'S w.o. topmerken 
als « Schimmel » en « Ibach » 

FIRMA DE MONTE 
Adegemstraat 9 - MECHELEN 

tel. 015/15034 
Ook 10-tal merken van elektron. 

orgels (van 8.000 fr af) -
« Küng o-blokfluiten - Orff-

instrumenten. 

STUDIO - WORKSHOP 
biedt part-time en 

full-time werkzaamheden, 
welke THUIS zijn te verrichten, 
om Uw vrije tijd produktief te 

maken 
Inlichtingen (postzegel insluiten) : 

STUDIO - WORKSHOP 
P.o.b. 2168, 's-Hertogenbosch. 

DIRIGENT 
JAN BROUNS 

BEGRAFENISSEN 
Lakborslei 139 - 2100 Deurne 

TEL. 24.23.72 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

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

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen - VU 10% 

VOOR HET BETERE WERK 

Houtwerken |. VERHULST 
Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W. 

Tel. 03/75.97.00 

Kasterlee 
« BREUGHELHOF » 

VLAAMSE GEZELLIGHEID 
BROODJES 

CAFE - PANNEKOEKEN 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 — OOSTENDE 
Zeevisgroothandel - voor allen 

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmansstraat, 34 

RUMST 
Veerstraat, 91 , RUMST 

Tel. (03)78.33.97 - (03)78.13.71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF V A N VLAANDEREN 
Stationplein 37 — 9300 AALST 

Tel. (053)281.10 
Koud buf fe t - Nette bediening 

p.v.b.a. LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 - Lier 

Tel. (03)80.14.71 
Specialiteiten : 

VASTTAPUT - OPEN HAARDEN 

REEDS 50 JAAR LEDERWAREN 
MARC SIEBENS 

Ommeganckstraat 14, Antwerpen 
Tel. (03)33.92.90 

Koffers en reistassen, school- en 
boekentassen, geldbeugels, br ief-
tassen, dameshandtassen, al lerlei 
geschenken, enz. 

Met Volkswagen geen problemen 
Garage ST-JOZEF 

Assesteenweg 117 - TERNAT 
Tel. (02)52.13.12 

P A P Y R U S 
Boek-, Papier- en 
Fonoplatenhandel 

Zaakvoerder : Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabi j het Sint-Jansplein) 
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 

Telefoon : (02)28.87.09 

G E L D 
Voor een persoonli jke lening 1ste. 

2de of 3de rang, wendt U tot 
Frans Van Moorter 

Oudenaardse Stwg 121 ERPE 
Tel. (053)22911 

Restaurant 
KASTEEL WAALBORRE 

de zaak voor banketten en zaken-
diners van 15 tot 220 personen. 
Specialiteit vis en schaaldieren 

Tel. (02)52.84.16 Maandag gesloten 

Gemeente BORCERHOUT 

Vorming van een wervingsreserve voor de betrekkingen van 

1. Opsteller ; 

2. Klerk ; 
3. Werkman, respektievelijk geoefend werkman ; 

4. Schoonmaakster (tijdelijk). 

De bekendmaking geschiedde in het Belgisch Staatsblad van 
22 september 1972. 

Voor alle inlichtingen met betrekking tot de deelnemingsvoor-
waarden, gelieve men zich te wenden tot het Sekretariaat, Moor-
kensplein 19, Borgerhout, de eerste vijf dagen van de week, tus
sen 8 u. 30 en 12 u. 30 of tussen 14 en 17 u. (tel . 36.99.00). 

BECO 
levering 

BECO 

van gas-

Vraag FORT ZEGELS aan 

en 

onze 

BECO verwacht ook uw 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236. 

BECO 
stookolie ! 

BECO 
benzinestations 

bestelling 

ZWIJNDRECHT 

Tel. :(03) 52.81.73 

RESTAURANT 
« HET PALINGHUIS » a /d Schelde 

Het huis met fami l iet radi t ie 
|an PAUWELS-DEBRAUV^ER 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek. rustdag: v r i jd . 14u tot ja t . 16u 

U MAG BIJTEN ! l ! 
Inderdaad, wanneer U met 5 kg. 
koffie afneemt, mag U werkelijk 
stukken van onze PRIJZEN BIJTEN. 
Vermindering tof 30 fr. per kilo. 

Gratis aan huis besteld. 
RIMBO-koff ies 

Heikant, 51 , 9140 ZELE 
Tel. (052)44503 

Bouwbedrijf NORDEX 
nodigt U uit tot een bezoek aan hun 
model-villa, gelegen 

Autostrade - Aalter 
Afspraak (09)74.15.45 

CARROSSERIE 
LOOS - V A N HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

5 % aan V.U.-leden 
Tel. (015)629.42 

• Wenst U een prachtige 
bontmantel ? 

• Verlangt U afzonderlij
ke bontstukken aan te 
kopen of uw mantel te 
veranderen ? 

Wendt U in vol le ver t rouwen 
tot ons l id 

W. GLAYKENS 
Oudergemselaan 328 

1040 Brussel 

Tel . 48.37.01 

Inl icht ingen kunnen steeds 
gratis bekomen worden . 

BETOGING 

VILVOORDE 

15 OKTOBER 

PARIJS en VERSAILLES - 3 dagen 1.100 fr. 
Reissom « alles inbegrepen » 

bij vertrek ui t elk Belgisch station 

3 dagen 

Hef weekend uwer dromen I Het hele jaar door vertrek elke v r i j 
dagavond. Een vol ledige reis naar Parijs met bezoek aan Versai l
les, symbool van de bedr i jv igheid der beste kunstenaars uit de 
t i jd van Lodewijk XVIe. 

P r o g r a m m a : Vertrek elke vrijdag tot 15 december. 
Vri jdag : vertrek uit België in de vroege avond (voorbehouden 
plaatsen). Aankomst te Pari js-Noord te 22 uur. Overbreng ing per 
autocar naar het hotel. Vr i je avond. 
Zaterdag : na het ontbi j t , geleid bezoek aan Parijs per autocar. 
Middagmaal Vr i je namiddag. Tee aangeboden in een warenhuis. 
Avondmaal . Vr i je avond. 
Zondag . ontbi j t . Geleid bezoek aan het kasteel van Versailles. 
Terug naar Parijs. Middagmaal . Namiddag v r i j . 's Avonds over
brenging per autocar naar het station Pari js-Noord voor vertrek 
te 19u30 (voorbehouden plaatsen). 
Aankomst in België omstreeks 22u30. 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.09.95 
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. (09)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St-Jorisstraaf 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenolenlaan 102, 
Tel. (016)267.20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 - Tel. (015)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roo-
selare, St-Michielsstraat 7 • Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentattettraat 3 -
Tel. (014)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 

Hotel-ontbi j t 
(zonder uitstap) 
Half-pension 
(zonder uitstap) 
Vol ledig pension 
(met uitstap) 
Toeslag voor één 
stortbad in hotel 

hote l * 
trein 2e 

1.100 

1.340 

1.690 

persoonskamer : 
«Dr 300 fr . 

k l . 

300 

ho te l * * 
t re in 2e 

1.280 

1,560 

1.990 

kl 

fr . Toeslag 

h o t a l * * * 
stortbad 

t re in te Ik 
2.100 

2.750 

3.150 

voor bad o1 

Ook alle inlichtingen bij de plaatselijke vertegenwoordigers 
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D I R K M A R T E N S 
P.V.B.A. 

NINOVE 
Beverstraat 24-26 
Tol. (054) 331.05 

AALST 
l ange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

KINOERARTIKELEN : p loo i - <>n wandelwagens - bedjes en w iegen -
stoelen en looprekken - schommels • kamerversier ingen - v/astafels 

en v/askussens - k inderk led ing. 

SPORTARTIKELEN : al ler le i - tu rnk led i j - ru i teru i t rust ingen . p lng-
3ong tafels - badk led ing en al le toebehoorten - ro l - en Ijsschaatsen • 

kampingar t lke len - turngere l . 

SPEELGOED : u i tgebre ide keus In merkart ikelen : autobanen - elektr. 
treinen der beste merken - auto's • go-carts • t raktoren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - bure len - lessenaars • borden - f iets
jes - alle gezelschapsspelen - al le soorten mekanieken - schooltas

sen . borden - tu inmeubelen - tuinschommels. 

— 2EER VOORDELIGE PRIJZEN — 

zoekertjes 

IEDER DORTMUNDER 
TH IER BRAU HOF 

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

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

in een gezellige sfeer. 
Nadien kri jgt U gratis gedurende 5 uur, 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep : gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 
De grote speciali teiten zi jn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasl - Fisbein mit Sauerkraut - K ip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan In Dui ts land. 

LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 plaatsen. 

ANTWERPEN : Groenpl . 33 T. 03/31.20.37 - mooiste zaai van de stad 

LEUVEN (Blerkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste 
kelder van Europa. 

BRUSSEL : N ieuwbrugst raat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kor t r i j k ) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astr id laan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Llchtervelde - 2.000 r'- - Tel . 051/72.822 
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat t Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude Luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 
Wi j zoeken dr ingend : als medewerkers : Ernstige famil ies waarvan 
de man of de v r o u w de keul<en kan en le iden. — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met sociale wet . - Liefst mensen van 't vak. 
Schrif tel i jk aanbieden b i j : ABTS : Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE I 

.s\̂  t S \ \ i ^ . A N A N A S S A P 
.̂ ^" 

. < v ^ " 

m 
MAID 

1 0 0 % Z U I V E R E N N A T U U R L I J K I 

Al leeninvoer voor België en Luxemburg : 

GEVO p.v.b.a. 

Churchilllaan 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03)58.74.33 

WALTER ROLAND 
gedip lomeerd opt icien, 

e rkend door al le ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 03,36.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezer* van di t b lad 10 % kor t ing 

Nieuwe parastatale instel l ing zal 
eerlang overgaan to t het aanleg
gen van een werv ingsreserve mei 
het oog op de benoeming van een 
vol led ig administ rat ief kader. 

De gegadigden voor de diverse 
adminis t rat ieve graden (wet te l i jke 
barema's - extra-voordelen) dienen 
nederlandstal ig te zijn en de Brus
selse agglomerat ie te bewonen of 
de verbintenis aan te gaan er te 
zul len wonen. 

Bewi js van vlaamsgezindheid (l id
maatschap VI . verenigingen enz.) 
is aanbevelenswaardig. 

Voor In l icht ingen, vr i jb l i jvend 
schr i jven naar blad onder hoof
ding : M.A. — R 156 

Verlang van werkkring te 
veranderen. 53 jaar, huidig be
roep : produktieleider. Geen 
vertegenwoordiging. Antwoord 
adres redaktie —R 152 

Kunstgebitten en alle repara
ties met waarborg. 10 % kor
ting voor VU-leden. Chazallaan 
83, Schaarbeek. Tel. 34.06.43. 

— 150 

Wens te huren, een woonhuis 
of appart. in Bilzen. — R 149 

Gewezen beroepsmilitair, gebo
ren 6 maart 1916, zoekt passen
de betrekking, in de omgeving 
Antwerpen - Sint-Niklaas, als 
arbeiders, magazijnier of an-
andere. 
Voor verdere inlichtingen en 
kontakt : Nelly Maes, volks-
vertegenw. Pr. Jos. Charlotte-
laan 115, Sint-Niklaas. Tel. : 
76.49.74 zone 03 — R 155 

Zoeken aangepaste betrekking 
in het Limburgse 

— juffrouw, 17 jaar, diploma 
A6/A3 (handel) 

— juffrouw, 22 jaar, diploma 
humaniora wetenschappelijke 
B. 

— juffrouw, 20 jaar, diploma 
A2 (steno dactylo - boekhou
ding) 

— heer, autovoerder, bij voor
keur streek van Sint-Truiden. 

— R 154 

Jonge man, in het bezit van diplo
ma middelbare handelsschool, zoekt 
werk . Liefst in L imburg, mag ook 
Brussel of An twerpen zi jn. 

— R 163 

Juffrouw, 22 jaar, diploma hu
maniora, wetenschappelijke B, 
wenst te werkgesteld te wor
den als bediende in het Lim
burgse. — R 148 

Juffrouw, 20 jaar, diploma A2 
(steno-dactylo - boekhouding) 
zoekt aangepast werk in Lim
burg. — R 151 
Voor al deze zoekertjes zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger E. Raskin, Ursulastraatl, 
3745 Eigenbilzen, tel. 011/19454 

GROOT-GENT 

1) tumier (als b i jverdienste) 
2) schr i j fwerk thuis - voor jonge 

moeder 
3) schoonmaakster fu l l - t ime 
4) magazijnier van 50 jaar 
5) d i rekt iesekretar is - A6-A2 
6) LIcenciate Nederlands-Duits 
Betrekking aangeboden aan : 
1) opstel ler-boekhouder 
2) chauffeur-magazijnier 
Voor alle in l icht ingen ; O. Van 
Ooteghem, Rode Kruisstraat 7 -
Gentbrugge. Tel. 09/52.72.87. 

— R 162 

— Gehandikapte, 40 jaar, zoekt 
passende betrekking als hulp in 
bakker i j , in hotel ler ie, of ais nacht
waker ( l ie fs t avond- of nachtwerk) 
— omgeving Vi lvoorde, kan zich met 
eigen wagen verplaatsen. 

— Jonge man, 23 jaar oud, zoekt 
f>assend werk als automechanicien, 
l ie fs t omgeving Brussel of Vilvoor
de. 

Kontaktadres voor beide zoeker
t jes : Federat ieraadsl id Edmond 
Schepens, Di jkst raat 112 te Steen-
okkerzeel . Telefoon : 59.80.72. 

— R 161 

Jonge dame zoekt dagtaak als 
kinderverzorgster in gezin. 
Antw. - Mechelen - Brussel. 

— R 143 

Dr. in de rechten, 45 jaar, zoekt 
betrekkmg als juridisch advi
seur. 

— R 147 

Frosbelonderwijzeres zoekt 
betrekking in provincie Ant
werpen, Brabant of Oost-
Vlaanderen. 

Dame, 26 jaar, zeer goed Ned., 
Eng. en Frans, noties Duits, 
enkele jaren ervaring als pu
blic-relations, zoekt passende 
betrekking. — R 145 

Jonge dame, lager middelb. 
ond. -f 2 jaar estheticienne (18 
jaar) zoekt passende betrek
king. — R 146 

• Zoeken een betrekking 
in het Antwerpse : 

• Jonge man, hoger middel
baar, als bediende. 

• Jonge dame, 15 jaar, als 
winkel juf f rouw, of in wa
renhuis. 

9 Veertiger, als bediende- ma
gazijnier. 

Jonge dame zoekt betrekking als 
kinderoppas gedurende de dag, met 
's avonds : in 't Antwerpse of in 
't Mechelse. — R 157 

Zich wenden tot senator Joris-
sen. Louisastraat, 31. Mechelen. 
Tel. 015/435.96. 

Gediplomeerde afgestudeerde jon
ge dame (geschiedenis) zoekt voor
lopig of gedeeltel i jk werk als be
diende, gedurende drietal maanden. 
Contact via senator Van Haegen-
doren. Guide Gezellelaan 63, He-
ver lee. — R 160 

Verpleegster A2 zoekt dringend be
t rekk ing, dagwerk, l iefst omgeving 
Kempen. Zich wenden Volksverte
genwoordiger Jo Belmans, Possons-
dries 7, Geel, le l . 014-58535. • 

— R 158 

Regentes Sierkunsten zoekt be
t rekk ing in onderwi js of elders, 
l ie fs t -omgeving Kempen Zich wen
den Volksvertegenwoordiger Jo 
Belmans, Possonsdries 7, Geel, te l . 
014-58535 — R 159 

Gediplomeerde b loemist (Limburg) 
en tuinaaniegger, tevens autovoer
der, vraagt werk. — R 157 

Bediende met ruime erva
ring zoekt passende betrek
king in omgeving Antwer
pen, Mechelen, Brussel. 
Dringend. Zich wenden tot 
senator Jorissen. — R 137 

Ö»n«8*T • 8TBNCIUWERK - FOTOKOrtJ 
I N K A 

Tumtioutsebaan 406 - Borg«rhotJt 
TBL. 03.15.70.00 

Brouwerij 
MOORTGAT 

6 R E E N D 0 N K 

t e l . ( 0 3 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 

v o o r A L U w b i e r e n 

e n L i m o n a d e s 

• 

Bi jhulzen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel (03) 36 10 11 
Gent 

tel (09) 22 45.62 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 

• • Vlamingen, 
• • ? * | "'^^^ GRATIS ADVIES 
^ i ^ # voor uw hypotheek-
^ * ^ ^ leningen (1e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredie len 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortri jkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88 33 
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

HOUTWORM ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle houi-
insekten. TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag Gratis bestek in gans hel 
land. P.V.BA. INDUSTRAOE. Vanderziipenstr. 
12, Wemmei (Bt) - Tel. 02/79 20.00, 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 - 20 jAAR DIENSTBETOON 

Z i e k t e v e r z e k e r i n g v o o r A R B E I D E R S 

B E D I E N D E N 

Z E L F S T A N D I G E N 

D a g v e r g o e d i n g ' Z E L F S T A N D I G E N 

L O O N T R E K K E N D E N 

Vraag nog heden inl icht ingen bi j uw plaatseli jke afgevaardigde. 

Geen moei l i jkheden bi j overschakeling van een ander ziekenfonds. 

B E S T E N D I G E S E K R E T A R I A T E N : 

B r a b a n t : E, j a c q m a i n l a a n 1 2 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l - T . 0 2 / 1 9 . 0 8 . 6 4 

K i p d o r p , 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e l . 0 3 / 3 2 . 7 3 . 0 5 ( 2 l i i n e n ) 

L i m b u r g : Z u i v e l s t r a a t 9 - H a s s e l t - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7 

V.Z. = SYMBOOL V A N VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 
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bij een kb 

In Wallonië worden al sedert enkele jaren motocrossen voor 
kinderen ingericht. Naar aanleiding van zo'n spektakel, dat wij 
met onze aanwezigheid vereerden, schreven wij in « Wij » van 
27 mei 1972 het volgende : 

' En dan is er het grandioze spektakel van de motocrossen 
voor kinderen vanal vijl, zes jaar. Hebben de bevoegde instan
ties, die zo in de weer zijn voor de bescheiming van de jeugd, 
er geen bezwaar tegen dat men die peuters, die nauwelijks kun-
nen lopen en spreken, op een moto zet om voor wat sensatie te 
zorgen voor een dwaas publiek ? Acht men die gemotorizeerde 
koersen voor kinderen zonder gevaar ? Ze zullen dan gevaarlijk 
wórden, nietwaar. 

Vindt men moreel verantwoord dat nog niet schoolpUchtige 
kinderen voor de trotse vader een straf zatsel gaan verdienen ? 
Hoe groot zal het gebleir zijn dat zal opgaan de dag dat één 
van die kinderen met moto en al tegen een bierkraan — want 
die hoort vanzelfsprekend bij die spektakels — zal vliegen en 
zijn nek breken ? ». 

Nog geen half jaar later werd Vlaanderen op zijn beurt rijp 
geacht voor deze prachtige spektakels. Er werd een motocross 
voor kinderen gepland ie Sint-Niklaas. Het was echter buiten 
de waard — //) casu de waardin — gerekend. 

Volksvertegenwoordiger Nelly Maes sloeg in de gemeente
raad prompt op tafel, en deed de « heren » schrikken met de 
vraag wat het stadsbestuur bezield had « medewerking te ver
lenen » bij dergelijk onwaardig vertoon. 

Een ander VU-parlementair, senator Van Haegendoren, was 
op parlementair vlak aan het werk om paal en perk te stellen 
aan deze misbruiken, en ook volksvertegenwoordiger W Kuy-
pers liet van zich horen. 

Zaterdag verscheen dan het beticht In de bladen dat moto
crossen voor kinderen bij koninklijk besluit verboden werden. 

Er zal wel geen enkel weldenkend mens te vinden zijn die 
enig bezwaar heeft tegen dit koninklijk bestuit. Tenzij dan mis
schien — maar mogen die tot de weidenkenden gerekend wor
den ? — ergens een fiere vader of histerische moeder van der
gelijk mini-idool. 

Het heeft niet het minste belang of ons toch wel bijtijdse 
alarmklokje van zes maanden geleden er voor iets tussen zit. 
Geen enkel mens met een morzel verstand heeft een berichtje 
in een blad nodig om te weten dat dergelijke uitbuiting van 
kinderep totaal afkeurenswaard is. Het is ook niet zo belang
rijk të weten in hoever het koninklijk besluit rechtstreeks het 
gevolg Is van de aktie van de VU-mensen. Hei belangrijkste is 
dat Het er is, en dat daarmee een ergerlijk stuk uitwas van wat 
vyij eufemistiscfi « sport » noemen, werd weggesneden. 
'^ll^iffi^Ujen wij yerwonde^rd opgekeken toen wij lazen dat 

Frans Van Mêchelén, minister, socioloog, professor, dokter, 
voorzitter van de bond van grote en jonge gezinnen, zopas met 
ontzetting vernam dat dergelijke spektakels worden ingericht, 
ü^nlè'd^ triinisier, van Sport nota bene, met permissie gezegd, 
niet van de rapsten. Dat had hij zes maanden geleden at op 
deze pagina kunnen vernemen. En wij zijn al niet van de rapsten. 

En zo zitten wij ons af te vragen welke misbruiken in de 
sport, die al lang bestaan, de minister in de toekomst nog met 
ontzetting zat moeten vernemen, eer hij er kan tegen reageren. 

Dit is, zo denken wij, simpele duive, de kwestie : de minister 
reageert wet, en hij weze erom geprezen, maar hij is niet zo 
best op de hoogte. En dat is volgens ons gebrek aan interesse. 
Of medewerkers. 

het verschil 
In Duitsland werd een paar we

ken geleden een maraton georga
niseerd voor « ouderlingen » van 
boven de veertig. Er waren honder
den liefhebbers opgekomen om die 
veertig kilometers op hun dooie 
gemakje en stramme benen af te 
malen. De toeschouwers keken al 
belangstellend uit naar de vele 
« lijken » die men langs het par
koers met busseltjes gelijk zou 
moeten opladen. Men voorzag sen
sationele drama's. Dag jan. De eer
ste « ouwe pee » kwam al na 2 
uur en 25 minuten fris en opge
wekt het stadion binnenhuppelen, 
met in zijn zog tientallen en tien
tallen andere oude amateurs, die 
dus nauwelijks méér deden over 
de afstand. Vraag : die mannen 
hebben nauwelijks enkele minuten 
langei gelopen dan de grrrote spe
cialisten uit de olimpische spelen, 
en dat over een afstand van 42 
kilometer Zij hadden niet de jeugd, 
de voorbereiding, de medische be
geleiding, de financiële steun, de 
aanmoedigingen van het publiek, 
de belangstelling van de pers, die 
de olimpiérs wél hadden. Is het nu 
de moeite waard zo'n drukte te ma
ken over wat de supervedetten 
presteren, daar zoveel papier, geld, 
moeite, zever en chichi aan te be
steden, als men vaststelt dat 
mensen, die nauwelijks minder 
presteren — èls het minder is ten
minste — zo maar langs de stra
ten lopen ? 

een uur is lang 
De spanning wordt stilaan on

houdbaar, dames en heren. De 
spanning rond de aanval op het 
werelduurrekord door onze landge
noot E. Merckx. Weken zijn de ga
zetten al aan het vertellen hoe hij 
het zal doen. Het is nog maar al
leen wachten op het bevrijdende 
bericht óf hij het zal doen, waar 
en wanneer. Dat hij zal slagen, als 
hij het doet, dat lijdt niet de minste 
twijfel. Zelfs wij, die niet zo di-
rekt tot zijn beste supporters kun
nen gerekend worden, twijfelen er 
niet aan. Hoe zou IVlerckx er niet 
in slagen in een uur tijd even ver
der te fietsen dan mannen als Rit-
ter of Bracke, renners die — laten 
wij serieus zijn — toch dikwijls de 
indruk geven te rijden als een 
strijkijzer. Daarenboven hebben wij 
al herhaaldelijk bij onszelf bedacht 
dat dat fameuze uurrekord nog ver 
van scherp staat. Als men ziet dat 
Roelants, te voet, buiten en op 
zijn •• oude dag », rond de 21 kilo
meter aflegt in één uur, dan lijkt 
47 of 48 kilometer — iets meer dan 
het dubbel — op een wonder van 
een velo, in de allerbeste omstan
digheden, binnen, en na zorgvul
dige training, ons eigenlijk niet 
veel. Om het maar eens brutaal te •• 
zeggen : wij geloven dat de moei
lijkheid er vooral in bestaat dat de 
koereurs niet gewoon zijn een uur 
lang Inspanningen te leveren. 

Wil hebben met zwaar-peinzend hoofd de lijst van spe 
bevonden ons' land te vertegenwoordigen op het voet 
officiële vedetjes zijn die de eer en de centen toeko 
paar bijlopen die siiltekens-aan rijp worden voor pens 
zullen zijn. Die er maar bijzijn omdat ze uit klub zus of 
toch behoren tot de alterbeste Belgische spelers, dat 
trio dat voor geen enkele der opgeroepen idolen uit d 
Frans klappen —. Kijk, als wij zien dat Monne die ma 
kunnen wij echt niet anders besluiten dan dat Monn 
dat men er op Lisp even hard om lachen kan als wij. 
zit, dan is de tijd der krabbers gekomen. Even geduld, 

Iers bekeken, die door Monne Goetbals waardig werden 
balveld. Wij stelten vast dat het nog altijd dezelfde 
men ,hoewet er, naar onze bescheiden mening, een 
loen, en een paar andere die nooit een pensioen waard 
zo komen. Wie wij er niet bij zien, en die volgens ons 

is het Lierse-trio Denul - Janssens en Vermeyen, een 
e weg moen gaan staan — behalve misschien in het 
nnen nog niet eens oproept als • mogelijken », dan 
e met een soortement kompleks rondloopt. Wij hopen 
Als de poen op is, en als Monne werkelijk in de penarie 
Patlieters. 

ze zeggen 
... dat ze zeggen L iv/; te negatief zijn ingesteld, dat wij te veel rekleh 

meren, chicaneren, piotesteren, roespeteren, kontesteren en kritikereru 
Dat wij nooit een keer een goede of schone kant kunnen zien aan de 
sport. Dat wij een zagepee zijn, voor wie het nooit eens goed is. Dat wij 
maar één bedoeling hebben : afbreken. Het kan best zijn dat wij dia 
indruk wekken, maar het is toch niet onze bedoeling. Wij houden van 
sport en wij hebben gisteren nog in onze handen gekletst voor de meneer 
die eenzaam en zuchtend wat vaart probeerde te brengen in zijn zeker 
vijftig jaar oude en zeker negentig kilo wegende lijf. Wat ons eerste een 
argwanende en daarna bijna dankbare blik opleverde van de puffende 
man. Maar wij kunnen niet in onze pollen kletsen als Mare Spitz zijn 
moustache laat afscheren voor zoveel miljoen, ol als Merckx weer andere 
onderbroeken aanprijst, of als » redders » van het Franse voetbal op een 
of andere manier 50 miljoen'« vergosseld •> hebben. Dat van die meneer 
alléén dat is voor ons « sporf », ziet ge, en dat andere is voor onze 
flessentrekkerij in de naam van de sport die er niet is. 

SO long 

Wij hebben verleden zondag voor de laatste keer naar een uitgebreide 
reportage van een wielerkoers gekegen — voor dit jaar altans — en wi j 
zijn blij dat wij voor enkele maanden van dat karweitje verlost zijn. Het 
betrof deze keer de voorlaatste klassieker van het seizoen, Parijs - Tours, 
beter gekend als de enige klassieker die Merckx nog niet gewonnen heeft. 
Merckx heeft ook dit jaar niet gewonnen, hoewel dat al sedert weken in 
de sportpers was aangekondigd. Overwinnaar werd Noël Van Tieghem, 
voor Jos Huysmans, Willy De Geest en Roger De Vlaeminck. Veel is 
er voor de rest over die koers niet te vertellen. Het verliep allemaal 
zowat volgens het gekende schema. Wandeling. Ontsnapping van enkels 
renners. Spanning : worden ze ingelopen ? Ze werden niet ingelopen. 
Spurt. Peleton iets te laat. Laaiend entoeziasme. Uitleg en verklaringen. 
Boeken toe. Tot volgend jaar. 
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33 opgave nr 
HORIZONTAAL 
1) Verleden tijd 
2) Paling 

Hongaarse vlakte 
3) Koningshooikt (dialekt) 

Meisjesnaam 
4) Emmanuel 

Anagram van « WAS » 
Dierenriem 
Open plaats in het bos 

6) Frans goud 
Gemeente bij Mechelen 

7) Nieuw testament 
Open plaats in het bos 

8) Mannetjesbij 
Olympisch comité 

9) Engelse munt (afkorting) 
Naam uit de oudheid 

10) Soort plant. 

5) 

VERTIKAAL 

1) Zondag voor Pasen 
2) Mast 

Slagader 
3) Lengtemaat 

Noord-Duitsland 
Soort hert 

4) Nauwkeurig 
5) Gemeente in Gelderland 

Engelse poolreiziger 
6) Uiting van rouw 
7) Beter dan niets 
8) Ter stede 

Werkplaats 
9) Afrikaanse luchtmaatschappij 

Rijksschool 
Muzieknoot 

10) Gevolmachtigde 
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antwerpen 

ANTWERPEN (Stad) 
Bus, sekretariaat, Wetstr. 12 

te 9u.30. 75 fr. inschrijving voor 
zover de bus op het ogenblik 
van het verschijnen van het 
blad nog niet volzet is. Tel. se
kretariaat 36.84.65. 

AARTSELAAR 
Vertrek van de bus om 9u.30 

aan het lokaal « Rodenbach », 
Kapelstraat 19. Inschrijvingen 
bij de bestuursleden en op het 
sekretariaat, Helenboslaan 25. 
50 fr. per persoon, per gezin 
100 fr.) 

BERCHEM 
VU Berchem maakt het U 

gemakkelijk. Honderd mensen 
kunnen gratis mee. Wel is het 
noodzakelijk dat U zo vlug mo
gelijk inschrijft op het redac
tiekantoor van « Medium » : 
Prins Boudewijnlaan 3 te Ber
chem (tussen 9 en 17u.30). Ver
zamelen om 8 uur op het Van 
Hombeeckplein. Vlug wezen ! 

BOECHOUT-VREMDE 
Inlichtingen bij Flor Van 

Praet, « Malpertuis », provin
ciesteenweg 363, Boechout. 

BORGERHOUT 
Busvervoer : 60 fr. Vertrek 

te 9 u. Herman van den Reeck-
straat, (en te 8u.45 op het 
Moorkensplein). Telefonisch in
schrijven bij mw. Van Geert, 
Lt. Lippenslaan, 22, teL 36.68.29 

BORSBEEK 
Vertrek autobus in Borsbeek 

Centrum voor de kerk om 9 u. 
30. Prijs per persoon 60 fr. 
Meerdere leden uit één gezin r 
50 fr. Inschrijven bij Annemie 
Dreesen, Mertensstr. 18 en bij 
Staf Kiebooms, L. Hendrickxlei 
20, tel. 21.61.98. 

BURCHT 
We leggen een autobus in die 

zal vertrekken op 't Kerkplein. 
Inschrijven bij schepen Oktaaf 
Meyntjens, Kruibekestwg 32 of 
Dorpstr. 47. Iedereen op post ! 

DEURNE 
. Wijziging in de vertrekuren. 
Vertrek bus, Hoek Confortlei-
Ter Heydelaan : 9 u. 30 ; Wim 
Saerensplein : 9 u. 35 ; St. Ro-
chuskerk : 9 u. 45. 

EDEGEM 
Inschrijven tegen 80 fr. (kin

deren 50 fr.) op volgende adres
een : P. Leclercq, W. Herreyns-
str. 10 ; I. Van den Eynde, Sor-
brechtshofstr. 24 ; K. Van Reeth 
Drie Eikenstr. 70 ; «Drie Eiken» 
Drie Eikenstr. 128. 

Op volgende plaatsen kan op
gestapt worden : Kerkpein-Els-
donk, Keldermansstr., hoek 
Drie Eikenstr-Boudewijnlaan, 
St. Goriksplein en Gemeente
plein om 9 u. 30. 

Zaterdag 7 oktober om 14 u. 
verzamelen wij voor een auto-
karavaan doorheen de gemeen
te aan 't gemeenschapscentrum 
« Drie Eiken ». 
VUJO 

Een speciale Vujobus wordt 
ingelegd. Prijs 20 fr. Geef je 
naam op in «Drie Eiken» of bij 
Helga D'Hanis of A. Mees. 

EKEREN 
De plaatselijke VU reist met 

de bus, 60 fr. Verdere inlich
tingen : Maurits Van Tonger-
loo, Leliënlaan, 62, 2070 Ekeren. 

HERENTALS 
Inschrijven bij Peeters Paul, 

Molenvest 34. 

HOBOKEN 
Vertrek te 9 u., Kioskplaats 

Deelname : 55 fr. per persoon. 
Inschrijvingen bij Jos Van den 
Nieuwenhof, St. Bernardsestwg 
793, tel. 27.28.48 of bij de andere 
*»estuursleden. 

HOVE 
De bus vertrekt op het St. 

Laureysplein om 8 u. 50 en zal 
dan verder doorrijden naar de 
St. Jozefsparochie om de deel
nemers op te laden aan de Jozef 
Mattheessensstr. Inschrijvin
gen bij Rutger Buys, Vincent 
Baaisstr. 13. Prijs : 80 fr. 

KALMTHOUT 
Er wordt een bus ingelegd. 

Vertrek te Kalmthout Kruis 
om 8 u. 15, te Heide, Stations-
pein om 8 u. 20. Personen die 
moeilijk op deze plaatsen kun
nen komen, gelieve ons tijdig 
te verwittigen en die worden 
dan aan huis afgehaald. Tel. 
66.74.59, 66.86.51, 66.96.29. Prijs : 
70 fr. 

KAPELLEN 
Prijs : 70 fr. Inschrijven tot 8 

oktober bij de bestuursleden. 

KONTICH 
Zaterdag 7 oktober wordt een 
autokaravaan ingericht, die 
Kontich en Hove zal doorkrui
sen. Bijeenkomst om 14 uur in 
de Vredestraat, Kontich. 

P1 a a t s be wijzen autobus 
bij : Gust Teugels (Davids-
fonds), Vredestraat 181, Paul 
Embrechts (Vlaamse Kring), 
Konijnenveld 41, Wim Van Der 
Steen (VTB-VAB), Ooststatie-
straat 185, Jan Longin (VOS), 
Hofstraat 46, dhr. Hoogstoel 
(VVB), Mortselse Stwg. 48 Ho
ve. 

MERKSEM 
Inschrijven voor de reis met 

de bus : Rik Raes, Jos. van 
Gansenstr., 1 ; Karel Van Bo-
ckel, St.-Lutgardisstr. 56 ; Fr. 
Leys, Min. Schollaertstr. 21 ; 
Alfons Brat, Trammezandlei 11. 
Meer inlichtingen, telefoneer : 
45.57.77. 

MOL 
Autobussen van het Muziek

korps Kempenland en van VU-
Mol om 8u.30. Volksunieleden 
25 fr, hun studerende kinderen 
reizen gratis. Niet-leden 60 fr., 
hun studerende kinderen 30 fr. 
Inschrijven bij bestuursleden 
tot 8 oktober. Tel. 014/32320. 

MECHELEN (Arr.) 

KONTAKT-ADRESSEN 

Duffel : Eddy Aerts, Rietlei 12; 
Booischot : Jozef Van den 
Broeck, Heistsesteenweg 29 ; 
Heist : Roger Van Herck, Kas
teelstraat 33 ; Itegem : Livinus 
De Preter, Liersesteenweg 53 ; 
Koningshooikt : Jos Goris, Me-
chelb. 19 ; Berlaar : Centrum : 
Ir. De Wilde, Smidstraat 36, 
Berlaar : Heikant : De Belser 
Paul, Aarschotbaan 185 ; Lier : 
Jan Kuypers, Kesselsestweg. 
52 ; Kessel : Vital Ceulemans, 
Dorpstraat 9 ; Nijlen : Herman 
Steylaerts, Tuinwijk 20. 
Mechelen : J. Vrijdaghs, As-
tridl. 123 ; Bonheiden : Luk 
Thijs, Putsestwg. 29 ; Leest : 
K. Merten, Kerkeblokweg 11 ; 
Blaasveld : J. Scheers, Mechel-
sesteenweg 315 ; Rijmenam : 
M. De Mees, HoUakenbaan 18 ; 
Tisselt: A. Vanderbeken, Schor-

T I J L E C R A M 
Kom ons op 15 oktober eens goe-
dag zeggen, ook al om uw kosteloos 
dokumentatie-pakketje af te halen ! 
En kijk ze dan eens een In, onze 
grote Vlaamse uitgaven ; « 20 
eeuwen Vlaanderen >• — de < Win
kler Prins van Vlaanderen > — de 
« Encyclopedie van de Vlaamse Be
weging » — de werken van dr. Elias 
en dr. Willemsen — en andere uit
gaven. — Tot dan ! 

BOEKHANDEL « T U L » 
Leuvensestraat 58 

1800 Vilvoorde 
Tijlefoneer ons (02/51.03.86) als u 
iets speciaals wil Inzien. Tot uw 
dienst ! 

heidelaan 1 ; Willebroek : Lo
de Verstrepen, Wouterstr. 102 ; 
Katelijne-Waver : Portocarero, 
Beukendreef 19A. 
Bornem : De Vliegher Hubert, 
Nieuwstraat 44 ; Branst : Van 
Doorslaer Lena, Bovenstr. 4 tel. 
03/89.07.97 ; Breendonk : Sna-
chaert Jozef, De Buisseretlaan 
13 ; Eikevliet, Van Ballaert Fe
lix, Van Hooimissenstr. 4, tel. 
03/89.20.01 ; Hingene : Van Vra-
cem Guido, W. d'Urselstr. 8, tel. 
03/89.19.52 ; Kalfort : De Wach
ter Donaat, Dorp 7, (2e verdie
ping) ; Lippelo : Willaert Re
ne, Oppuursebaan 8, tel. 052/ 
321.49 ; Liezele, Meermans Wil
ly, Dorpstr. 32, tel. 03/89.20.83 ; 
Mariekerke : Van Doorslaer 
Guido, Omgangstr. 29, tel. 052/ 
338.69 ; Oppuurs, Pauwels Oc
taaf, Kattestraat 10, tel. 03/ 
89.23.78 ; Puurs : Van Cauwen-
bergh Jozef, Palingstraat 87 ; 
Ruisbroek : De Keersmaecker 
August, Kalfortbaan 12 ; Sint-
Amands : Servaes Etienne, J. 
Van Droogenbroeckstr. 53, tel. 
052/336.61 ; Weert : De Vree 
Eugeen, Binnendijkstr. 15a ; 
Wintam : Mevr. Langbeen-
Meeus, Koningin Astridlaan 40 
tel. 03/89.03.64. 

MORTSEL 
Inschrijvingen voor de bussen 

bj Robert Palmaerts, Antwerp-
sestr. 132, tel. 49.71.42. 

NIEL 
Vertrek per bus om 9 u. Prijs : 
60 fr. Inschrijven bij de be
stuursleden en op het sekreta
riaat. 

's GRAVENWEZEL 
Inschrijvingen voor de auto

car vóór 1 oktober. Doe het te
lefonisch : R. Lenie (53.67.49) 
of bij J. De Scheemaecker 
(53.67.44). 

WILRIJK 
VVB-bus die ons komt ophalen 
op de Bist (ruime parkeerge
legenheid). Inschrijven (ver
plicht) bij R. Van den Bossche, 
Doornstraat 24 (foon : 28.09.25) 
die u het vertrekuur meedeelt. 

WILLEBROEK (Gewest) 
Inschrijven op volgende adres, 

sen : Lode Verstrepen, Jozef 
Wautersstr. 102, Willebroek ; 
Georges Vanderbeken, Schor
heidelaan 1, Tisselt ; Leon To-
toms, Blaasveldstr. 156, Tisselt ; 
Frans Huysmans, Hoogstr. 56, 
Tiselt. Sociale prijs 30 fr. 

WIJNEGEM 
Inschrijven voor de bus in het 

Vleminckhof of bij de bestuurs. 
leden. Prijs : 50 fr. 

AUTOKARAVAAN 
Op zaterdag 14 oktober te 14 

u. 30 start op de Markt een kan
tonnale autokaravaan voor de 
WB-betoging. De tocht gaat 
doorheen het zuidelijk gedeelte 
van het kanton Zandhoven. Wij 
verwachten onze leden en te
vens de afdelingen uit de om
streken. 

WOMMELGEM 
Inschrijvingen bij Vik Kimpe, 

Autolei 119 ; Armand Ruymae-
kers, Torenstr. 79 en Staf Van 
Looveren. Welkomstr. 116. 60 fr. 
per deelnemer, echter met twee 
of meer uit hetzelfde gezin dan 
50 fr. Vertrek te Wommelgem 
omstreeks 9 u. 20. 

WUUSTWEZEL 
Met een bus rijdt de afdeling 

samen met Brecht naar de be
toging. Vertrek om 9 u. aan de 
wissel te Wuustwezel. Let op : 
ook deelnemers uit Gooreind en 
Loenhout stappen hier op. Prijs 
75 fr. Schrijf dadelijk in bij : 
Ward Hulselmans, tel. 67.62.81, 
Bredabaan 292, Wuustwezel ; 
Van Dijck Alfons, Kapelstr. 38̂  
Loenhout : Berkvens René, Me. 
zenestje 17, Gooreind. 

ZWIJNDRECHT 
Met autobus naar de beto

ging. Inschrijvingen in het 
Vlaams Huis. Bij ons gemeen
teraadslid Piet Severins. 

ASSE 
Vertrek om 9 u. 30 stipt op 

het Gemeenteplein met wagens. 
Er wordt bewaking voorzien 
voor de wagens te Vilvoorde 

Affiches te bekomen elke 
dinsdag van 19 u. 30 tot 21 u. 30 
en elke zaterdag van 10 tot 12 u. 
op het VU-sekretariaat, Prieel
straat 2. 

BERGKAIMPENHOUT 
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 

Wij sluiten aan bij de VVB-
afdeling. Een bus zal vertrek
ken te Nederokkerzeel (8 u. 30), 
Kampenhout (8 u. 45), Berg 
(9 u.), Perk (9 u. 15). Verzame
len te Machelen aan het speel
plein. Inlichtingen en propa
gandamateriaal, Fazantendal 
20 te Berg (D. Van Hecke). 

DIEGEM 
Alle deelnemers komen sa

men om 9 uur aan de kerk te 
Diegem. Zij die met de wagen 
gaan eveneens. Er is ook moge
lijkheid om een lijnbus te ne
men. 

DIEST (Kanton) 
Bussen voor Vilvoorde ; 

Zichem Keiberg (Kerk) 7u.30 ; 
Testelt (Kerk) 7u.35 : Averbo-
be (gemeentehuis) 7u.45 ; Zi
chem Grote Markt 7u.50 ; Mo-
lenstede (Kerk) 8u. ; Diest 
(Grote Markt) 8u.l0 ; Bekke-
voort (gemeentehuis) 8u.20 ; 
Scherpenheuvel (station) 8u.30. 

Kaarten aan 60 fr. Inschrij
vingen tot 8 oktober. 

Staf Schellens, Hasseltsestw. 
IIOB Diest (Webbekom), (ook 
prop. materiaal) ; Pierre Bol
len, Acaciastraat 21 Diest ; Lie
ve Vandenhoudt-Didden, Mo
lenweg 5 Molenstede ; Rik 
Weckhuyzen, A. Nihoulstr., 71 
Scherpenheuvel ; Raoul Claes, 
Vierbundervoetweg 3, Bekke-
voort ; André Van Aelst, Tuin
wijk 11, Testelt ; Jan Biese-
mans, Averbodeweg 21, Zichem 
Okselaar ; Paul Cresens, Aza-
lealaaan 2 Schaffen. 

HERENT 
Vertrek om 9 u. op het Kerk

plein. Prijs : volwassenen 60 fr., 
jongeren 40 fr. Inschrijven bij 
Rik De Deken, O.-L.-Vrouw-
pein 91, tel. 29677 of recht
streeks bij W B . 

LEUVEN (Arr.) 
Eén tiket voor gans het arr.: 

60 fr. voor volwassenen, 40 fr 
voor jongeren. De tiketten zijn 
te verkrijgen bij afdelingsbe-
tuursleden. Zij kunnen bijbe-
steld worden bij André Van 
Hoof, Overwinningsstr. 24, Kes-
sel-Lo, tel. : 016/27014. 

Afspraken voor de reis bij 
André Van Hoof. 

LIEDEKERKE 
De bus (50 fr) van het Da-

vidsfonds vertrekt om 9u30 op 
het Marktplein. Nu reeds in
schrijven bij de bestuursleden. 

SCHAARBEEK 
Bijeenkomst Schaarbeeklaan, 

181 om 10 u.. 

STEENOKKERZEEL-PERK 
Een « Aktiekomitee Vlaams 

Brabant » (Berg, Buken, Erps-
Kwerps, Everberg, Kampen
hout, Kortenberg, Meerbeek, 
Meisbroek, Nederokkerzeel, 
Perk en Steenokkerzeel deelt 
mee : vertrek Steenokkerzeel 
(met wagens) om 9 um- aan de 
Prooststraat ; te Perk om 9ul5 
aan de kerk. We rijden tot 
Machelen, waar de bus en de 
wagens blijven staan tussen 
Makro en het speelplein. Van 
daar uit gaan we te voet naar 
Vilvoorde. 

Kontaktadres voor Steenok
kerzeel ; H e e l - Nederlands 
Praatkaffee, « De Appel » Fue-
rionsplein 6. Voor Perk: K. 
Coosemans, Driesstr. 8A. 

TERALFENE 
Inschrijvingen bij de sekr. 

Ph. Claes, Balleistr. 28, Teral-
fene. Prijs : ongeveer 100 fr. 

OVERUSE 
Nu inschrijven : (car en ver

goeding chauffeur) 75 fr. ; leden 
yan de Vlaamse Klub betalen 
slechts 60 fr. 

VILVOORDE 
Ter gelegenheid van de na

tionale betoging te Vilvoorde, 
kunt u een bezoek brengen aan 
ons afdelmgslokaal « De Gou
den Voorn », Houtkaai (einde 
van de Vlaanderensstr. bij de 
Oude Vaartbrug). 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
KONTAKT-ADRESSEN 

Aalst : Dolf De Clercq, Gers-
tenbaan 35 ; Herman Talloen, 
Eikstraat 82. 

Lede - Wanzele - Hofstade . 
Jan Galle, Wichelenstwg. 145, 
Lede. 

Kerksken - Aaigem - Helder-
gem : Joris De" Kegel, Hollestr. 
47 a, Kerksken. 

Burst - Zonnegem - Bam-
brugge - Ressegem : Hein Mal-
lefroy. Nieuwstraat 24, Burst 

Borsbeke - Oombergen - St.-
Lievens-Houtem : Luk Fermon, 
Provinciebaan 60, Borsbeke. 

Herzele - Hillegem - Wou-
brechtegem - St.-Lievens-Esse: 
Jozef Coppens, Neerwegstr. 3, 
Woubrechtegem. 

Erembodegem - Welle : Mar
cel Eeckhout, Ninovestraat 13, 
Erembodegem ; Jos Verdoodt, 
Leuvenstr. 29b, Erembodegem; 
André Everaert, De Boomstr. 
13, Erembodegem ; Fons Van 
der Burght, Geraardsbergen-
steenweg 20, Erembodegem ) 
Joris Taeleman, Kleistr, Erem
bodegem. 

Aspelare - Nederhasselt - St-
Antelinckx : Jozef Haelterman, 
Waalhovestraat 15, Aspelare. 

Haaltert : Willy Van den 
Bruele, Stationstraat 9. 

Denderhoutem : Hans Sonck, 
Anderenbroek 55-1, Denderhou
tem. 

Groot-Zottegem : R. Polle-
feyt, Kapellestr. 34, Zottegem. 

Oordegem - Vlierzele - Ba-
vegem : Jozef Haustraete, Gro
te Stwg. 16, Oordegem. 

Mere - Erondegem : Pol Van 
der Heyden, Magerstr. 16, Me
re. 

Groot-Geraardsbergen : Hejv 
man Lallemant, Kattestr. 17, 

Ninove en omgeving : Wer
ner Eeckhout, Stationsstr. 42,' 

Denderleeuw en omgeving : 
Wilfried De Metsenaere, Sport-
str. 2. 9u30 op het Dorp. 60 fr. 

Herdersem - Moorsel - Baar-
degem - Meldert : Kamiel De 
Petter, Avouestraat 12, Morsel; 
Willy Cobbaut, Bosstr. 2, Baar-
degem. 

Impe - Smetlede : Denis De 
Pauw, Dorp 11, Impe. 
AUTO-KARAVAAN 

De auto-karavaan van 15 ok
tober, waarbij alle bussen en 
partikuliere wagens aansluiten, 
vertrekt te 8u.45 aan de Vijf-
huizen (Erpe) en te 9u. cp de 
Albrechtlaan (Aalst). 
KOORDINATIE 

Propaganda-materiaal te ver
krijgen bij Willy Cobbaut, Bos
straat 2, 9302 Baardegem, tel. 
052/354.52. 

DENDERMONDE 
legt autobussen in. Prijs : 5 fr. 
Inschrijven bij : Van den Eyn
de Oktaaf, Stwg op Aalst 90, 
tel. 242.34 ; De Pauw F., Rode 
Wegel ; De Beul Lutgart, Wijn-
gaardstr. 12, tel. 23267. Vertrek 
om 8 u. 50 te Appels(Zand)f 9 u. 
te Dendermonde (Markt) en 9 
u. 05 te St.-Gillis (Kerkplein). 

DRONGEN-MARIAKERKE 
De busreis, betogingskente-

ken 20 fr., 80 fr. per persoon. 
De juiste plaatsen en uren van 
vertrek worden aan de deel
nemers medegedeeld. 

Inschrijvingen voor Drongen: 
Wabbes F. G. Brackmanl. 34; 

Cannoot R., stwg. Gent-Deinze, 
5 ; Waelput E., D. Ingelsstr. 11; 
Dewulf J., Luchterenkerkweg, 
106 ; Van Doninck H., Luchte
renkerkweg. 
Voor Mariakerke • 

Verbeke 1 , Verschansingsstr. 
42 ; Goossens J., Brugsestwg 
180 ; Erens L., Notenstr. 8. 

GENTBRUGGE 
De deelnemers kunnen zich 

laten inschrijven bij de be
stuursleden van de dr. Goose-
naerstkring ; R. Depestele, P. 
Benoitlaan 185 : R. Vercaute-
ren, Walstr. 90 ; of bij de ande
re kultuinrverenigingen. Prijs 
van de busreis : 80 fr. 

GENT 
De inschrijvingslijst hangt in 

het Vlaams Huis Roeland. Prijs 
60 fr. Kenteken 20 fr. Men kan 
ook telefonisch inschrijven bij 
H. De Bleecker, tel. 09/25.64.07. 
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HEUSDEN 
Heusden : Tramstatie, ver

trek om 8u30 stipt ; Laarne : 
Gemeentehuis, vertr. om 8u40 ; 
Wetteren : Vlaamse Huis « De 
Klokke » om 8u50. Te Wette
ren vervoegen wij de twee bus
sen door Wetteren ingericht. 
Te Vilvoorde keren wij terug 
rond 16 u. Wij zijn terug thuis 
rond 18 u. Prijzen der plaatsen 
in de bus : 60 fr. Jongeren be
neden de 25 jaar betalen slechts 
40 fr. 

LANDEGEM 
Met de R. De Rudderkara-

vaan. Kaarten aan 100 fr. bij 
het bestuur. 

LEDEBERG 
70 fr. (kinderen tot 14 jaar 

50 fr.). Inschrijven bij mevr. 
De Caster-Buyl, Park 63, tel. 
529989. 

MELSELE 
Vertrek aan de kerk om 9u30, 

met autobus. Inschrijvingen 
worden ingewacht bij Maurits 
D'Hamers, Burggravenstr. 19, 
te Melsele, of bij de bestuurs
leden. Prijs 60 fr. 

MERELBEKE 
50 fr. volwassenen, 30 fr voor 

de jeugd tot 18 jaar. Men zal 
vertrekken te 9u20 op het 
Dorpsplein, Merelbeke - Cen
trum, en te 9u30 aan de kerk 
van Merelbeke-Flora. Plaatsen 
te bespreken op nr. 52.75.06. 

MEETJESLAND 
Wij verwachten een massa 

Inschrijvingen voor een hele 
reeks bussen uit Ertvelde. Oost-
eeklo, Lembeke, Kaprijke. Ade-
gem, Maldegem, Eeklo, Sleidin-
ge en Waarschoot. 

Prijs 60 fr. Inschrijven : An
dre De Rycke, Hoeksken 24 c, 
Ertvelde. Tel. 78.65.02. 

St. N1KI,AAS (arr.) 
AUTOKARAVAAN 

Heden zaterdag om 13 u. 30, 
op de Grote Markt te St. Ni
klaas. Einde voorzien rond 18 a. 

De reisweg 'is de volgende : 
St, Niklaas (Markt) , St. Pau-
wes, Kemzeke, Stekene', Sinaai, 
Belsele.'Lokeren, Waasmunster, 
ElverselB'i '-.jTietroide, Temse, 
Steendorp, Rupelmonde, Bazel, ' 
Kruibeke, Haasdonk, Beveren, 
VraseAÊov.St-uGiU*Sk*.t¥ie«wJ£3fer-'r,i 
ken, ea,-. te^Ë^g nW-a-W^-Mecskh 'te-i • 
St. Niklaas. ,, 

ST. NIKLAAS 
Afdeling St-Niklaas legt een 

autobus in. Inschrijvingen 65 fr 
bij : Alb. Aendenboom, Kazer-
nestr. 79. Tel. 764550 ; Nelly 
Maes : Pr. Jos Charlottel. 115. 
Tel. 764974 ; J.P. Maes, Ver-
durmenstr. 6, 765130 ; Leo Van 
Hoeylandt, Dr. v. Raemsdonck-
straat 9, 765867 ; P. Kerckhove, 
Magnolialaan 71, 761447 ; R. 
Van Ranst, Sparrenhostr. 92. 
766427. 

WAASLAND 
Kontaktadressen voor de na

tionale betoging : 
Bazel : L. Van de, Wiele, Lam. 

perstr 23 ; 
Belsele ; Karel Pauwels, 

Tuinlaan 45 ; 
Beveren : Gerard De Beer, 

Vrasenestr. 17 ; 
Burcht : G. Bettens, Kerk

plein 7 : 
Doel : Omer De Paepe, Mo-

lenstr. 73 ; 
Daknam : Lieven Clays, Mo-

lenstr. 7 : 
De Klinge : Richard Van 

Duyse, Trompwegelstr. 37 ; 
Elversele : Luc Merckx, 

Schuttershof 30 ; 
Eksaarde : apoteker Duflou, 

Kerkstr. 94 : 
Haasdonk : O. De Permentier, 

Melselestr. 9E ; 
Kemzeke : Frans Dhooghe, 

Reinaertlaan 6 ; 
Kieldrecht : Boudewijn Vle

gels, Tragel 26 -, 
Kruibeke : Jozef Van Poucke, 

Bazelstr. 168 : 
Kallo : Wilfried Van Daele. 

Ouden Dijk 43 ; 
Lokeren : Herman Van Moe-

seke, Stationsplein 15 ; 
Meerdonk : Boudewijn Vle

gels, Tragel 26, Kieldrecht ; 
Melsele : Maurice D'hamers, 

Burggravestr. 19 ; 
Moerbeke : Herman Coupé, 

Dorpvaart 58 ; 
Nieuwkerken : Werner Fau-

quaert, Stationsstr. 88A , 
Rupelmonde : Fideel Ver-

straeten, Graaf V^n Vlaande-
renstraat 26 ; 

Sint-Gillis : Andfé Lippens, 
Samelstr. ; 

Sint-Pauwels : Romain D'Hol-
lander, Grauwesteen 8a; 

Sint-Niklaas : G Heirwegh, 
De Meesterstr. 88 ; Dirk Ver-
guit. K. Elisabethlaan 87 ; Hu
go De Hauwere. Lepelhoekstr. 
126 : Joris De Backer, Heinmen-
str. 148 ; 

Steendorp : Erik Huysmans, 
Kapelstr. 52 ; 

Stekene : Lieven Steel, Sta
tionsstr. 57A ; 

Sinaai : Emiel Aertssens, 
Hondsnest 2 ; 

Temse : Ward Nonneman, H. 
Hartplein 1 ; 

Tielrode : Rik Van Den Bos
sche, Antwerpsestwg 11 ; 

Verrebroek : Boudewijn Vle
gels. Tragel 26, Kieldrecht , 

Vraseaie: Gilbert Van Wille, 
Beekstr, 17 ; 

Waasmunster ; Guido Pau
wels, Sportstr, 11; 

Zeveneken: Daniël De Knijf, 
Sint Eloo'.str. 21 ; 

Zwijndrecht : Hedwig Van 
De Velde, Tassijnsstr. 76. 

Op dit ogenblik zijn reeds een 
twintigtal autobussen ingelegd. 
Richt u voor inschrijving tot de 
plaatselijke verantwoordelijke 
of tot uw VU-afdeling. 

WORTEGEM-PETEGEM 
Zo spoedig mogelijk inschrij

ven bij Fons De Sterke te Pe-
tegem voor de autobus. Nu 
reeds is een halve autocar ge
vuld. Vertrek bus, Krauenstr . 
om 8 u. Terug om 14 u. 

WETTEREN 
Bussen zullen vanuit Wette

ren vertrekken rond 9 u. In
schrijven bij Willy Hoogewijs, 
Warandel. ^ en in 't Vlaams 
Huis Dé Klokke, Astridlaan 28. 
De prijs voor de bus werd vast
gesteld op 60 fr., betogers onder 
de 25 jaar betalen slechts 40 fr. 

ZELE 
Om 8u.30 vertrekt een bus 

40 fr. voor de —25-ers en 60 fr. 
voor de ouderen. Inschrijven 
bij de bestuursleden en in 
Vla.^mse Huis Pallieter. 

west-vlaanderen 

BLANKENBERGE 
Inschrijven bij Magda Persyn, 

De Smet de Naeyerlaan 100 of-
wei ' bij R. Missen-Buyse, De-
swertlaan, 72. De prijs bedraagt 

,r,J,ftO ifr, vertrek om 8u45 stipt. 

BRUGGE (Arr.) 
20 autocars werden vastge

legd voor de trip naar Vilvoor
de, De afdeling Torhout heeft 
reeds 1 autocar volzet ! Waar 
blijven de andere afdelingen ? 
Denk eraan, de inschrijvingen 
moeten uiterlijk op maandag 
9 oktober binnen zijn op het 
arrondissementeel secr. Nieuw
straat 31, Sint-Andries 8.200 
Brugge 2. 

BRUGGE 
100 fr. per persoon, fooi inbe
grepen. Inschrijven bij M. Goet-
hals, Moerstr. 38 of J. Van Hal-
me, Nieuwstr. 31 te St. Andries 
Brugge ofwel bij uw plaatse-
lijkbestuur. 
Vertrek : 't Zand-om 9 u. 

OOSTENDE- VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 

Oostende : Middenstad : J. 
Debuschere, Zwaluwenstr 35 ; 
B. Ruysschaert, Vrijhavenstr. 
19 ; I. Scheers, café 't Kroegske; 
M. Vanhecke, Peurquaetstr . 17; 
Mariakerke-Raversijde : P. De-
cramer, Madeliefjesl. 63 ; G. 
Vablaere, Westl. 48 ; P. Vanha-
verbeke, Epsoml. 50 ; B. Vergo-
te, de ten Aerdelaan 66 ; Stene-
Konterdam : R. Aerts, Druiven-
laan 7 ; Dries Degryse, Pe.'zi-
kenl. 28 ; Juu l Schokaert, Brou. 
werijstr. 28 ; Vuurtoren : Omer 
Vanhoutte, Noordzeestr. 12 ; 
Zandvoorde : W. Christiaens, 
Zandvoordedorpstr. 8 ; J. Mey
ers, Zonnebloeml. 7 ; E. Cordy, 
Eekhoornstr. 32. 

Bredene : R. Ruysschaert, 
Vredestr. 12 ; W. Leveche, Zee
laan 12. 

Gistel : P. Gunst, Bortierl. en 
mevr. W. Venspeybroeck, Gra-
venbos 3. 

De Haan : W. Depoorter, Mo-
nikastr. 

Oudenburg : Gerard Thijs, 
Zandvoordestr. 

Ettelgem : Maurits Meijns, 
Oudenburgsestr. 40. 

Roksem : schepen Vierstrae-
te, Brugsestwg. 

Westkerke : dr. Devolder? 
Oudenburgsestr. 

Eernegem-üekegem : Jan 
Cools, Aartrijksestr. 10. 

Ichtegem : Maurits De Key-
ser, Engelstr. 10. 

Koekelare-Leke : Jef Hen-
dryckx, Hovarestr, 20b en M. 
Logghe. Belhuttebaan, 441b 

Leffinge-Spermalie : Gilbert 
Devriendt. Oostendsebaan 28. 

Westende : schepen Huyge-
baert, K. Ridderdijk 19 

Wilskerke : Erik Samson, 
Heirl. 5. 

Diksmuide : Leo Devreese, 
IJerlaan 83. 

Merkem : Jeroom Depover, 
Diksmuldestr. 1. 

Zarren-Werkeii : Urbaan 
Denblijden, Stfdenstr . 88. 

Beerst : Dirk Ameel, Oos-
tendsestr. 96. 

Handzame : Daniël Debeueke-
laere, Amersveldestr. 58. 

Houthulst : Pierre Simoens, 
Vijverstr. 31. 

Nieuwpoort : Louis Mertens, 
Kanadaaan 45 en W. Devriendt, 
Rekolettensstr. 66. 

Veurne : A. Huyghe, leperse-
stwg 41 , G. Vanhoutte. Olli-
vierslaan 43 ; M. Timperman, 
Bloemenlaan 18. 

Koksijde : Carlos Vanlouwe. 
Boudewijnl. 39 en mevr. Van 
Eecke, Meridiaanstr. 11. Pri.is 
80 fr.. vertrek te 8 u., kerk 
Strandl., St. Idesbald. 

De Panne : A. Hendryckx, 
d'Arippelaan 3 en M. Steen. 
Kerkepannestr . 3. 

Adinkerke : Juul Haezebaert. 
Doornstr, 36. 

Oostduinkerke : R. Cornette, 
Duinparklaan. 

Stevele : Robert Decarne. 
Hondschotel. 1 

Woumen : P. Kemynek, leper-
sestwg 44c. 

Lo : Rik Ascrawat en Geert 
Bovyn, Weststr. 1 en 5. 

HOUTHULST 
Door het Davidsfonds wordt 

alhier op 11 okt. een dia-avond 
ingericht. 

lEPER 
Inschrijven lokaal of bij R. 

Deroo, café Rembrandt. Deel
name in de kosten : 110 fr. 
VUJO 
legt bussen in. Inschrijven te
gen 100 fr. (kenteken inbegre
pen). Jongeren minder dan 18 
jaar en studenten slechts 60 fr. 

IZEGEM 
Er ver t rekt een autobus aan 

het Vlaams Huis, waar men 
kan inschrijven (eveneens pro
pagandamateriaal) . 100 fr. voor 
de bus en 20 fr. voor het beto-
gingskenteken. 

KORTRIJK (Arr.) 
Uit iedere gemeente van het 

arron. vertrekt een autobus. 
Schrijf in vóór 8 oktober. Prijs 
110 fr. Beneden de 16 jaar 80 fr. 
Algemeen sekr. Loncinstr. 15, 
Kortrijk, tel. 126.99. 

Lijst van de plaatselijke 
contactpersonen : 
Aalbeke : Herman Des-

champs, Schorbeekstr. 11 ; 
Anzegem : Thérèse Debos-

schere, Dorp 3 ; 
Avelgem : Dirk Degraeve, 

Doorniksteenweg 69 ; 
Bavikhove : Pol Vanneste, 

Kuurnsestraat 22 ; 
Bellegem : Maurits Lecluyse, 

Manpadstraat 10 A ; 
Beveren-Leie : Kris Declerck 

Gentsesteneweg 136 ; 
Bissegem : Dirk Demuynck, 

Verlindestraat 6 ; 
Deerlijk : Pol Nys, Beveren

straat 54, Deerlijk ; 
Desselgem : Frans Albers, 

Liebaertstraat 4 ; 
Geluwe : Frans Durnez, Wer-

vikstraat 104 ; 
Gullegem : André Deleu, Ro-

denbachlaan 57 ; 
Harelbeke : Volckaert, Leie

straat 6 ; 
Heestert : Daniël De Jaegere, 

Vierkeerstraat 26 ; 
Heule : Albert Vandenbus-

sche. Kasteelstraat 25 ; 
Hulste : Pieter Kerckhof, 

Kuurnestraat 10 ; 
Ingooigem ; Noé Pommelae-

re, Sint-Antoniusstraat 20 ; 
Kerkhove : Leon Maes, Kruis

straat 14 ; 
Kortrijk : Antoon Malfait, 

Maandagweg 21 ; 
Kuurne : Pol Vangansbeke, 

Kortr i jkstraat 171 ; 
Lauwe : Koen Deconinck, 

Schoolstraat 5 ; 
Lendelede : Lucien Vande-

wiele, Heulestraat 84 ; 
Marke : Roger Versichelen, 

Pottelbergstraat 8 ; 
Menen ; Walter Desmet, 

Moorselbaan 118 ; 
Moen : Gerard Windels, Bos-

suitstraat 106 ; 
Moorsele : Hilaire Deleu, Me

nenstraat 34 ; 
Rekkem : Jozef Deleu, Mu-

rissonstraat 142 ; 

Rollegem : Germain Van 
Tomme Kortri jkstraat 102 ; 

Sint-Denijs : Luc Leclercq, 
Stationstraat 63 

Smt-Eloois-Vijve Rik Van-
denbohsche. Molenstraat 32 : 

Tiegera : Walter Van Maer-
cke. Meersstraat 45 ; 

Vichte : Bernard Beijens, 
Otegemstraat 31 ; 

Waregem • Johan Verbauw 
hede Nachtegaallaan 20 ; 

Wervik : Marcel Penet, Kas
teelstraat 64 ; 

Wevelgem : Roger Cappon, 
Vrijheidsstraat 57 ; 

Zwevegem : Hans Baert, Ote
gemstraat 65 ; 

LO 
Als voorbereiding richten 

de studenten een voorlichtings
avond in met diamontage in 
het Stadhuis vandaag 7 ok
tober 

ROESELARE 
Voor 7 oktober in te schrij

ven voor de bus (100 fr.) en 
dit op het sekretariaat (Beve
rensteenweg 50 - tel. 263.17) of 
bij Patrick Allewaert (Oost

straat 46 - tel. 214.73). Vertrek 
op de Grote Markt om 9 uur . 
De jeugdharmonie van Roese-
lare zal voor onze stad « kop » 
trekken. 

VEURNE 
Busreis : 80 fr. Inschrijven bij 

A. Huyghe. lepersestwg 41, 
Veurne, postr. 419292, tel. 31683. 
Bushalten : De Panne : 7 u. 45, 
Markt ; Adinkerke : 7 u. 50, 
Monum«Bt ; Veurne : 7 u. 55, 
Grote Markt ; Koksijde : kerk 
St. Idesbald, 8 u. 05 ; Oostduin
kerke : 8 u. 15. Dorp ; Nieuw
poort : 8 u. 25, Markt. 

ZEDELGEM 
Ook de VUJO gaat naar Vil

voorde. Men kan zich reeds in
schrijven aan de prijs van 100 
frankskes voor de busreis 
(BTW en fooi inbegrepen), bij 
Theo Vansteelant, Hoge Vati-
testraat 69, Zedelgem. 

De 15 oktoberberichten van Lint
burg vinden onze Limburgse lezarB 
op hun bladzijde. 

bew^^ingskiiljzier 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : OKTOBER 1972 
ANTWERPEN : 
Maandag 9 oktober : sen. H. Oe Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 16 oktober : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag 23 oktober : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 30 oktober :volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Lokaal : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, tel. 36.84.65 (van 16 tot 20 u j . 
WIJNEGEM : 
Maandag 16 oktober : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : « Vleminckhof », Marktplein 8, tel. 53.89.36 (van 19 tot 20 u.). 
KAPELLEN : 
Lokaal : ten huize van dhr. Op de Beeck, Wiigenstr. 4 ,te(. 64.55.93 (van 
20 u. 30 tot 21 u. 30). 
KONTICH : 
Woensdag 11 oktober : volksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 25 oktober : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : « Alcazar », Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32. (van 19 tot 20 u.). 
MERKSEM : 
Donderdag 19 oktober : volksvert. dr. H, Goemans. 
Lokaal : « Tijl », Bredabaan 298, tel. 45.89.76 (van 20 u. 30 tot 21 u. 30). 

anfwerpen 
ANTWERPEN (Arr.) 

BESTUURSVERKIEZING 
Bij elke gebeurlijke wijziging of 

onvoorziene afwijking van de voor
opgestelde planning uwer afdelings
bestuursverkiezing, dient u onmid
dellijk met arr. sekr. Wim Claessens 
telefonisch kontakt op te nemen, 
ten einde een vlot administratief 
verloop op arrondissementeel vlak 
te kunnen handhaven. 

ANTWERPEN (Stad) 
BESTUURSVERKIEZING 

Op dinsdag 24 oktober. Elk lid 
wordt nog persoonlijk verwittigd. 
Zijn stemgerechtigd de personen 
die voorkwamen op de ledenlijsten 
voor eind juni 1972. Leden na eind 
juni gemaakt in het bezit van een 
blauwe voorlopige iidkaart 1973 heb
ben nog geen stemrecht op de ver
kiezingen van 24 oktober. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretariaat. 
Voor speciale gevallen liefst op 
maandag van 16 tot 20 u. 
WANDELING 

Zondag 22 oktober naar het Zo-
niënwoud. Vertrek sekretariaat, 9 
u., met eigen wagen. Eten mee ! 
Ajuinsoep verkrijgbaar 's middags. 
Verwittig ons van uw deelname. 
KONCERTAVOND 

Op 28 november in KVO, inge
richt door VI. Aktie en Kultuurge-
meenschap. Dezelfde inrichters van 
het gekende jaarlijkse Galabal 
« Vroeger en Nu ». 

Het galabal zelf gaat door op za
terdag 17 februari 1973. 
POESJE,.. POESJE... 

Op 7 novenfiber gaat de afdeling 
naar de foiktoristische Antwerpse 
Poesjekelder aan de Reepstr. Plaat
sen tegen 40 fr. bestellen zo haast 
mogelijk bij de sekretarls, Kem-
melbergstr. 37. Leden van het VI. 
Verbond voor Gepensioneerden 
kunnen inschrijven tegen 20 fr, bl] 
de heer Van den Broeck, Victor Ja-
oobslel 22. 

BERCHEM 
BAL VAN DE 
VLAAMSE RANDGEMEENTE 

Op de vooravond van da betoging 
te Vilvoorde verwachten wij al on

ze vrienden en simpatisanten op 
ons bal. Het Combo Leo Desa zorgt 
voor fantastische dansmuziek. Af
spraak dus op 14 oktober te 20 u. 30 
in zaal Alpheusdal nabij Berchem 
Sport. Onze « petekinderen » uit 
Jette mogen vooral niet ontbreken. 
De kaarten liggen klaar. 

BALEN-OLMEN 
BAL 

Op zaterdag 18 november In de 
zaal « De Kempen », Stationsplein 
2 te Balen. Aanvang 20 u. 30. We 
hopen op uw steun en verwachten 
daarom een grote opkomst van u 
allen. Simpatisanten zijn ook van 
harte welkom. 

BESTUURSVERKIEZING 
Deze heeft plaats op vrijdag 13 

oktober in ons lokaal, Kerkstr. 59. 
Balen. 

BOECHOUT-VREMDE 
DANSFEEST 

Wees er bij. Zaterdag 4 novenr»-
faer te 20 u. in zaal Doornboom. 
J.-Fr. Willemstr. te Boechout In
kom 40 fr. 

BORGERHOUT 
GRAMMENSAVOND 

Het bestuur van het VVVG-Bor-
gerhout nodigt u uit op de « Gram
mensavond » in de zaal « Reuzen-
poort », Tumhoutsebaan te 20 u, op 
vrijdag 13 oktober a.s. Een man van 
de derde leeftijd, een reuze figuur 
uit Vlaanderen komt ons spreken 
over « Een halve eeuw harde Uilern 
spiegelkamp ». Iedereen is wel
kom. Inkom gratis. 

Ten einde onze leden in de gele
genheid te stellen aan deze Jram-
mensavond deel te nemen, vervalt 
de vroegere aangekondigde leden
vergadering. 

BORSBEEK 

VU-BAL 
Op 4 november a.s, eeft het 

jaarlijks VU-bal plaats in zaal Rivie
ra (Centrum) te 20 u. 30. We zijn 
er van overtuigd dat onze lede; en 
simpatisanten massaal zullen aan
wezig zijn om samen deze gezelll< 
ge avond door te brengen. Met een 
goed orkest en uw aanwezigheid 
wordt 4 november a.s. weer een 
knalavond. 
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BURCHT 

VU-BAL 
Heden zaterdag 30 september te 

21 u in zaal De Ster. Orkest : Tony 
Herremans. Inkom 50 fr. Steunkaar-
ten, met recht op deelname aan 
reuze tombola kunnen bekomen 
worden aan de prijs van 20 f i 

SOC DIENSTBETOON 
We herinneren eraan dat eenieder 

die met een of ander probleem te 
maken heeft steeds terecht kan bij 
ons COO-lid Ward Lemmens, Koning 
Albertstr. 62. 

EDEGEM 

OKTOBERFEESTEN 
Ter gelegenheid van het éénjarig 

bestaan van gemeenschapscentrum 
• Drie Eiken » grootse feesten. 

Zaterdag 30 oktober om 14 u. 
opent de Vlaamse kermis haar kra
men. Originele vermakelijkheden en 
een massa mooie prijzen waarbor
gen een sukses. Om 18 u. start het 
mini-restaurant met een lekker me
nu tegen demokratische prijzen. 
Om 21 ü. korte herdenkingsplechtig
heid. Daarna reuze dans-in. Boven 
verzorgen Lieve en Herman Dt- Pal-
meneire een knus wijnsalon. 

Zondag heropening om 11 u. Van
af 20 u. stemmige orgelmuziek en 
opnieuw wijnsalon. 

Wij verwachten u in elk geval. 
VUJO 

Vrijdag 28 oktober te 20 u. is een 
zanggroep van « Jesus People » bij 
ons te gast in gemeenschapscen-
trubm • Drie Eiken ». Het belooft 
een jeugdige inzet van de viering 
van het éénjarig bestaan van «Drie 
Eiken ». 

HERENTALS 

DIENSTBETOON 
Jo Belmans : 2e maandag van de 

maand te 9 u. in café Kempenland, 
Statieplein. 

Wim Jorissen : 3e maandag van 
de maand te 19 u. in café De Zalm, 
Grote IWarkt. 
FLAMINGGANTEN DANS-IN-NACHT 

Zaterdag 14 oktober, groot bal 
van VU-Herentals in zaal Odeon, 
Nieuwstr., m.m.v. The Strangers en 
het orkest Guy Antony. Inkom 50 fr. 

HERENTHOUT 

bUSTRUUM • BAL 
Dit jaar gaat op 21 oktober het 

lustrumbal van onze afdeling door 
in zaal • Lux ». De VU-fanfare Kern-
penland versterkt met haar flinke 
drumband zal het bal inluiden. 

HOVE 

BESTUURSVERKIEZING 
Wij roepen onze leden op voor 

de statutaire bestuursverkiezing op 
dinsdag 24 oktober tussen 20 en 22 
H. in het lokaal • Reinaert », Mort-
selsestwg 21. 

HOBOKEN 

BESTUURSVERKIEZING 
Deze gaat door op dinsdag 17 

oktober in lokaal « Oude Spiegel > 
van 20 tot 22 u. Onder de leden die 
aan de stemming deelnemen wor
den 5 driemaandelijkse abonnemen
ten op ons weekblad • Wij » ver
loot. 

KALMTHOÜT 

NIEUW BESTUUR 
Voorz, : Bert Van Geenhoven ; 

sekr. : Frank Kalhöfer ; penningm. : 
Jos Henderickx ; prop. : Koen 

Schiltz ; org, : da Costa Fernandes 
Michel ; arr. afgev. : Jef Bosmans; 
Jeugdwerking : Jan Van der Ven. 

KAPELLEN 

BAL 
Vandaag 7 oktober nodigen wij 

u allen uit op ons jaarlijks herfstbal 
in de zaal Pancras, Hoevensebaan 
25. Orkest « Zomoeriet ». Inkom 40 
fr. Aanvang te 20 u. 30. 

KONTICH 

MIDDENSTANDSSTAKING 
In een schrijven aan alle midden

standers van Kontich betuigde onze 
afdeling haar simpatie en solidari
teit. Klemtoon werd gelegd op : 
geen 13de BTW-storting, gevoelige 
versoepeling van de BTW-formali-
teiten, koppeling van de fiskale ba
rema's aan de indeks en stopzet
ting van de ondoordachte inplantin
gen der grote oppervlakten. 

MECHELEN (Arr.) 

ARR. DANSFEEST 
Heeft vanavond plaats met de 

volledige formatie van Comboclub 
13, o.l.v. Vik Norman. Eerste dans 
te 21 u. Stadsfeestzaal, de Merode-
str, te Mechelen. 

MERKSEM 

HUWELIJK 
Wie zegt in Merksem, Jos Pee-

ters zegt Vlaamse Ziekenkas. Wij 
houden er bij deze gelegenheid aan 
onze goede vrienden Jos en Julia 
onze beste wensen aan te bieden 
bij het huwelijk van hun jongste 
dochter Anita met de heer Ray- -
mond Dirkx. Aan de beide jongge
huwden veel geluk, gezondheid en 
voorspoed zijn de wensen die hun 
worden meegegeven door de Volks
unie van Merksem op de lange weg 
die zij betreden hebben. 
VLAAMSE KRING GROENINGHE 

De Vlaamse Kring Groeninghe 
wil langs deze weg de Vlaams-natio
nalistische vrienden bedanken die 
tijdens de kermisdagen zo talrijk 
hun tentoonstelling « Ik heb een 
hobby » met een bezoek vereerd 
hebben. 

MORTSEL 

BESTUURSVERKIEZING 
Op donderdag 12 oktober. Gele

genheid om uw stem uit te bren
gen (lidmaatschap vóór GO juni '72) 
van 20 tot 22 u. 30 in zaal Helle-
mans, Eggestr. 27. Al onze leden 
zijn hartelijk welkom. 
WENSEN 

VU-afdeling en bestuur-Mortsel 
wensen mevr. Jan Claessens-Van 
Mierio een spoedig en algeheel 
herstel, na de vorige week opgelo
pen polsbreuk. Wensen voor een 
spoedigste en blijvende genezing 
richten wij eveneens aan mevr. 
Bert Veron. 
'T WAS WEER BEST 

Het Mortsel VU-herfst-bal van 30 
september was weer een voltreffer. 
Naast onze Mortselse mandataris
sen, volksvert. R, Mattheyssens, 
gemeenteraadsleden Jos Debacke-
re, Wim Claessens, mevr. De Geus-
ter en Jan Vandewalle, mochten wij 
een sterke afvaardiging van de 
CVP-gemeenteraadsfraktle, met dhr 
burgemeester Amssoms aan het 
hoofd, en van de BSP-gemeente-
raadsfraktie met dhr. Verbraecken, 
begroeten. De Mortselse VU-man-
datarissen danken hun collega's 
van deze frakties voor hun geëerde 
aanwezigheid en blijk van genegen
heid. 

De simpatieke aanwezigheid van 
onze provincieraadsleden Pol Van 
der Gucht en mr Hugo Andries, en 
opgemerkte afvaardigingen van ver
scheidene zuster-afdelingen, bewe
zen de bestaande en gezonde sa
menhorigheid in onze rangen. Een 
bijzondere dank richten wij vooral 
aan 109 van onze Mortselse mid
denstanders die ons toe lieten, door 
hun zeer milde en onbegrensde 
steun, een uitzonderlijke pracht 
tombola te organiseren. Een zeer 
oprecht dankwoord gaat ontegen
sprekelijk naar onze talrijke onbaat
zuchtige medewerkers en mede
werksters uit de direkte eigen 
kring, die door hun inzet en mede
werking, het bolwerk vormden van 
dit sfeervol Mortsels VU-feest, 
waarop het orkest « Jacky Sands • 
nogmaals bewees wat het waard 
was. 

GEMEENTERAAD 
Maandag 9 oktober te 20 u. ten 

gemeentehuize. 

NIEL 

NIEUWE AFDELING 
Voor de volgende twee jaar ziet 

het Nielse VU-bestuur eruit als 
volgt : voorz. : Haesevoets Florent, 
Dorpsstr. 50 ; sekr. : Deheusch 
Luc, A. Vermeylenstr 5 ; penningm.: 
Janssens Florent, Boomsestr. 294 ; 
prop. : De Decker Marcel, Schut-
tershofstr. 26 ; org. : De Graef Jos, 
Karl Marxstr. 9 ; ondervoorz. : Mi-
chiels Guido. J. Wautersaan 36 ; 
raadslid : Cop Karel, Oudstrijders-
str. 21 ; gemeenteraadslid : De 
Koek Jos, Karl Marxstr. 42. 
DIENSTBETOON 

Elke vrijdagavond staan onze 
vrienden Jos De Koek, Guido Mi-
chiels en Frans De Meulemeester, 
E. Dewittstr 12, ter beschikking van 
onze mensen met moeilijkheden, 
van 19 u. 30 tot 21 u. 30 op het se-
kretariaat, Antwerpsestr. 186. 
DANK 

Langs deze weg danken we onze 
vrienden Irma Barbier-Boeynaems 
en Roland Ooms voor hun positie
ve werking in ons vorig bestuur. 
Wegens tijdsgebrek kunnen ze niet 
meer zo aktief zijn in onze organi
satie. 
HUWELIJK 

Onze hartelijkste gelukwensen 
gaan naar onze vrienden Rudy Mar
cus en Godelieve De Bruyn ter ge
legenheid van hun huwelijk. 

WESTMALLE 

BESTUURSVERKIEZING 
Zal plaatshebben in hotel « De 

Heide », Antwerpse stwg 337 op 
dinsdag 17 oktober om 20 u. Al de 
leden ontvangen hiervoor een per
soonlijke uitnodiging. 

WILLEBROEK 

10e VLAAMS DANSFEEST 
Vandaag 7 oktober in het paro

chiaal centrum, Mechelse stwg 130 
te Blaasveld. Sociale toegangsprijs 
40 fr. Iedereen is van harte welkom. 

WILRIJK 

2e VUJO-FUIF 
Wie nummer 1 meemaakte zal 

zeker niet afwezig blijven. Afspraak 
in 't Gasthof, Heistr. (naast AVA) 
vanavond 7 oktober vanaf 20 u. 
Met Deejee. 

WIJNEGEM 
LIEDPARADE '72 

Een sfeervolle kuturele manifes
tatie die doorgaat op initiatief van 
de Vlaamse Vriendenkring Wijne-
gem. Een programma m.m.v. ver
scheidene koren en solisten waar
onder A. Preud-homme, Leo Brant, 
Luce Mampuys, L. Dieltiens, Spele-
wei. Presentatie : Paula Semer. 
Toegangskaarten te verkrijgen vóór 
de avond bij J. Joosten, Turnhoutse-
baan 352, waar tevens de voornum
mering gebeurt. Uit Nederland tre
den op : het Breda's mannenkoor 
en voor Zuid-Afrika zingt en speelt 
de groep Spelewei. Datum : zater
dag 21 oktober om 20 u. 
NIEUW BESTUUR 

Het nieuwe afdelingsbestuur van 
de VU-Wijnegem dankt alle leden 
die op de bestuursverkiezingen hun 
stem hebben uitgebracht. De kies-
verrichtingen die doorgingen in aan
wezigheid van de heer R. Van Dijck 
duidden volgende mensen aan om 
in de komende twee jaar de afde
ling te leiden : voorz. : Rik Mat-
thijssens : sekr. : Edwin Somers : 
penningm. : Omer Luckx ; org. : 
Leo Blom ; prop. : Erik Luyckx ; 

o m a r • STENCrLWERK - FOTOKOPM ' 
I N K A 

Itonhoutaeboan 40S - BorgsctKnit 
'WL.WJg.TftOO , 

arr. werking : André De Cleen. Als 
afgevaardigde voor de arr. raad 
werden Somers en De Cleen aan
geduid. 

WILRIJK 

NIEUW BESTUUR 
TTijdens de algemene vergadering' 

kwam volgend bestuur uit de bus : 
voorz. : L. Robbroeckx ; onder
voorz. : mevr. Damen-Segers ; sekr. 
mevr. Van Loon-Robbroeckx ; pen
ningm. : H. Verhelst ; prop. : G. 
Eggermont ; org. : J. Cautreels. 

WOMMELGEM 

BESTUURSVERKIEZING 
Maandag 9 oktober, leder lid 

kreeg tijdig het nodige thuis be
zorgd. Wij verwachten versterking. 

brabant-

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE (Arr.) 

Het arr. sekretarlaat is ope'^ op 
maandag, woendag en vrijdag van 
18 tot 21 u. De arr. sekr. Rom De 
Craen of de adm. sekr. staat ter 
uwer beschikking. 

BRUSSEL 

HARTEN JAGEN 
Op 21, 22, 23, 28, 29 en 30 okto

ber, telkens vanaf 20Ü. Inschrijvin
gen verwachten wij en dit uitslui
tend in ons lokaal, liefst zo vlug 
mogelijk, aan de inschrijvingsprijs 
van 75 fr. 

BRUSSEL (Stad) 

SOC. DIENSTBETOON 
Elke 3e woensdag van de maand 

van 19 tot 20 u. door volksvert. V. 
Anciaux. 

Eke 2e maandag van de maand 
van 20 tot 22 u. door Stan Philips, 
agglomeratieiid. 

Telkens in lokaal «Uilenspiegel», 
Pletinckxstr. 38, tel. 12.13.74. 

BERG-KAIMPENHOUT-

NEDEROKKERZEELBUKEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Door senator Bob Maes (met M.L. 
Thiebaut). 

Berg : iedere derde dinsdag (en 
niet maandag) in « Fauna-Flora ». 

Kampenhout : iedere eerste dins
dag (en niet maandag) in « Keizers
hof . . 

Vlaams ziekenfonds Brabantia : 
ten huize van M.L. Thiebaut, elke 
dag en op afspraak, tel. 016/654.74. 

STAT. BESTUURSVERKIEZINGEN 
Deze moeten gehouden werden 

vóór 15 november 1972. Noch
tans vragen wij dat dit liefst vóór 
5 oktober zou gebeuren. Het sa
menvoegen van de nieuwe arr. raad 
2n de verkiezing van het nieuwe arr. 
bestuur moet geschieden vóór 15 
december, leder lid die vóór 1 juH 
lid is mag deelnemen. De afdelirv 
gen die dit jaar gesticht zijn of dit 
jaar een bestuursverkiezing hebben 
gehad kunnen bij het arr. bestuur 
een aanvraag indienen om ontsla
gen te worden van deze verkiezin
gen. De aanvraag is absoluut nood
zakelijk. 

BOORTM|EERBEEK 

VU-NACHT 
Op zaterdag 7 oktober, groot >/ü-

feest met om 17 u. vlagoverhandl-
ging waarna rondgang door de ge
meente met fanfare, 's Avonds bal 
in 2 zalen met de orkesten Peter 
V.'iKjet en The Lords. 

Plechtige vlagoverhandiging door 
voorzitter Frans Van der Eist. Alle 
omliggende afdelingen worden ver
zocht met hun afdelingsvlag aan
wezig te zijn. 

BUIZINGEN 

FEESTKALENDER 
Zaterdag 14 oktober : Teenentan-

derbal in ,de Welkom (de Kerckho-
vestr.). 

DIEGEM 

BESTUURSVERKIEZING 
Heeft plaats op 20 oktober cm 20 

u. in de zaal Milde, Kerkstr. 22 Dit 
wordt tevens een gezellig same.^ 
zijn met koude schotel voor al de 
aanwezige leden. Er zal ook een 
toespraak gehouden worden door 
sen. M. Coppieters. De leden wor
den schriftelijk verwittigd. 

LIEDEKERKE 

MIDDENSTANDSAVOND 
Verleden week ging een avond 

door voor zelfstandigen. Voor een 
vijfentwintigtal geïnteresseerden 
herhaalde een welbespraakte Paul 
Peeters de grieven van de staken
den en zette daar tegenover de me
ning van de VU. Na de uiteenzet
ting werd op een resem vragen van 
middenstanders geantwoord zodat 
wij kunnen spreken van een ge
slaagde avond (ondanks de Ajax-
match op TV). 

MERCHTEM 

BAL 

Op 14 oktober in zaal Oberbayern 
Stoofstr., gaat het 4e VU-bal door. 
Het Waltra-orkest speelt ten dans. 
Deuren 20 u. 30. Begin om 21 u. 

ZITDAGEN SEN. JORISSEN 
WIJZIGINGEN ALLEEN VOOR OKTOBER 

•De zitdagen van de 1ste maandag woorden verschoven naar de 
2de dinsdag, 10 oktober, die van de 2de maandag worden verscho
ven naar de 2de woensdag, 11 oktober. Na oktober gelden de nor
male dagen. 
Op dinsdag 10 oktober. 
17u.30-18u.30 : Mariekerke, Raadskelder. 
18u.45-20u.00 : Bornem, De Eenhoorn, Stationstr., tel. 03/77.12.18. 
20u.00-20u.45 : Willebrek, bij Swykens, Vinkstr. 23, tel. 03/86.86.48. 
21u.00-21u.30 : Tisselt, café Vlaamse Leeuw, tel. 03/78.76.61. 
21u.45-22u.30 : Hombeek, Bankstr., tel. 015/44074. 
Op woensdag 11 oktober. 
18u.-19u. : Booischot, bij Frans Van den Broeck. Heistsesteenweg 

25, tel. 015/22286. 
19u.-20u. : Herselt, café De Mike, Bergom, tel. 014/54871. 
Voor de volgende maande zal de zitdag te Booischot steeds gehou
den worden de 2de maandag van 18 tot 19 u. bij de heer Frans 
Van den Broeck. 
Op maandag 16 oktober. 
18u.00-18u.45 : Vorselaar, café Bierhuis, Kerkstr., tel. 014/54871. 
19u.00-20u.00 : Herentals, café De Zalm, Grote Markt, tel. 014/ 

21117. 
20u.00-21u.00 ; Nijlen, café De Bonte Os, Kerkplein, tel. 03/82.84.51. 
21u.00-21u.30 : Berlaar, bij Walter Luyten, Liersestwg 140. tel. 

03/82.11.93. 
Mechelen. 
Om af te spreken bij senator Jorissen aan huis, liefst maandag, 
vrijdag of zaterdag opbellen 015/43596. 

SOC. DIENSTBETOON VOOR DE MAAND OKTOBER 
VIK ANCIAUX 

ASSE : dinsdag 17 oktober van 21 tot 22 u. in het sekr.. Prieelstraat, met 
Juui Van Dooren. 

DIEGEM : maandag 16 oktober van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in jeugdclub Bac 
chus, met J. Schaekers. 

HAREN : maandag 9 oktober van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in café Ons Huis, 
met R.DeBrabanter. 

HEKELGEM : dinsdag 17 oktober van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in zaal Lindenhof, 
met Tuur De Schrijver. 

LONDERZEEL : dinsdag 24 oktober van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in café Cen
trum, met Paul Peeters. 

MACHELEN : maandag 9 oktober van 21 tot 22 u., in zaal Egmont, Dorps
str., mei Jan Puelinckx. 

OVERUSE : maandag 23 oktober van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in café Luxem
burg te Jezus-Eik, met Marcel De Broyer. 

STEENOKKERZEEL : dinsdag 10 oktober van 21 tot 22 u. in café De Appel, 
tegenover de kerk, met Mon Schepens. 

VILVOORDE : maandag 16 oktober van 21 tot 22 u., in café De Gouden 
Voorn, Houtkaai 1. 

WEZEMBEEK-OPPEM : dinsdag 10 oktober van 19 u. 30 tot 20 u. 30, in café 
Bij Mathiede, naast het gemeentehuis, met Bob Ceuppens. 

Doorlopend op afspraak te BRUSSEGEM, Kleine Klepperbaan 5, tel. 59.54.55. 
EUGEEN DEFACQ 
BUIZINGEN : dinsdag 24 oktober van 20 tot 21 u., in lokaal In de Welkom. 
ESSENE : dinsdag 17oktober van 19 tot 20 u., in lokaal De Keizer, bij 

Schoonjans. 
MERCHTEM : dinsdag 10 oktober van 20 tot 21 u., bij Herman De Pril. 
MOLLEM : woensdag 24 oktober van 20 tot 21 u., bij K. Van den Houtte. 
ST. KATHARINA-LOMBEEK : dinsdag 17 oktober van 20 tot 21 u. in lokaal 

Uilenspiegel. 
BOB MAES 
GOOIK : dinsdag 10 oktober van 20 u. 30 tot 21 u. 30, in lokaal De Groene 

Poort. 
GROOT-BIJGAARDEN : dinsdag 24 oktober van 19 tot 20 u., ten huize van 

de h. De Ridder, Brusselsestr. 
KRAAINEM : dinsdag 17 oktober van 19 tot 20 u., ten huize van gemeente

raadslid Boutmans. 
LOT : dinsdag 31 oktober van 19 tot 20 u. in café Liedekerke met Frans 

Adang. 
ST KWINTENS-LENNIK : dinsdag 10 oktober van 19 tot 20 u., in het lokaal 

De Verzekering tegen de Dorst. 
St PIETERS-LEEUW : dinsdag 31 oktober van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in lokaal 

De Jongen Deken, met Frans Adang. 
ZAVENTEM : dinsdag 17 oktoer van 20 u. 30 tot 21 u. 30, Parklaan 14. 
ZELLIK : dinsdag 24 oktober van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in lokaal De Zwaan. 
Federatieschepen FRANS ADANG 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroeksestwg 109, 1600 St. Pieters-Leeuw 

tel. 77.31.83. 
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SCHAARBEEK 
LEDENVERGADERING 

Dinsdag 24 oktober a.s. om 20 u. 
in lokaal • Het Gastel », Lodewijk 
Bertrandlaan. Dagorde : verkiezing 
nieuw bestuur. Kandidaturen moe
ten schriftelijk toegestuurd worden 
aan voorz. Roggeman, Gen. Eisen-
houwerlaan 28, 1030 Schaarbeek. 

SCHOONDERBUKEN-
SCHERPENHEUVEL 
VU-BAL 

Zaterdag 14 oktober as. ons eer
ste Volksunie-bal in de Parochie
zaal, Statlonsstr. 53, Scherpenheu-
vei. Toegang 30 fr. Orkest « De 
Bossa Novas ». Eerste dans te 20 
u. 30. Allen daarheen I 

STEENOKKERZEEL-PERK 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats In het lokaal « De 
Appel », Fuérlsonplein 6 te Steen-
okkerzeel, op zondag 29 oktober 
tusson 9 en 12 u. 
HERFSTBAL 

Het 7de Herfstbai van onze af
deling heeft plaats op zaterdag 2 
december om 20 u. 30 in het lo
kaal « Oe Appel •, Fuérisonpleln 6 
te Steenokkerzeel (rechtover de 
kerk). Orkest : « Traveling Brass •>. 
Deelname in de kosten : 40 fr. 
NIET VERGETEN 

VrijtJag 13 oktober in zaal De Ap
pel, Fuerisonpl. 6, Steenokkerzeel, 
i^olksvergadering met dia-voorstel
ling. Gastspreker : volksvert. Willy 
Kuijpers. Aanvang 20 u. Van deze 
gelegenheid maakt ons federatle-
raadslld Mon Schepens gebruik om 
die avond de na zijn verkiezing be
loofde vaten bier te schenken. Al
len welkom. 

ST MARTENS-BODEGEM-
ST ULRIKS-KAPELLE 
DANSFEEST 

Zaterdag 7 oktober in zaal Marina 
nabij het station te Bodegem. Or
kest : Joe Dee and his Domino Set. 
Deuren vanaf 20 u. 30. Inkom 4t fr. 

oost-vlaanderen 

AALST 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag te Aalst. Verga
dering aan het café • De Vriend
schap », Kerkstr. 9 te 9 u. 30 stipt. 
Ook nieuwkomers we Ikom. 

BELSELE 
VU-BAL 

Tweede VU-bal op zaterdag 14 
oktober. Zaal « De Valk ». Deuren 
open om 21 u. Deelname in de kos
ten : 60 fr. Kaarten te verkrijgen 
bij alle bestuursleden. 

GENT-EEKLOO (Arr.) 
WIJ-VROUWEN 

Op zaterdagnamiddag 7 oktober 
spreekt voor ons André Demedts 
over « Frans-Vlaanderen ». Ieder
een is op deze buitengewone inte
ressante spreekbeurt hartelijk wel
kom, niet alleen de dames maar 
ook hun echtgenoten en vrienden. 
We beginnen om 3 u. 

De spreekbeurt gaat door in het 
Viaam Huis Roeland. 

GENT (VUJO) 

BESTUURSVERKIEZING 
De Vujootjes die zich kandidaat 

willen stellen om zo na de verkie
zingen deel uit te maken van het 
nieuwe bestuur, schrijven naar Lud-
wig Wauters, Schaverdijnstr. 44 of 
naar Guy Lemens, Rijndam 26, en 
dit voor 15 oktober. 
VUJO-INSTUIF 

Op zaterdag 11 november, in 
jeugdclub Hoogstr. Elke zegge het 
voort. 

GENT 
VOS 

Op zaterdag 4 november richt 
VOS-Gent in zaal Roeland om 20 u. 
een Vlaamse Knalavond in. Samen
zang met Willem De Meyer, afge
wisseld door optreden van volks
dansgroep « Dulle Griet » Toe-
gangskaarten : 60 fr. Gezinskaarten 
100 fr. Kunnen besteld worden op 
het sekr., Kortrijkse stwg 501, Gent. 
PR nr 494890. 

GENTBRUGGE 
VU-BAL 

Het wordt weer volle bak op het 
8e VU-bal van de afdelingen Gent
brugge en Ledeberg. Het heeft 

plaats op zaterdag 7 oktober ta 21 
u. met het bekende dansorkest The 
Bats en zanger Roy Andy, in de 
grote feestzaal van het gemeente
huis te Ledeberg. Gemakkelijke 
parking. Algemene toegangsprijs : 
50 fr. 

MEETJESLAND 
KOLPORTAGE 

De kolportage te Maldegem zon
dag II. is uitstekend geslaagd. Op 
een minimum van tijd verkochten 
wij 120 « Wij «-nummers. 
BAL 

Het sukses van de betoging 
wordt daverend gevierd op het bal 
van afdeling Waarschoot, zaterdag 
21 oktober In de zaal Tijl te Lembe-
ke. De Waarschootse bestuursleden 
die al wekenlang in de weer zijn, 
rekenen vast op een volle zaal 
Meetjeslandse vrienden van heinde 
en ook van verder. 
VLAAMSGEZINDE GEMEENTELIJKE 
MANDATARISSEN EN DE LEDEN 
VAN DE COO UIT HET MEETJES
LAND 

Een kontakt- en informatieverga
dering gaat door morgen zondag 8 
oktober te 10 u. 15 in het gemeente
huis te Ertvelde. De bedoeling van 
deze bijeenkomst is de isolatie der 
Meetjeslandse besturen te doorbre
ken en elkaar objektief te informe
ren over hetgeen in onze gemeen
ten al of niet aan het gebeuren is. 

NIEUWERKERKE 
BAL 

De afdeling organiseert een bal 
dat doorgaat op zaterdag 7 oktober 
in de zaal Modern Palace, met het 
show- en dansorkest The Famely 
Band. Deuren : 21 u. Inkom 55 fr. 

OUDENAARDE-RONSE 
ZIEKENFONDS 

Het neutraal Vlaams Ziekenfonds 
« Vlaamse Ardennen » is 3 maan
den oud en werkt reeds uitstekend. 
Het biedt maximale voordelen te
gen gunstige voorwaarden. Het 
roept alle Vlamingen op toe te tre
den ; sekr. : Fortstr. 34, Oudenaar
de. Tel. 33115. 

SCHELDEWINDEKE-
OOSTERZELE-BALEGEM 
BAL 

Bal der afdeling op zaterdag . ok
tober. Zaal Oberbayern te Windeke. 
Spelen ten dans : Nicole Sandr/ en 
haar orkest. Start te 20 u. 30. 

HELDERGEM-AAIGEM 
NACHTBAL 

Heeft plaats op zaterdag 7 okto
ber in zaal Torengalm te Aaigem. 
Deuren te 21 u. Orkest « De Speel-
vogels » met als zanger Roger 
Schelstraete. Onkosten 50 fr. Kaar
ten bij da bestuursleden. 

HEUSDEN 
GOOSSENAERTSKRING : 
JEF MATON KOMT 

Donderdag 12 oktober heeft in 
café Breughel, Tramstr. 92 (Tram
statie) een zeer interessante toe
spraak plaats door de h. Jozef Ma-
ton, lid van het nationaal bestuur 
van het Davidsfonds. Prof. dr. Jozef 
Maton is door vele Vlamingen ge
noeg gekend, o.a. door het ophef
makend manifest van het Davids
fonds in 1971. Deze belangrijke 
avond die door de Goossenaerts-
kring ingericht wordt begint om 20 
u. De toegang is kosteloos. We kun
nen u nu reeds verzekeren, dat dit 
gesprek meer dan de moeite waard 
is. 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op vrijdag 27 okto
ber van 18 tot 21 u. Kandidaten 
voor het bestuur melden zich op 
het sekretariaat, bij mevr. Lataer-
Delnoy, Hooistr. 1, Heusden. Dit 
moet gebeuren voor zaterdag 21 
oktober. 

LANDEGEM 
NIEUWE AFDELING 

De oud-gedienden krijgen ver
sterking. Twee jonge elementen. 
Mare Van Laere (Merendree) en 
Jan Vanthuyne traden toe tot het 
bestuur ; ze staan in voor de fi-
nancies en voor de propaganda. 
Voorz. : G. Schaeck ; sekr. : R. 
Neirynck ; org. : I. Cocquyt. 
BAL 

Zaterdag 28 oktober met « Studio 
One », zaal St. Cecilia, bij G. Van 
Wassenhove. 

LOKEREN 
KOLPORTAGE 

Mensen ui-t Lokeren, Belsele en 
St. Niklaas, waaronder volksvert. 
N. Maes en prov. raadslid L. Van 
Hoeylandt, kolporteerden zondag 1 
oktober en brachten samen 190 
nummers van de « Uitdaging » aan 
de man. 

VRASENE 

KOLPORTAGE 
Oe eigen afdeling, samen met 

prov. raadslid Et. Audenaert, ver
kocht 20- nummers van de • Uitda
ging ». Alles schijnt erop te wijzen 
dat de tweede golf kolportages 
even suksesvol zal verlopen als de 
eerste. 

WAARSCHOOT 

KALENDER 
Vandaag 7 oktober : uitdelen van 

informatieblad « Vlaamse Gemeen
tebelangen » in ieder huis. 

Morgen zondag 8 oktober : 9 u. 
15, vertrek naar Ertvelde voor de 
kontaktvergadering der gemeente
lijke mandatarissen. 

Zaterdag 14 oktober : film- en 
dia-avond : de VU-leeuwen zijn los ! 
bestuursverkiezing (zie ledenblad). 

Zondaa 15 oktober : naar Vil
voorde. 

WORTEGEMPETEGEM 

BESTUURSVERGADERING 
Op de eerste vergadering van 

het najaar werden de schikkingen 
getroffen voor het blad (in een 
nieuw kleedje), de betoging van 15 
oktober, de bestuursvorming en de 
ledenhernieuwing. 

ZULTE 

BAL 
Zaterdag 21 oktober, zaal Fiertel-

hof », orkest Ronny Roland. Deuren 
om 20 u. 

west-ylaanderen 

BLANKENBERGE 

BESTUURSVERKIEZING 
Heeft plaats op 14 november van 

18 tot 22 u. Elk lid krijgt deze week 
een uitnodiging om zich kandidaat 
te stellen. De kandidaturen worden 
ingewacht bij Magda Persijn, De 
Smet de Nayerlaan 100. 

BRUGGE (Arr.) 

BESTUURSVERKIEZING 
Reeds vastgestelde data : 

Sijsele : 13.10 ; Zedelgem : 13.10 ; 
St.-Andries : 13-10 ; Torhout :23-10; 
Blankenberge : 14-11. 

leder lid en bijlid wordt nog per
soonlijk tot deelname aan deze 
verkiezingen uitgenodig. Maak van 
uw inspraak gebruik. Wie over een 
weinig tijd beschikt en wil meewer
ken, stelle zich kandidaat. 

BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 

SOC. DIENSTBETOON 
Brugge : iedere zaterdag van 11 

tot 12 u. in Breydelhof met alle 
mandatarissen (i.p.v. 10 tot 11 u.). 

BRUGGE 
VUJO 

Vujo-Brugge richt enkele st die-
dagen in. Deze zullen niet alleen 
toegankelijk zijn voor hun leden, 
en wil andere belangstellenden 
eveneens de kans geven er een 
inbreng te leveren. 

De reeks gaat van start met de 
studie van het druggebruik, onder 
alle vormen. 

Vandaag 7 oktober van 14 tot 18 
u. in de konferentiezaal van het 
Breydelhof, Suveestr. 2 te Brugge, 
de inhoudelijke voorbereiding in 
kleinere gespreksgroepen. 

Alle dokumentatie kan nuttig zijn 
om aan deze gesprekken stof en 
inhoud te geven, maar vooral wordt 
de voorafgaandelijke lezing aanbe
volen van het boek « Drugs : mid
delen, mensen en samenleving » 
van de hh. Casselman, Nuyens en 
De Schepper. Verkrijgbaar tegen 
125 fr. bij de Brugse boekhande
laars. 

Het zijn dan ook de 3 hogerge-
noemde professoren (een inter
disciplinair druginformatieteam) die 
op vrijdag 13 oktober te 20 u. 15 in 
dezelfde zaal, een gesprek zullen 
hebben met de deelnemers van de 
voorgaande zaterdag over « Drugs » 

Het aantal deelnemers is beperkt 
tot max. 80 en er wordt een deel
name in de kosten gevraagd van 30 
fr. (voor de 2 dagen samen). 

Inlichtingen : Pat Boeyden, Wulf-
hagestr. 13, Bruggen of A. Vanhou-
teghem, Zeebrugge (tel. 55067). 

KOEKELARE 
BESTUURSVERKIEZING 
Wij herinneren er onze leden aan, 
dat morgen 8 oktober, de verkiezing 
doorgaat van ons nieuw bestuur. 
Alle leden worden verzocht hieraan 
deel te nemen van 9 tot 12 u., in 
café < De Hertog van Arenberg », 
Moerestr. 1. 

GEBOORTE 
Bij onze vrienden Paul Stella-

mans en Suzanne Deckmijn kwam 
een jong dochtertje bij op 18 sep
tember : Heidi. Proficiat ! 

KORTRiJK (Afd.) 
BESTUURSVERKIEZING 

Zaterdag 21 oktober. Alle leden 
kunnen hun kandidatuur indienen 
bij de sekr. afd. Kortrijk, W. Maes, 
't Hogen 108E, tot uiterlijk zes da
gen voor de verkiezingen. 

LO-ALVERINGEIM 
J. VANDEMEULEBROUCKE 

Hedenavond om 20 u. 30 vindt in 
het stadhuis een toespraak, opge
lucht met dia's plaats over de ver-
fransing van de fameuze Brabantse 
driehoek. Jaak Vandemeulebroucke 
uit Oostende zal de toespraak hou
den. Iedereen op post. Toegang 
kosteloos. 

MEULEBEKE 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op vrijdag 20 okto
ber vanaf 20 u. Dezer dagen wor
den alle leden uitgenodigd tot kan
didaatstelling. Wij dringen er op 
aan de belangrijkheid van deze ver
kiezingen niet te onderschatten, op
dat de afdeling tot nog betere wer
king kan komen. 

DIKSMUIDE 
NIEUW BESTUUR 

De samenstelling van het rrieuwe 
afdelingsbestuur is als volgt : 
voorz. : Richard Joseph ; onder-
voorz. : Guido Dedeurwaerder : 
ondervoorz. : Dina Huys (speciaal 
voor vrouwenwerking) ; sekr. : 
Gaby Laridon ; penningm. : Leo De-
vreese ; prop. : Rik Serpieters ; 
org. : Michel Maertens (tevens 
dienstbetoon) en Cyriel Bultinck ; 
Vujo : Dirk Ameel. 

HOUTHULST 
DIA-AVOND 

Het Davidsfonds richt op 11 ok
tober een dia-avond in met J. Van-
demeulebrocke uit Oostende, alge
meen voorzitter van het VVL. Na
dere inlichtingen volgen nog. 

lEPER (Arr.) 
ARR. BAL 

Op zaterdag 18 november gaat 
ons 2e arr. bal door in zaal « 't 
Westland •>, St. Juliaan-Langemark. 
Dit jaar m.m.v. DJ « The Gat » en 
tombola ten voordele van « Wij in 
de Westhoek ». 

lEPER 
VLAAMSE VROUWENVERENIGING 

Als start van onze winteraktivi-
teiten bliedt de VVI aan haar leden 
op 18 oktober om 20 u. In lokaal 
Het Belfort, D'Hondstr. 9. Ook niet-
leden zijn hartelijk weklom. Inschrij-
y/ingen worden verwacht uiterlijk 
tegen 10 oktober op het sekr., 
Bloemenstr. 14. Leden 20 fr., niet-
leden 30 fr. 

MEULEBEKE 
MIK BABYLON 

De Vlaamse Vriendenkring Meu-
lebeke stelt voor : Mik Babyion in 
een spreekbeurt, nadien debat, over 
binnen- en buitenparlementaire ak-
tie. Op vrijdag 20 oktober om 20 u. 
in zaal « De Nieuwe Kring •, Sta
tlonsstr. 5. Meulebeke. Iedereen is 
van harte welkom. 

NIEUWPOORT-PERVIJZE-

OOSTDUINKERKE 

NIEUW BESTUUR 
Ons bestuur ziet er thans als 

volgt uit : voorz. Frans Van Daele ; 
sekr. : René Desaever ; penningm.: 
Gilberte Vileyn ; prop. : Albert Ly-
cke ; org. : Karel Theunynck ; on
dervoorz. belast met oprichting der 
afdeling Oostduinkerke : Achiel Go-
deris ; soc. dienstbetoon : Louis 
Mertens. Wij wensen dit nieuw be
stuur veel werklust toe. 

OOSTENDE 

GEBOORTE 
Bij Rudie Messens en Simonn» 

Gelhof kwam een eerste kindje : 
een dochter Mariska. Onze harte
lijkste gelukwensen. 

OUDENBURG 

NIEUW BESTUUR 
Ons afdelingsbestuur ziet er 

thans als volgt uit : voorz. : J . 
Sternje ; sekr. : W. Baes ; pen
ningm. : R. Warmoes ; prop. : R. 
Lauwers ; org. : P. Dumon. Goed 
heil aan deze nieuwe ploeg. 

ROESELARE 

VLAAMSE VROUWEN 
Morgen zondag 8 oktober 1972 

wordt een najaarswandetlng langs 
de IJzer georganiseerd. Vertrek om 
14 u. 

Op 13 oktober komt Walter Luy-
ten spreken op het mosselsouper 
dat plaats heeft in zaal 't ".^viljoen-
tje. Aanvang 20 u. 

tn het voorjaar wordt weer ge
start met de fietstochten. De zwem-
club trekt iedere donderdagmorgen 
van 9 tot 10 u. naar zwembad TH-
kin. AUe inlichtingen op het sekr.. 

ROESELARE-TIELT (Arr.) 
IZEGEM 
DOSFELAKTIVITEIT 

In samenwerking met het Dosfel
instituut richt het arr. bestuur op 
zaterdag 28 oktober een kadervor-
mingsdag in met als tema «Akties 
voeren en plannen ». Plaats : café 
't Vlaams Huis, Grote Markt te Ize-
gem. Referent : Walter Augustij
nen. Nadere inlichtingen volgen. 

TIELT 

GRONDBELEID 
Het Dosfeltnstituut organiseert 'n 

voorlichtings- en diskussieavond 
over « Grondbeleid » die doorgaat 
te Tielt, op vrijdag 27 oktober in 
de vergaderzaal van café D'Hespe, 
Markt. De aktiviteit zal beginnen 
om 20 u. stipt en eindigen om
streeks 23 u. Referent : prof. M. 
Anselin, hoogleraar Rijksuniversi
teit Gent. 

Inschrijvingen kunnen gebeuren 
door storting van de bijdrage van 
50 fr. op prk nr. 54.86.44 van de h. 
J. Vandemeulebroucke, prov. direk-
teur Dosfelinstituut West-Vlaande-
ren, Anjelierenlaan 25, 8400 Oosten
de (tel. 059/804.28} of door opgave 
van naam en adres aan de h. R. 
Verslype, Kasteeistr. 188, Tielt, met 
vermelding van « aktiviteit grond
beleid ». 

WESTENDE 

VUJO-BAL 
Heden zaterdag 7 oktober vindt 

in het lokaal « De Wedergeboorte » 
(centrum Lombardsijde) het VUJO-
bal plaats. DJ : High Tension. Ieder
een welkom. Ook de zogenaamde 
ouderen... met een jong hart. 

SOCIAAL DIENSTBETOON IN HET ARR. BRUGGE-TORHOUT 
BRUGGE : iedere zaterdag van 11 tot 12 u. In het Breydelhof. 
VARSENARE : zaterdag 7 oktober van 10 tot 11 u., door P. Leys in café 

IC De Leeuw ». 
JABBEKE : zaterdag 7 oktober van 9 u. 30 tot 10 u. 30, door G. Van In, bij 

J. Eeckeloo, Aartrijksestwg 39. 
HEIST : vrijdag 13 oktober van 18 tot 19 u., door P. Leys, bij J. Deroose, 

Bondgenotenlaan 57. 
KNOKKE : vrijdag 13 oktober van 19 tot 20 u., door P. Leys, bij V. Delille, 

Helmweg 12. 
ZEDELGEM : zaterdag 14 oktober van 10 tot 11 u., door P. Leys, bij V. Vier-

straete, Kuilputstr 83. 
ZUIENKERKE : zondag 8 oktober van 11 tot 12 u., door J. Frijns, in café 

<• De Smidse ». 
ST. KRUIS : maandag 9 oktober van 19 tot 20 u., door G. Van In, bij O. 

Dombrecht, Engelendalelaan 89. 
ASSEBROEK : maandag 9 oktober van 20 tot 21 u., door P. Leys, bij R. 

Reynaert, Nieuwstr. 25. 
RUDDERVOORDE : dinsdag 10 oktober van 19 tot 20 u., door P. Leys, in 

café « Van Daele ». 
TORHOUT : zaterdag 21 oktober van 9 u. 30 tot 10 u. 30, door G. Van In, 

bij P. Vlieghe, Hofstr. 9. 
NIEUWMUNSTER : zondag 15 oktober van 11 tot 12 u., door J. Frijns. In 

café « Gemeentehuis ». 
DUDZELE : woensdag 18 oktober van 20 tot 2t u., door G. Van In, In café 

« De 3 Zwanen ». 
OOSTKAMP :zaterdag 28 oktober van 10 tot 11 u^ door P. Leys, bi| N. Mol-

let, Lege weg 619. 
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de fiskale weerslag op gebouwen 
een belastingstelsel dat opbrengt 

Reeds in 1966 hield de Bedrijfsraad 
voor het Bouwbedrijf zich inet de fis
kale weerslag op de woningbouw bezig. 
Als konkluzie van het over dat tenia 
uitgebrachte advies raamde de raad de 
belastingen op het bouwen op 12,25 % 
van de prijs van het gebouw (grond in
begrepen) en de totale belastingen die 
op een bouwwerk worden geheven, op 
16,82 %. De Bedrijfsraad voegde daar 
evenwel nog aan toe dat men dit laat
ste percentage redelijkerwijze op 20 % 
van de totale kostprijs van het gebouw 
(bouwgrond + bouwwerk mocht •>-a-
men, rekening houdend met het feit dat 
zijn berekeningen op grond van mini
male hypotesen waren verricht. 

Sedert 1966 is de weerslag van taksen 
en belastingen nog in aanzienlijke ma
te gewijzigd ; de bouwkosten stegen 
onrustwekkend. Wij menen er derhalve 
goed aan te doen de studie van 1966 op 
de huidige situatie toe te passen en ze 
uit te breiden tot de woningbouw in 
het algemeen. 

Daarbij zullen wij pogen te achter
halen wat een woongebouw konkreet 
opbrengt aan het rijk, de provincies 
en gemeenten. 

HET AANDEEL VAN DE SCHATKIST 

Wij zijn de mening toegedaan dat 
men het aandeel van de Schatkist in de 
oprichting van het gebouw het best 
kan bepalen door een konkreet cijfer
voorbeeld voorop te stellen, uitgaande 
van de meest gangbare hypotese, en 
daarui t de gezamenlijke taksen en be
lastingen te halen welke deze bouw-
aktiviteit bezwaren. 
Aankoop van een bouwgrond 200.00 Ir. 
Oprichting van het gebouw 800.000 fr. 
Architektenereloon (7 %) 56.000 fr. 

Totaal 1.056.000 fr. 

a. taksen 

a) Registratierecht 

Op de aankoop van de grond 
wordt een registratierecht van 
12,5 % geheven, d.w.z. 25.000 fr. 

Kosten voor akten, andere 
dan het notarisereloon 2.000 fr. 

Kosten voor de registratie 
van een hypoteeklening ge
raamd op 600.000 fr. (1 %) 6.000 fr. 

33.000 fr. 

b) Bouwrijpmaken 
van de grond 

De grond kan door een ver-
kavelaar worden verkocht die 
hem vooraf diende uit te rus
ten. Als wij onderstellen dat 
de grond slechts 80.000 fr. 
waard was, moest de verkave-
laar een registratierecht van 
van 5 % betalen, d.w.z. 4,000 fr. 

Als wij er anderzijds van 
uitgaan dat de infrastruktuur-
kosten van een bouwgrond tot 
100.000 fr. opliepen, diende een 
niet-aftrekbare B.T.W. van 14 
% op dit .bedrag te worden 
betaald, d.w z, 14.000 fr. 

18.000 fr. 

c) Belasting over de 
toegevoegde waarde 

De bouwwerken zelf en het 
architektenereloon zijn aan 
een B.T.W. van 14 % onder 
worpen, d.w.z. 856.000 x 14 <;', 119.840 fr. 

d) Vervoerbelasting 

Deze post behelst de ver
keersbelasting en aksijnzen op 
benzine (met uitsluiting van 
B.T.W.). Daar het aandeel van 
het transport op 3 % van de 
bouwprijs wordt geraamd, 
d.w.z. 24.000 fr., en de fiskale 
last op tenminste 20 % geeft 
dit 4.800 fr. 

e) Gemeente- en 
provinciebelasting 

Hierbij rekenen wij zegel
rechten op de aanvraag om 
een bouwvergunning, de bouw
belasting op afrastering, om
heining, tewerkgesteld perso
neel, drijfkracht, aansluiting
gen, enz... 8.000 fr. 

Het totaal van de voor de oprichting 
van een gebouw geïnde belasting is 
dus : 33.000 + 18.000 + 119.840 + 4800 
+ 8.000 = 183.640 fr., zijnde 17,4 % van 
de totale bouwprijs (in plaats van 
12,25 % in 1966). 

b. belastingen 

a) Lonen 

Op het inkomen van personen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks bij de 
optrekking van het gebouw betrokken 
zijn (arbeiders, bedienden, architekten, 
notaris, enz.) heeft de Staat een be
lasting die wij gemiddeld op zowat 
13 % van die loonmassa zullen ramen. 

Als wij het aandeel van die 
lonen en inkomsten op 40 % 
van de bouwprijs ramen, krijgt 
men een belasting van 13 % op 
40 % van 800.000, d.w.z. 41.600 fr. 

b) Winst van de aannemer en 
van de leveranciers der 
materialen. 

Als men vooropstelt dat de 
belastbare winst die de verka-
velaar, de aannemer en de le
veranciers van materialen op de 
bouwprijs maken, 5 % be
draagt en het daarmee gepaard 
gaand belastingpercentage 20 
%, beloopt de geïnde belasting 
20 % op 5 % van 800.000 fr., 
d.w.z. 8.000 f r. 

In totaal bereiken de belastingen en 
taksen op de bouw en de aankoop van 
het gebouw dus 183.000 + 49.600 = 22 %. 

BELASTINGONTVANGSTEN 
VAN EEN BEBOUWDE WONING 

Eens het gebouw er staat, wordt het 
voor het Rijk en de ondergeschikte be
s turen een permanente inkomstenbron 
ledere gelegenheid is goed om de Schat
kist te spijzen, die er voortdurend op 
uit is de «voorraad» aan te dikken. 

a, onroerende voorheffing 

Ieder jaar behoort de eigenaar van 
het gebouw een onroerende voorheffing 
te betalen. In het beschouwde geval 
mogen wij het kadastraal inkomen, dat 
als basis voor die belasting dient, ge
redelijk op 25.000 fr. ramen. Gemid
deld loopt de onroerende voorheffing 
dus op tot : 

voor het Rijk : 3 % van 25.000 750 fr. 
opcenten (1) : provincie 145 1.088 fr. 

gemeente 812 6.090 fr. 

7.298 fr. 

In de veronderstelling dat zo een ge
bouw een gemiddelde levensduur van 
50 jaar bereikt (gemiddelde leeftijd van 
Belgische gebouwen : 56 jaar) en aan
genomen, wat jammer genoeg onmoge
lijk is, dat het kadastraal inkomen en 
het belastingpercentage tijdens die pe
rioden niet worden verhoogd, zal de 
onroerende voorheffing 50 X 7.928 = 
396.400 fr. heben opgebracht. 

b. onderhoud en herstellingen , 

Men neemt aan dat de gewone on
derhoudskosten en periodieke herstel
lingswerken jaarlijks gemiddeld 1 % 
van de bouwkosten vertegenwoordigen. 
Deze koëfficiënt valt aanvankelijk vrij 
laag uit maar loopt geleidelijk op, naar
mate het gebouw ouder wordt. 

Als wij uitsluitend voortgaan op een 
waarde van circa 1.000.000 fr. zullen die 
uitgaven op 50 jaar tijd ten minste 
500.000 fr. bedragen waarop de Staat 
een belastingaandeel zal innen, dat wij 
op grond van de hierboven gehouden 
redenering op ten minste 20 % mogen 
ramen. 

De Staat zal dus minimaal 100.000 fr 
op herstellings- en onderhoudswerken 
voor zich houden. 

c. latere transakties 

Een gebouw blijft niet voor altijd 
in de handen van een en dezelfde ei
genaar. Volgens de N.I.S.-statistieken 
bereikte het verkoopcijfer van onroe
rende goederen in 1967 47.311 voor een
gezinshuizen en 15.957 voor flats, d.w.z. 
63.268 overdrachten in totaal. In ver
gelijking met het aantal bestaande wo
ningen (± 2.630.000) levert dit cijfer 
een mutatiepercentage van nagenoeg 
40 op. Daarbij dient men nog de mu
taties te voegen wegens schenking of 
overlijden. Men mag dus gerust aan
nemen dat er zich in een tijdspanne 
van 40 jaar op zijn minst één mutatie 
zal voordoen. Bij deze operatie dienen 
registratie- of successierechten te wor-

Onderhavig artikel verscheen 
op 2 sept. 1972 in het tijd
schrift « Het Bouwbedrijf », 
waaruit wi j het integraal over
namen. 

den betaald. Het aandeel van de Staat 
in deze registratierechten beloopt 12,5 
% • 

De waarde van het gebouw blijft 
evenwel niet onveranderd, zodat een 
bouwwerk dat oorspronkelijk 1.000.000 
waard was, na 40 jaar voor het dubbele 
van de hand gaat. Het Nationaal In-
stituuut voor de Statistiek wijst er 
overigens op dat de waarde van onroe
rende beleggingen van 1953 tot 1966 
(dus in 13 jaar) was opgelopen van 100 
tot 248. 

Het mutatierecht op zo een gebouw 
beloopt derhalve op zijn zachtst uitge
drukt 12,5 X 2.000.000 = 250.000 fr. 

Op 50 jaar tijd verschaft de Staat 
zich dus dank zij het bestaan van een 
inkomen van 396.400 -f 100.000 H- 250.000 
= 746.400 fr. 

KONKLUSIES 

Bij de analyse van het aandeel van 
de Staat en de ondergeschikte besturen 
in de oprichting en het bestaan van een 
gebouw, werd geen rekening behouden 
met verscheidene vrij onbelangrijke 
faktoren zoals : belasting op een levens
verzekering bij de intekening op een 
hypoteeklening, de belasting op een 
brandverzekering, registratierecht *ot 
opheffing, enz.... 

Een en andere leidt^ ons dus tot het 
besluit dat de fiskale inkomsten in min
der dan 50 jaar een hoger bedrag berei-
dan de oorspronkelijke prijs van het 
gebouw. Deze belasting valt uiteen in : 

1. Bij de oprichting geheven 
belasting. 183,640 fr 

2. Loon- en winstbelasting bij 
de bouwwerken : 49,600 fr. 

3. Belastingsontvangsten van 
een bebouwde woning 746.400 fr. 

979,640 Ir. 

Op grond van het feit dat wij omzich
tig zijn te werk gegaan bij het ontwik
kelen van onze hypotesen, mag men 
zeker aannemen dat dit bedrag het oor
spronkelijke cijfer van 1.056,000 fr, van 
het beschouwde bouwwerk ruim zal 
overschrijden. 

De Staat is niet alleen een van de 
voornaamste begunstigden bij de kon
stante stijging van de bouwkosten 
doch de fiskale druk die op ons im-
mobiliënpark wordt uitgeoefend, wordt 
gestadig zwaarder. In dit verband zij 
er met name op gewezen dat de fiskale 
weerslag bij de oprichting van een ge
bouw in minder dan 6 jaar tijd met 
meer dan 5 % is toegenomen. 

Zou de Staat zijn eetlust ten aan
zien van onroerende beleggingen niet 
wat kunnen remmen ? Behoren onze 
bewindslui in het licht van hun onver
moed hoge belastingontvangsten op de 
woningvoorraad hun houding niet te 
herzien en zich te inspireren op de in 
het « Handvest van de Immobiliënsek-
tor» vervatte voorstellen tot verlich
ting van de fiskale druk? 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
600 ARBEIDERS : 1001 MOGELIJKHEDEN 

n.v. 
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autoverkoper 

Hi\ had zijn succesrijke loopbaan ingezet toen hij ant
woordde op een advertentie waarin een invoerder van 
automobielen « strijdlustige verkopers » vroeg. 

Dat was tien jaar geleden. Nu stond hij vóór de vol
glazen deur van mijn huls Hij snoepte zijn das nog eens 
extra dicht, keek op zijn polsuurwerk, belde tenslotte 
aan. Ik kon al zijn bewegingen volgen vanuit de verduis
terde hal waarin ik mij toevallig bevond. Meteen had Ik 
al een auto van hem gekocht, Ik wist het zeker, ofschoon 
Ik nog steeds niet had besloten de deur te openen en 
hem naar binnen te laten Zo'n man ontloop je misschien 
wel tien jaar lang, dacht ik, maar eenmaal komt hij je 
vinden, net alsof hij gewoon maar even langs komt om 
je te feliciteren voor een aankoop die al blijkt afgesloten 
alvorens er één woord over gerept werd. Tenslotte zijn 
de tien jaar eigenlijk meer een bepioeving geweest, een 
V9a vechten tegen een schuldgevoel omdat je steeds 

maar naar de verkeerde autoverkoper bent gegaan, ter
wijl dé autoverkoper, miskend maar geduldig en vrien
delijk en zonder verwijt zijn uur heeft afgewacht. Het 
is net het zelfde knagende gevoel dat een man kent als 
hij zijn (eigen) bovenbeste vrouw bedriegt. 

Ik maakte nu de deur open en begroette de autover
koper met de melankolieke zachtaardigheid die mij leder 
jaar tijdens de laatste dagen van de augustusmaand over
mant. In mijn houding lag ook Iets van zelfverwijt om een 
al te lang verwaarloosde vriendschap. 

Om ons gesprek zo gemoedelijk en dus zo efficient 
mogelijk te maken, troonde ik hem mee naar onze woon
kamer. Ik schonk twee glazen bier. Intussen deponeerde 
hij een folder op het rooktafeltje, de wagen die Ik moest 
aankopen lag daar In een onsympathieke kleur vóór mij. 
Ik was blij dat mijn vrouw nu ook tussen ons kwam zit
ten, ik had haar aanwezigheid hard nodig want zij kan 
tenminste nog een tijdlang hardnekkig een verkoper ont
moedigen. 

Vóór nieuwjaar komt hier alleszins geen nieuwe auto, 
zei mijn vrouw. 

Het klonk te opvallend verdedigend. Meteen lag da 
zwakke plek In onze argumentatie duidelijk bloot ; onze 
huidige wagen kon onmogelijk nog doorheen de. jaarlijkse 
verplichte automoblelinspectie van januari aanstaande 
geloodst worden, omwille van de veiligheid op de wegen 
kan men daar niet blijven het hoofd In het zand steken. 

Nog steeds had de autoverkoper met geen woord gerept 

over de aankoop van een nieuwe wagen. 

Als het ware gedreven door een buitenzintuiglijke wils-
beïnvloeding hadden wij zelf reeds de auto verkocht aan 
onszelf. De verkoper had nu nog slechts een paar forma
liteiten af te handelen als de afleveringsdatum en da 
prIjs van de auto. 

Tenslotte kwam het hele dossier moeiteloos klaar i 
de auto zou ons reeds in september afgeleverd worden. 
Toen Ik de verkoper de deur uitliet was Ik zelfs enthoe-
siast, ik zag mezelf reeds In gedachten achter het spor
tieve stuurwiel van de fonkelnieuwe, roomkleurige auto. 

Mijn vrouw had intussen reeds haar financiële plan
ning uitgewerkt, op de onsympathieke folders die de 
autoverkoper zonder overtuiging bij zijn entree bad neer
gelegd, tekende zij met een viltstift cijfers, cijfers. Zif 
ontdekte voortdurend en onverwacht nieuwe geldbron
nen. Ik besefte dat zij met haar geldboringen verontrus
tend dicht bij sommige van mijn privilegies kwam. Zll 
boorde zelfs middenin mijn dromen de pit weg, zodat Ik 
dit alles aanhorende de gaatjes begon te vullen met 
wereldvreemde spijt. Ineens ontdekte Ik de banale waar
heid waartegen ik eigenlijk niet opgewassen ben : dat 
men vandaag de dag leeft naar een nieuwe auto toe, een 
nieuwe Ijskast, een nieuwe televisie. 

Er is een tijd geweest toen de pastoors beslisten hoe 
men leven moest. Vandaag hebben de autoverkopers hun 
plaats Ingenomen. 

frans-jos verdoodt. 


