WEEKBLAD — 19e JAARGANG — nr 12
24 MAART 1973
Beheer : Voldersstraat 71, 1000 Brussel. — Tel. 02/12.51.60, prk. 1711.39
Redaktie : Sylvain Dupuislaan 110, 1070 Brussel. — Tel. 02/23.11.93
Prijs per r\ummer : 10 fr.
—
Verkrijgbaar bij alle dagbladverkopers.

Wie nog de moed heeft met enige aandacht de politieke
berichtgeving in de pers te volgen, krijgt zo stilaan een beeld
van het ergerlijke knoeiwerk der unitaire partijen in de afgelopen jaren.
Sedert enkele w/eken wordt het elke dag wat duidelijker dat
Eyskens destijds zomaar wat cijfers op papier heeft gezet in
verband met de begroting 1973. De huidige regeringsleiders
geven momenteel zelf toe dat er een tekort is van 15 tot 18
miljard, en dagelijks groeit dit indrukwekkende cijfer nog aan.
De belichten over het belabberde steenkoolmijnen-beleid zijn
nog niet koud, of daar blijkt reeds dat ook voor het onderwijs
ruim 5 miljard méér zal moeten uitgetrokken worden dan in ds
begroting was voorzien. En dan is nog geen rekening gehouden met de bijna 5 miljard extra die beloofd werd tijdens de
sjacherpartijtjes tond de regeringsvorming. Straks zal ook wel
het bodemloze vat van de ziekteverzekering weer ter sprake
komen, en wat nog meer ?

KNOEIEN NAAR,
EN NIETS OPLOSSEN...
De heren knoeien maar aan, de belastingsbetaler zal het uiteindelijk wel betalen.
WIJ weten nu hoe « magistraal » het financieel beleid was van
de geleerde professoren waarin het land gerust « vertrouwen •
kon hebben En het is al even duidelijk hoe « doeltreffend »
de vele nieuwe instellingen zijn waarmee zij ons de jongste jaren
hebben bedacht via de fameuze grondwetsherziening.
Die grondwetsherziening was nog niet eens voltooid of daar
kon je al vernemen van de partij van meester-goochelaar Eyskens dat er eigenlijk nog een nieuwe grondwetsherziening nodig
is om teminste een beetje klaarheid te scheppen in de chaos.
En neem nou die « Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen »,
waarvan de CVP er mordicus vijf wou in Vlaanderen : terwijl
Wallonië en Brussel ongeveer klaar zijn met de uitbouw van
hun éne GOM staat men in Vlaanderen nog nergens. Het provincialisme viert er hoogtij !
Geknoei en nog eens geknoei, geen duurzame oplossingen
maar een dure chaos : dat is het nu zichtbare gevolg van het
« beleid • der traditionelen. Straks zal de belastingsbetaler,
vooral de Vlaamse, er de rekening moeten van betalen...
Toch hebben de heren nog de lef om de Volksunie van « vluchtmisdrijf » te beschuldigen omdat zij weigert mee te werken aan
dergelijk gepruts. En met de « gewestvorming » waarmee ze uitpakken gaat het precies dezelfde weg op...
Er kan maar werkelijke vernieuwing komen als de krachten
van de vernieuwing eraan kunnen werken. Zolang de unitairen
zich aan de macht kunnen vastklampen zal er niets veranderen,
want zij zijn geketend aan elkaar en aan een systeem • dat
door de gebeurtenissen is achterhaald ».
Paul Martens

SOLIDARITEIT
MET DE
NEGEN VAN LAKEN !
Vorige week werd hier een eerste oproep gedaan tot steun aan de negen
veroordeelde Vlamingen, die bij de verkiezingsrel te Laken in 1970 waren
betrokken. Zij moeten immers solidair 1 miljoen frank schadevergoeding
betalen !
Deze oproep werd dadelijk gul beantwoord : in amper drie dagen tijd
kwam er bijna 100.000 frank binnen. Samen met de mooie gift van de VUkamerleden en senatoren (die samen 200.000 fr. storten) vormt dit een
eerste indrukwekkende lijst met een totaalcijfer van bij de driehonderdduizend frank. En de toevloed van vrijwillige bijdragen begint nog maar I
Wij moeten de negen inderdaad laten aanvoelen dat zij niet alleen staan,
nu zij diep in de moeilijkheden zijn geraakt.
Op biz 3 van dit «Wij»-nummer vinden onze lezers de eerste steunlijst
gepubliceerd. Wij hebben enkel de initialen van de steunverleners vermeld, omdat wij immers niet weten wie wel en wie niet zijn naam integraal
gepubliceerd wenst te zien. Wij hebben ook enkel de bedragen vermeld
die reeds geboekt werden op de rekening van het komitee. Men signaleerde ons nog verschillende stortingen-die-op-weg-zijn, die krijgen dan na
inboeking een plaatsje in onze volgende lijst.
Inmiddels dankt het komitee van harte alle mensen en alle partijafdelingen die dadelijk gevolg hebben gegeven aan de oproep. Moge-i velen
hun voorbeeld volgen.

ZIJ MOCHTEN NIET GESTOORD WORDEN
Vorige week donderdag kwam het in de kamer van
volksvertegenwoordigers tot een scherp incident toen
de diktatoriale kamervoorzitter Achille Van Acker
(BSP) aan VU-kamerlid Mik Babyion verbood volgende
vraag te richten tot de regering :
« Sinds enkele weken verblijft de h. Mobutu, president van Zaïre, in Belgié Volgens de officieel gedane
mededelingen gaat het hier om een strikt partikulier
bezoek f« Kef Volk •>, 15/ /73). In heel wat persorganen worden hierbij vragen gesteld en i andbemerkingen
gemaakt over de wel ongewone tijd voor vakantie in
België, nl. tijdens de winter.
Vooral daar het Zaïrese staatshoofd over een eigen
verblijf beschikt in Zwitserland. Wij laten dit aan zijn
appreciatie
Waar dit bezoek ons als volksvertegenwooidiger
wel
interesseert is bij de vaststelling dat deze buitenlandse val<antiegast gelogeerd wordt in de koninklijke
villa aan de kust. Deze zou gratis aan de h. Mobutu en
zijn gevolg ter beschikking zijn gesteld. Hierbij leverden verscheidene kranten scherpe kommentaar (" De
Standaard », 28/2/73). Tijdens dit privaatbezoek wordt
hij er bewaakt door eigen Zaïrese veiligheidsdiensten
(• Gazet uan Antwerpen •>. 1S/2/73) Deze houden er
wellicht andere noimen van <• veiligheidveizekeren
•
op na dan in West-Europa gebruikelijk is (cfr. de talrijke gebeurtenissen van repressie en opinieonderdrukking in het Zaire van de jongste jaren)

Erger is dat dit bezoek plaatsgrijpt tijdens een fella
golf van vrijheidsbeknotting van de kristelljke kerken
in Zaïre. Talrijke Belgische missionarissen zijn hierblf
betrokken.
Het regime van de heer Mobutu kenmerkte zich da
jongste jaren door talrijke uitingen van scherpe diktatuur(eenheidspartij,
afslachten van politieke tegertstanders tijdens 'n cocktailpartij op het presidentiele
jacht, eenheidspers. vormen van kerkvervolging). Wil
vinden zulk onthaal van een vakantieganger in het licht
van zijn gevoerde diktatoriale politiek en samenvallend
met de vernoemde lecente gebeurtenissen dan ook
ongepast. Het is van eenzelfde smaak alsof men de fi.
Franco hier zo zou onthalen tijdens het proces van
Burgos, of de h. Bresjnew tijdens de bezetting van
Praag...
Daarom wil ik de geachte minister dan ook volgende
vragen stellen :
1) Van waar is het aanbod uitgegaan om de h tiAobuta
de koninklijke villa ter beschikking te stellen ?
2) Wie draagt hiervan de kosten ^
3) In welke voorwaarden opereien hier Zaïrese veiligheidsdiensten ?
4) Stemt de olhciele verklaring van louter privebezoek
met de waaiheid overeen ? Of worden er besprekingen gevoerd met officiële Belgische instanties T,
En zo ja met welke ? ».

HET PARLEMENT
WORDT MACHTELOOS
GEMAAKT
De Senaat heeft deze week een lichte wijziging aan zijn reglement goedgekeurd. Er werd bepaald dat een minister die zijn begroting niet op 30
september heeft ingediend Czoals het grondwettelijk behoort) op het matje
kan worden geroepen. In dit geval kan de Senaat hem een uiterste termijn
opleggen. Het al te laattijdig indienen van begrotingen was de laatste jaren
een echte plaag geworden. Sommige begrotingen moesten in het parlement besproken worden op het ogenblik dat ze reeds opgebruikt waren...
VU-senator Wim Jorissen heeft van de gelegenheid nog maar eens gebruik gemaakt om de verregaande ontwaarding van het parlement aan te
klagen. Dit komt neer op een uitholling van onze demokratie. Jorissen
somde de diepere oorzaken op van dit verder schrijdend verval van de
parlementaire funktie en pleitte met aandrang voor een spoedige en doalmatige herwaardering van het parlement. Wij geven hieronder het kernstuk uit zijn betoog.

« Het parlement geraakt meer en
meer in diskrediet omdat het zijn
normale funktie nog ten hoogste
formeel vervult.
De politieke beslissingen vallen
niet meer in het parlement I
De regering treft ze immers buiten het parlement, enerzijds op samenkomsten met de vertegenwoordigers van de belangengroepen, financiële en syndikale, anderzijds
met de partijleiders.

Het parlement dient nog alleen
om de beslissingen te akteren. Het
wordt een formele instelling. Louter knopjes drukken.
De oorzaak ligt in het feit dat
de leden van de meerderheidsfrakties toelaten dat de regering, de
uitvoerende macht steeds meer de
wetgevende macht opslorpt, dat ze
toelaat dat de regering de beslissingen treft zonder hen, hetzij met
hun partijleiders hetzij met de belangengroepen.

Geen demokratie anderzijds zonder behoorlijke informatie voor het
parlement, zonder informatie voor
de oppositie.
Ook hier weer trekt de regering
alles zoveel mogelijk tot zich.
De regering monopoliseert d»
studiediensten.
In de studiediensten van de r».
gering, de ministeries en de parastatalen, zijn meer dan 300 universitair gediplomeerden werkzaam.
Zij worden aangesteld door da
regering en ze worden gepromo
veeid door de regering, rechtstreeks of onrechtstreeks. Zij staan
dus in dienst van de regering niet
van het parlement. In het totaal
beschikken deze diensten over
meer dan 1 000 man personeel
De studiediensten van kamer en
senaat tellen samen een 7-tal universitair gediplomeerden met in
het totaal een 30 man personeel.
DaaV moet de kontrolemacht dia
het parlement is het mee stellen I

(lees door biz. 3t
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en gij
was van zijn CVP niet willen
doen.
Wij begrijpen dat de arme man, die
verre van een ongeschoolde
is, inziet dat zijn CVP weer op het verkeerde
paard
gewed
heeft.
Hij
heeft toegegeven
dat men
achter
zijn preek
wel degelijk
iets
kan
zien, « maar anderzijds heb ik toch
ook aangetoond
dat er
amnestie
moet komen >.
Inderdaad, maar amnestie is echter een menselijk
probleem.
Zijn
oordeel zeggen over het al dan niet
deelnemen
aan de
komedie-dialoog
over de gewestvorming
is
echter
politiek,
en in de kerk moeten
wij
daar niets van weten. Noch voor,
noch tegen
De uitspraak
van eerwaarde, van
^ februari
II. is een
kaakslag aan de 25 "'o, hoofdzakelijke
katolieke,
VU-stemmers
van
het kanton Oostrozebeke.
Wij dwingen eerwaarde
echter niet. om in
Lourdes vergiffenis
te gaan vragen,
nee
wij vergeven
het, en
wij
leven in vrede verder, maar
het
mocht toch even gezegd.

zij doen het weer
In 1958 was het zonde om voor
ée Volksunie
te stemmen.
De ziel
van het kind diende gered.
Sindsdien dachten wij dat het
allemaal
veranderd
was. Geen politiek
meer
In de kerk. Uit en amen : geef aan
de keizer wat de keizer
toekomt,
e n geef aan God wat aan God toekomt, maar geen politiek in de kerk.
Zaterdag
17 febiuari,
tijdens
de
avondmis
op de Ginste, te Oostrozebeke, werd de klok echter deskundig achteruitgezet,
en dat door
de hulppastoor.
In zijn
preekkwartiertje
was hij immers de
mening
toegedaan
om eens zijn zegje te
doen over de houding van de Volksunie in verband met het al dan niet
deelnemen
aan de dialoog over de
gewestvorming.
Hij noemde
hierbij geen namen, maar de
woorden
spraken voor zichzelf, zoals hij ook
achteraf toegegeven
heeft.
Zijn preek handelde over
vergevensgezindheid,
over vredevol
samenleven enzovoorts. Hierbij
kwam
hij tot de konklusie
dat er van dat
allemaal maar weinig te merken is :
• Op internationaal
gebied
bevechten de volkeren elkaar nog steeds ».
' Op nationaal
gebied zien we
hoe twee
groepen
tegenover
elkaar staan (hij bedoelde Walen en
Vlamingen)
hoe ze elkaar
zelfs
haat toedragen
(stammentwist).
We zien zelfs hoe bepaalde groeperingen
(VU-FDF-RW)
weigeren
om samen met andere
groeperingen (de goeie) te gaan praten om
een oplossing
te vinden voor de
oorzaak van de problemen
die tussen de twee groepen
verdeeldheid
zaaien ».
Met andere woorden
• ive zien
zelfs hoe de federalisten
weigeren
om samen met de unitaristen
deel
te nemen aan de dialoog over de
gewestvorming.
Wij zijn bij de goede herder geweest, en wij hebben hem
eerbiedig aan het verstand gebracht
dat
hij niet mag aan politiek
doen IN
de kerk. Hij mag wel op het kerkplein op een zeepkist springen
en
er over die zondige
federalisten
zijn beklag doen, omdat ze de vuile

LD.,

Oostrozebeke.

wartaal
U deed er goed aan die voortreffelijke repliek van J.V., Edegem, op
p. 2 van « Wij » van verleden
zaterdag, 10 dezer, bijzonder in reliëf te
zetten.
Hierbij aansluitend
: Het is jammer dat ik de auteursnaam
en titel
van een proefschrift
niet
noteerde,
waarover ik een bespreking las, een
paar jaren geleden — naar ik meen
in ' Neerlandia
», het orgaan van
het Alg. Ned. Verbond. Dan kon ik
zoveel
doeltreffender
het
betoog
van J.V. kracht
bijzetten.
Het betrof
nl. het
proefschrift
van een jonge romanist,
waarmede
deze aan één der Hollandse
universiteiten
zijn doktoraat
behaalde.
Zijn hoofdthesis
kwam hierop neer:
Het Frans is een wartaal
te noemen, vanwege
het enorm
aantal
homoniemen,
dat hierin
voorkomt.
D.W.z. gelijfïluidende,
al of niet op
dezelfde
wijze
geschreven
woorden, met totaal verschillende
bete-

BECO

BECO

kenis.
(Wat de tweede
kategorie
hiervan betreft,
b.v. • saint,
ceint,
seing, sein) Dat geldt, op verre na,
niet wat het Nederlands
betreft.
Dat
onuitroeibare
minderwaardigheidskompleks
van de Vlamingen
!
Wie zal er hen ooit van genezen ?!
R.C B . Brasschaat

artti-inflatie...
Men heeft het de laatste tijd te
pas en te onpas over inflatie
en
men gebruikt
hierbij
gewild
zeer
moeili'Ke
uitdrukkingen,
opdat
de
man in de straat maar -'pt te veel
zou begrijpen
van al '
loes-pas.
Intussen
doet de ici.ering
een
' dramatische
• oproep
om
de
looneisen
te milderen,
om de prijzen te drukl-en
enz
kortom,
het
is de gemiddelde
Belg maar
die
het moet oplossen , indien die het
niet doen. zal do regering
zeer
strenge
maatregelen
treffen
(d'xit
minister
Claes)
Heeft de regering
van de ééntalige Waal Leburton
er echter
al
eens aan gedacht, dat zij het geweest zijn. die enkele weken
geleden, het geld langs deuren en vensters buitensmeten,
enkel en alleen
omdat er kost wat kost een regering moest komen ? De angst voor
de kiezer was zo groot en de honger voor
portefeuilles
vjas
niet
meer tegen te houden,
zodat
de
regeringsvorming
miliarden
zal ka'sten. De gevolgen kunnen voor een
klein land als België groot zijn
De 36 regeringsleden
kosten ons
aan voedden alleen al. meer
dan
34 miljoen.
Daarbij komt voor elk
van hen een wagen met
chauffeur.
een uitgebreid
kabinet,
10.000 fr
huishuurvergoeding
per maand, terugbetaling
van een groot deel der
wasonkosten
(ja, ja !).
Bovendien
ontvangt
een minister
of
staatssekretaris,
die terzelfdertijd
nog senator of kamerlid is, ook die wedde
van meer dan 700 000 fr per jaar,
ondanks het feit, dat hij of zij die
zetel gedurende
de
ambtsperiode
niet bezet. Alles bij elkaar, kost dat
ploegje van 36 ministers
70 miljoen
frank per jaar, zonder daarbij
de
kabinetten
te rekenen !
Het
regeerakkoord
vergt
een
meeruitgave
van meer dan 10 miljard !
En dan...' zitten die heren daar te
zeveren
over inflatie,
die zij, uit
puur
elektorale
en
partijpolitieke
redenen zelf mee in de hand werken.
Hoe kan een zinnig mens
zulke
profiteurs
nog langer als
ernstige
mensen beschouwen
?
W S.,
Molenstede.

te gesloten
Regelmatig
lees ik uw
weekblad.
Ik ben een echte Vlaming en ben
e' wel fier op. Ik werd volledig
in
het Nederlands
opgevoed
en ben
ook met een Vlaming getrouwd,
een
Vlaming...
die
met
veel
moeite
Vlaams spreekt, -daar hij
opgevoed
is geweest in een franstalig
gebied.
Ik heb twee kinderen,
waarvan
de oudste 4 jaar wordt in mei, de
jongste
is twee jaar oud.
Beiden
worden
in het
Frans
opgevoed,
maar mijn kindje van vier jaar leer
ik nu ook Vlaams. Ik leer mijn kinderen niet alleen een taal, ik leer
ze ook eerbied hebben voor degenen die een andere taal
spreken.
Op school zit mijn kind
temidden
franstaligen,
nederlandstaligen,
Italiaantjes,
Spanjaarden,
Noord-Afrikaantjes
en wat
weet
ik meer.
Nooit zal ik mijn kinderen leren dat
zij omdat zij Vlamingen
zijn « de
besten « zijn. Ik vind dat
gewoon
ondenkbaar.
Uw weekblad
is wel
interessant,
maar te gesloten
voor
al wat niet Vlaams is. ik vind dat
werkelijk
kleinzielig.
D e.,

Brussel.

Van louter inwijkelingen
worden
deze heterochtonen
«kolonizatorsiK,
behept met de mentaliteit
van de
"pieds-noirs
» die
schreeuwden
van ' L'Algérie
trangaise
». Op de
Brussefse
randgemeenten.
Komen,
Edingen, Ronse, de Voer werpen zIJ
hun begerige
blikken.
Het
wordi
tijd aan dit bedekt taal- en ekonomisch
imperialisme
een
kordaat
<• halt » fóe te roepen, nog vóór de
gewestvorming
een
realiteit
geworden is.
Men heeft er verkeerd
aan gedaan 1 schoolfaciliteiten
» te verienen in plaats van «
aanpassingsfaciliteiten
» met tijdelijk
karakter.
Het gevaar is thans groot dat ftöf
heel wat voeten in de aarde zal
hebben om die « grondroof
» en
dit listig 1 transmutatiemaneuver
»
ongedaan te maken.
Dergelijke
politieke
kortstuitir^
gen
zijn
als
walmende
bran»
toortsen,
gegooid
in de
unitaire
tempel van de vaderlandse
vrede.
Alleen een eerlijke federatieve
herstrukturering
van ons
staatsbestel,
gegrond
op wederzijdse
eerbied
voor have en goed en
onderlinge
solidariteit
is het zekerste
middd
om in den lande een nieuwe
sfeer
te scheppen
van nationale
eendracht en heilzame
samenleving.
J.W.,
Aalst

faciliteiten
De som
onzer
kommunautaire
strubbelingen
bewijst
duidelijk
dat
de taalfaktor
België in vier onderscheiden
entiteiten
verdeelt,
waardoor
hetzelve
best
zou
gediend
zijn
door
een meer
aangepaste
siaatsstruktuur.
' De taal is gans het volk I »
zegt men. Zoveel verschillende
talen,
zoveel
diverse
volksgroepen,
wat neerkomt
op het wijze
volksgezegde : « Elk meester
in eigen
woon, houdt de vrede op de
troon'.
Helaas
in
ons
welvaartsland
wordt deze stelling
niet
eenparig
gehuldigd.
De frankofonen
voelen
meer voor een politiek
van de jungle, waar het recht van de
sterkste
en van de sluwste overheerst,
met
de gevolgen die men kent. Zij roepen de kulturele
en
ekonomische
ekspansie in om uit te zwermen
in
het Vlaamse randgebied
;
weigeren
zich taalkundig aan te passen, maar
eisen faciliteiten
op, waardoor
ze
meer en meer de illusie
krijgen
"medebezitters
» f e zijn van de
Vlaamse
bodem die ze zijn gaan
bewonen ; een volkstelling
of een
volksraadpleging
moet dan
uiteindelijk
het
betrokken
territorium
met man en muis annekseren
bij
Fiankofonië.
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UW NIEUWE LENTEMANTEL KIEZEN

levering van gas- en stookolie !

BETEKENT NU naar

BECO

SUCCES KLEDING

BECO

MEYERS rijden ! ! !

Vraag FORT ZEGELS aan onz( ! benzinestations
BECO verwacht oo ( uw bestelling

Er is keus van 2000 MANTELS samengebracht
uit de beste Europese kollekties. U gaat er
zowel de jonge modieus sportieve mantel
als een geklede klassieke damesmantel
vinden.

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, ZWIJNDRECHT
Tel. : (03) 52.81.73

NATIONALE

Maten zijn er van 36 tot 52.
Kleuren van wit tot zwart
en dan die honderden modieuse vesten en
riding's.

LOTERIJ

En wanneer U deze advertentie meebrengt
en eerst
aan de kassa afgeeft, gaat U je
mantel een heel stuk onder de normale prijs
betalen.

7<)« TRANCHE

Familietranche

HOOG L'_

succes kleding

TIEN MILJOEN

MEYERS
Trekking op 2 april
HET BILJET : 200 fr.
HET TIENDE : 22 fr.
GEEN AFHOUDING OP UW WINSTEN
nilioen : U ONrVftNOT lien

OPEN ALLE WERKDAGFN V A N 9 TOT ?0 U
ZATERDAGS TOT 18 UUR
ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN

DE GROOTSTE MODESPE.
CIALIST IN VLAANDEREN
A . De Langlestraat 4 - 1 0 - 2 6 4 0 N i c I
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SOLIDARITEITSFONDS
Beheerskomitee :
Senator Robert Maes, voorzitter
Senator Wim Jorissen
Senator Lode Claes
Senator Hektor De Bruyne
Volksvertegenwoordiger Nelly Maes
Volksvertegenwoordiger Mik Babyion
Volksvertegenwoordiger Jef Olaerts
Volksvertegenwoordiger Vik Anciaux
Volksvertegenwoordiger Eugeen De Facq,
sekretaris.
Bijdragen te storten op gironummer 884.15 van
de Kredietbank — Zaventem met vermelding :
Solidariteitsfonds Negen van Laken nummer 4348094439-84
Korrespondentie : Europalaan 11 ;
9820 St. Denijs-Westrem

HET PARLEMENT
WORDT MACHTELOOS
GEMAAKT
(vervolg van biz 1)
Zo leden van de oppositie bij de
studiediensten van de regering inliclitlngen willen inwinnen, krijgen
ze wat deze diensten kwijt willen,
dat wil zeggen zeker niet wat hun
minister zou mishagen, want hij is
hun broodheer.
Tenzij af en toe een indiskretie
wordt begaan, maar dat blijft de
uitzondering.
In een staat waar de overheid in
steeds talrijker sektoren ingrijpt is
het nodig dat het parlement volledig inkijkrecht heeft in alle sektoren en over alle informatie beschikt, zoniet dreigt het kontrolerecht en de kontroleplicht, een van
de voornaamste funkties van het
parlement, tot een fiktie te ontaarden.
Een voorbeeld onder vele : het
geld besteed aan de streekekonomie. Sinds jaren vraagt men hier
volledige Informatie. Ze werd nooit
gegeven zodat we niet kunnen nagaan of er al dan niet met geld
gemorst wordt.
Waarom alle mogelijke verdenking niet geweerd door volledig inkijkrecht te verlenen ?
Geen demokratie zonder informatie.
Geen demokratie zonder waarachtige eerbiediging van de rechten van het parlement, zonder eerbiediging van de rechten van de
oppositie.
De meerderheidspartijen hebben
hun rechten grotendeels afgestaan
aan de uitvoerende macht, die meer
en meer de wetgevende macht opslorpt
Zelfs het reglement, dat de rechten van de oppositie moet waarborgen, essentieel In een demokratie,
wordt in geval van twijfel gewoonlijk in het nadeel van de oppositie
geïnterpreteerd, vooral op kritieke
ogenblikken. In de loop van de
voorbije jaren heb ik dit vaak aangeklaagd.
Al iis de senaat terzake nog beter
dan de kamer. Hier mogen we toch
nog onze mening zeggen...
Als beginsel geldt echter te va^k
dat aan het komfort van de regering en van de regeringspartijen
niet mag worden geraakt.
De meerderheid heeft haar demokiatische opdracht grotendeels vergeten. De regering mag het niet
moeilijk worden gemaakt, zelfs zo
ze geen begrotingen meer indient
eer ze volledig of voor een flink
stuk verbruikt zijn.
Hier wordt de eerste en oudste
taak van het parlement, de kon-

trole op en de goedkeuring van de
kredieten prijsgegeven.
Het bureau van de senaat treedt
te weinig krachtig op omdat het de
vrienden in de regering wil ontzien,
zelfs zo ze het parlement van zijn
rechten ontroven. Alle oplossingen
die men voorstelt, ook die voor het
houden van minder openbare vergaderingen, betekenen niets meer
dan het kurieren am Symptom. Ze
dienen alleen om het absenteïsme
te verdoezelen. En het absenteïsme is er hoofdzakelijk omdat de beslissingen niet meer vallen in het
parlement.
Konkrete oplossingen zijn o.a. :
1. Alle studiediensten van regering
en parlement samen brengen in een
informatiepool, in gelijke mate toegankelijk voor regering en parlement, voor leden van de meerderheidspartijen en voor leden van de
oppositie.
2. De samenkomsten van de regering met de belangengroepen afschaffen. Niet de belangengroepen,
financiële en syndikale, dienen te
beslissen met de regering. Ze zijn
daarvoor niet demokratisch gekozen, de parlementsleden wel.
Dat de financiële groepen zich

bezig houden met hun zaken en met
de noodzakelijke investeringen.
En dat de vakverenigingen zich
bezig houden om de vertrouwenskrisis bij hun leden op de lossen.
Voor de rest kunnen ze zoals iedereen hun verlangens kenbaar maken. De leden van de regering
kunnen er langs de nieuwsmedia
kennis van nemen.
3. De partijbesturen moeten ophouden, buiten hun parlementsleden
om, rechtstreeks met de regering,
oplossingen uit te werken. Dat is
niet hun taak.
Hun taak is hun partij te leiden.
Aan de resultaten te oordelen moeten ze daar werk genoeg mee hebben.
Het zijn de parlementsleden echter, die rechtstreeks door de kiezers gekozen zijn, die hun verantwoordelijkheid moeten opnemen in
het parlement.
4. Het reglement van de senaat
dient strikt te worden toegepast,
niet alleen om de rechten van de
meerderheid te vrijwaren, doch ook
en vooral om de rechten van de oppositie te doen eerbiedigen. Zonder beschermde oppositie, geen
demokratie !
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DE UNITAIRE STAAT
POMPT DE MILJARDEN
VAN VLAANDEREN
NAAR WALLONIË
Vaak hoort men de redenering dat de Vlamingen wel aan hun trekken
komen wat betreft de openbare werken daar de kredieten van nationaal
belang (bv. de havenwerken] hoofdzakelijk naar Vlaanderen zouden gaan.
In het weekblad « De Bouwkroniek », orgaan van de bouwnijverheid en
de aanverwante vakken van 20 januari jl. wordt ook dit fabeltje ontkracht.
Van 1968 tot en met 1972 (voor dit laatste jaar de eerste elf maanden)
nam men de verhouding Vlamingen tot Walen, dat 170,55% is C35 Vlamingen voor 20 Walen].
Volgens deze maatstaf kreeg Vlaanderen te kort tegenover Wallonië :
1968 : 2 miljard 513 miljoen.
1969 : 4 miljard 306 miljoen.
1970 : 6 miljard 371 miljoen.
1971 : 4 miljard 548 miljoen.
1972 : 6 miljard 161 miljoen (van 1/1 tot 30/11).
Wat op 5 Jaar 23,9 miljard te weinig was voor Vlaanderen of 4,8 miljard
per jaar.
We leggen er de nadruk op dat deze cijfers alle kredieten voor openbare
werken bevat : ook de havenwerken, ook de toegangswegen, de kanalen,
enz.).
Als men daarnaast weet dat ook de RMZ per jaar Vlaanderen ongeveer
12 miljard te kort doet, het Wetenschappelijk Onderzoek eveneens 5 miljard, het Hoger Onderwijs en de Universitaire Expansie 2 miljard, het
Gemeente- en Provinciefonds 2 miljard, de Streekekonomie 1 miljard, enz.,
dan liet nMii wat da unitaire staat Vlaanderen kost.
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Kamer- en Senaatsfraktie van de Volksunie
Arr. Brussel van de VU (bestuur)
Omhaling VU-arrondissementsraad Brussel
VU-afdeling St. Kwintens-Lennik
VU-afdeling Hekelgem-Essene
R.D., Kapellebos
W.O.,Ekeren
M.W., Brecht
A.S., Nieuwkerka
T.D., Willebroek
P.M., Lommei
J.D., Vilvoorde
L.E., Houthalen
D., Vilvoorde
D., Dendermonde
V.S., Gent
E.H.M., Bree
R.D., Mortsel
E.H., Deurne
G.B., St. Truiden
M.L., Brussel
P.D.P., Gent
Omhaling kaderdag VU-arr. Oostende
G.S., Hofstade
P.D., Brussel
M.S., Waterschei
H.W., St. Amandstierg
H.G., Kortrijk
A.D., Vilvoorde
L.V., Zaventem
P.A., Gent
N.B., Wilrijk
D.M., Antwerpen
J.V., Brussel
M., Strombeek-Bever
A.K., Zele
P.V., Munsterbilzen
R.S., Hoogstraten
A.V.B., Brussel
P.D. Kuurne
W.J. Berchem
R.D., Kalmthout
H.V., Wemmei
R.V., St. Martens-latem
M.J., Antwerpen
H.W., Edegem
L.V., Berchem
G.V., St. Niklaas
R.V.G., Brussel
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R.M., Aalst
V., Lebbeke
L.V.R., Buken
E.T., Brussel
E.A., Balen-Neet
U.D., Zaffelaro
P.R., Bilzen
F.S., Kortrijk
G.M., Edegem
R.V.D., Hoegaarden
R.G., Tervuren
J.D.M., St. Stevens-Woluws
G.D.G., St. Niklaas
G.V., Asse
H.N., Gent
A.D.B., Eksaarde
E.D., Schaffen
E.D., Eekio
G.V., Gent
Tijl, Vilvoorde
J.T., Vilvoorde
M.D.B., Handzame
W.D., Broechem
J.N., Gent
W.D., Malderen
Totaal I e lijst

200.000
18.000
4.573
10.000
10.000
250
200
500
100
100
250
200
200
100
500
500
500
500
1.000
1.000
150
500
11.111
1.000
500
100
500
100
200
100
50
500
1.000
1.000
100
2.500
100
100
200
200
500
250
150
500
100
500
500
100
500
200
500
500
100
100
50
300
200
5.000
500
100
100
100
1.000
100
100
100
100
500
1.000
1.000
500
200
1.000
1.000
1.000
286.934
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•^ Een brug van de Boudewijnautosnelweg werd In 1962-1964
gebouwd op basis van een ontwerp van een studiebureau. Dit
kostte 11.000.000 BF.
Na de aanbesteding had de aannemer echter gevraagd een andere bouwmethode te mogen volgen die hem zogezegd meer
vertrouwen gaf. Hoewel dit de normale mededmging vervalst,
werd dit toch aan de aannemer toegestaan MITS GARANTIES
in verband met de stabiliteit.
In 1968 begon de brug door te zakken ..
In 1969 gaf men aan DEZELFDE AANNEMER opdracht « verstevigingswerken » uit te voeren voor 16.000.000 BF [bedrag dat
hoger lag dan de prijs van de brug zelf) .
ie Om de vakken Gosselies-Fleurus en Fleurus-Keumiée van de
Autoroute de Wallonië vroeger te kunnen openstellen werden
de modernizeringswerken van de weg Lanaken - Eisden vertraagd. De aannemer kreeg wegens de « versnelde uitvoering •
in Wallonië een aanvullend bedrag toegekend van ongeveer
49.000.000 BF boven het oorspronkelijk bedrag .

belgische rekeningen
-A- Voor het bouwen van een spoorwegbrug te Boechout werd
een bijzonder lastenboek opgesteld dat geen enkele variante toeliet. De laagste offerte op basis van dit lastenboek was
17.000.000 BF, hoewel een goedkopere variante door een andere
aannemer was ingediend doch door het Bestuur niet aanvaard.
Naderhand werd door de aannemer die het werk verkregen had,
met toestemming van het Bestuur, toch de goedkope variante
uitgevoerd (aan de eerst bedongen prijs) .
ie De baggerwerken in de haven en de rede van Zeebrugge
worden sedert 1938 onafgebroken door dezelfde firma uitgevoerd op grond van een oude aanbesteding die steeds verlengd
werd (nu onlangs tot 1980). Tevens werd zonder nieuwe aanbesteding de omvang van het kontrakt totaal gewijzigd (de te
baggeren hoeveelheden werden verviervoudigd). Het Rekenhof
noemt dit een bevestiging van de monopolistische positie die
door bepaalde baggerondernemingen wordt ingenomen...

volksvertegenwoordiger,
e. de facq

dosfelaktiviteiten
KADERVORMING POLITIEK OPBOUWWERK
MAART 1973
vrijdag 30
, ,
,
i
,j
IZEGEM : Kaderhervormingscyclus « politiek opbouwwerk » (derde les) — W. Luyten. Lokaal : Vlaams Huis, Grote Markt, te 20 u.
APRIL 1973
vrijdag 6
,, ,
.
i
PETEGEM a/d LEIE : Toeristische mogelijkheden van onze streek
— zaal F. De Stercke, Kraunelstraat 11, Petegem.
zaterdag 7
.
. ,
,
•
,
KORTRIJK : Kadervormingscyclus « politiek opbouwwerk » (eerste en tweede les) — H. De Bleecker en Johan Beke. Lokaal : 1302, R. Reynaertstraat, te 10 uur.
HASSELT : Kadervormingscyclus « politiek opbouwwerk » (zesde
les) — W. Augustijnen. Lokaal : Cultureel Centrum, te 20 uur.
vrijdag 13
IZEGEM : Kadervormingscyclus « politiek opbouwwerk » (vierde
les) — L. Vandenberghe. Lokaal : Lokaal 1302, A. Reynaertstraat,
te 10 uur.
vrijdag 27
HASSELT : • Verhaaimogeiijkheden • Verniers (gevraagd).
zaterdag 28 en zondag 29
ROESELARE ! • De gemeente en de jongeren • (VUJO) R. de
Jong.
MEI 1973
vrijdag 4
IZEGEM : Kadervormingscyclus . politiek opbouwwerk » (vijfde
les) — M. Coppleters. Lokaal: Vlaams Huis, Grote Markt te 20 u.
zaterdag 5
KORTRIJK : Kadervormingscyclus « politiek opbouwwerk • (vijfde en zesde les) — N. Maes en H. de Bleecker. Lokaal : Lokaal
1302, A. Reynaertstraat, te 10 uur.
vrijdag 11
IZEGEM : Kadervormingscycius « politiek opbouwwerk » (zesde
les) — W. Augustijnen. Lokaal : Vlaams Huis, Grote Markt te
20 uur.

in het spoor
van de saeger
Als minister van Openbare
Werken ging De Saeger er prat
« niets aan de Walen te kunnen weigeren ». Minister Claes
gaat de zelfde weg op want
verklaarde hij op het kongres
der socialistische federatie van
Charleroi niet : « ik zal al het
mogelijke doen om U in Uw rekonversie te helpen, te Charleroi en voor gans Wallonië. Ik
maak er een erekwestie van ! ».
De kredietenroof ten nadele
van Vlaanderen zal dus voortgezet worden. Ooit gehoord dat
Claes of een ander socialistisch
minister
hetzelfde
beloofde
voor een Vlaamse provincie, In
het geval Claes voor Limburg ?

louis major...
Op 14 maart j l . schoot een
moegetergde landbouwer van
Herent (bij Leuven) zijn jachtgeweer leeg op drie spottende arbeiders van de fabriek « CoralMetal » vlakbij zijn woning. Een
arbeider werd licht gewond. De
onderzoeksrechter liet de landbouwer na ondervraging vrij omdat hij begrip kon opbrengen
voor de reaktie van de man.
Sedert jaren immers protesteerde hij reeds bij alle mogelijke instanties tegen de ergerlijke luchtvervuiling, veroorzaakt
door de walmende schoorstenen
van het bedrijf. Zijn gewassen
gingen eraan kapot, en zijn hele
bestaan werd erdoor verpest.
Hij werd door de « verantwoordelijke overheden » van pontius
naar pilatus gestuurd, zoals dat
gewoonlijk gebeurt. Tot de Bestendige Deputatie van Brabant

op 17 januari 1969 dan toch reageerde en het bedrijf, dat de
hele buurt rond het station van
Herent onleefbaar maakt, wilde
sluiten. De toenmalige minister
van Arbeid, de beruchte socialist, vond de klachten echter
« overdreven » en vernietigde
de beslissing van de Brabantse
Deputatie...
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dernemen tegen de fabriek.
Op 26 oktober 1970 reeds diende de rijkswacht er aan te pas
te komen toen het de omwonenden weer te bar werd. En tien
dagen geleden scheelde het
geen haar of het werd een drama, toen Henrl Segers in blinde
woede naar zijn geweer greep...
Louis Major, gewezen grote baas
van het ABVV, die zichzelf een
«verdediger van de kleine man»
durft te noemen, mag fier zijn
op zijn vooruitziend «beleid» !
Wellicht zullen nu, nadat een
moegetergd man op bijna fatale
wijze zijn koeltoedigheld verloor, maatregelen worden genomen...
Ons Leuvens kamerlid Willy
Kuypers wil het echter niet zo
laten en zal over deze en andere onwelriekende zaken in het
Leuvense eerlang interpelteren.

IVLAANDEREN
IONS VADERLAND
zondag 27 mei 1973
sportpaleis 14 u. 3 0

...en de
kleine man
Stel je de machteloze woede
voor van die getergde mensen.
Nadat ze jarenlang gestreden
hebben, alleen, tegen de vuile
fabriek en haar machtige vrienden en tegen de onverschilligheid van de overheden, wordt
hun hoop op een menswaardiger
bestaan met één domme pennetrek van een ministeriële dikhuid
vernietigd. Bovendien worden ze
nog uitgelachen omdat zij het
hadden aangedurf iets te on-

erepenning
Yoor vtbvoorzitfer
Morgen zondag zal de Vlaamse service-klub « de Marnixkring » in het stadhuis te Antwerpen een erepenning overharv
digen aan VTB-VAB-voorzitter Jozef Van Overstraeten « voor zijn
trouw aan de Nederlandse stam
en zijn onstuitbare strijdvaardigheid voor de ontvoogding van
ons volk ». De huldiging begint
om 11 u. met een toespraak door
burgemeester Craeybeckx en
vervolgt om 13 u. met een akademische zitting in d'Ouwe Kaars
te Wijnegem. De erepenning
werd gebeiteld door de Aalsterse beeldhouwer Mare De Bruijn
en draagt de beeldenaar van
Marnix van St. Aldegonde.

de komedie duurt voort
Naar wij vernomen hebben, heeft
de Senaatskommissie Buitenlandse
Zaken zich uitgesproken tegen olk
projekt In ons land van een bedrijf, dat de versterking van het
militair potentieel zou betekenen
van landen betrokken In het Midden-Oosten kcnflikt. Dit is uitstekend, maar inmiddels is alweer de
indruk en de vrees ontstaan dat
de regering toch het oprichten van
een Israëlische fabriek in het
Luikse zou toelaten.
Het is de zuiverste waarheid dat
de Palestijnse verzetsorganisatie
« Zwarte September » opnieuw
met terreurakties in ons land heeft
gedreigd. Deze dreiging heeft de
Belgische Staatsveiligheid in alarmtoestand gebracht. Het gaat immers over ontvoeringen van diplomaten, aanslagen op vliegtuigen Ie
Zaventem, het gijzelen van personen en ook werd opgevangen dat
bombrieven onderweg zouden zijn
Behalve op de Belgische overheid

zou « Zwarte September » het
eveneens op de Amerikaanse sn
Israëlische instellingen te Brussel
hebben gemunt. In de « Gazet van
Antwerpen » stond verleden week
te lezen, dat personen die nauw
betrokken zijn met de veiligheid
van het land, gesignaleerd hebben
dat een
kommandogroep van
« Zwarte September » in Spanje
aanstalten maakt om naar België
over te komen. Er wordt dan ook
gedacht aan maatregelen om mogelijke terreurakties te voorkomen.
Naar verluidt hebben ook Amerikaanse autoriteiten te Brussel lucht
gekregen van mogelijke weerwraakmaatregelen. Bij de Belgische instanties werd aangedrongen om de
bewaking van de ambassades en
andere instellingen te verscherpen.
Gewapende rijkswachters houden
reeds toezicht op een gebouw te
Ukkel waar Amerikaanse topambtenaren, die bij de Nato en Shape
werken, dikwijls over de vloer KO-

men.
Sommigen blijven er zelfs.
Het gebouw van de Israëlische
luchtvaart . El Al » kreeg ook
extra-bewaking.
Te Zaventem heeft de rijkswacht
eveneens de waakzaamheid verscherpt. Maar zowel voor de veiligheidsagenten als voor het ganse
rijkswachterskorps klinkt steeds
hetzelfde liedje « er is gebrek aan
mankracht ». Bijgevolg zou de speciale en bestendige bewaking van
een zo omvangrijke fabriek gewoon
niet uit te voeren zijn.
Wij blijven erbij dat de vestiging
van dergelijke fabriek een regelrechte aanfluiting van alle zelfrespekt betekent. De oorlog aanklagen
en hem terzelfdertijd in stand helpen houden, is een misdaad waartegen niet genoeg kan geprotesteerd worden willen wij onze menselijke waardigheid niet verliezen.
En die menselijke waardigheid
komt al te dikwijls In het gedrang,
hllda uytterhoeven.
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slechts
een advies
Deze week kwam de zgn. speciale kommissie voor de gewestvorming (waaraan de VU
niet wenst deel te nemen) voor
de tweede keer bijeen. In de
komende weken en maanden
zal daar nog oeverloos gediskussieerd worden, maar het zal
er wel op uitdraaien dat men
ten slotte bij de (volkomen onbevredigende) regeringsteksten
zal blijven. Op enkele details
na misschien.
Wij willen er onze lezers bij
die gelegenheid nogmaals attent op maken dat deze kommissie slechts een advies zal
uuitbrengen. Na de parlementaire vakantie zal dit advies
moeten behandeld worden door
de normale parlementaire kommissies. Bij die gelegenheid zal
de VU nog ruimschoots de kans
hebben haar mening over het
regeringskompromis te zeggen
en uiteen te zetten hoe zij de
oplossing van onze gemeenschapsvraagstukken ziet.

als de overheid
de wet
overtreedt...
Te Tongeren ging op 19 maart
de tweede zitting door van het
proces tegen Robert Mertens
uit Maasmecheien. Hij had in
de Voerstreek enkele aanplakbiljetten afgerukt die hij in
strijd achtte met de taalwetten.
In zijn verdedigingspleidooi verdedigde mr. Raskin de thesis
dat de korrektionele rechtbank
terzake onbevoegd is, aangezien het hier gaat om een politiek « misdrijf » en zo'n zaken
behoren tot de bevoegdheid van
het Hof van Assisen. Wat de
feiten zelf betreft oordeelde de
verdediger dat de h. Mertens
bij het afrukken van de franstalige affiche van het ministerie
van Verkeerswezen (affiche die
in strijd was met de wet) niets
anders deed dan een einde stellen aan een onwettelijkheid.

de boeren
hebben het weer gedaan...

De derde taalgrensmars, georganiseerd door het » Taalaktiekomitee »
en andere Vlaamse verenigmgen gaat door op zondag 1 april a s.
Deelnemers aan de voettocht verzamelen omstreeks 10 u. aan het
station te Overijse. Je Tervuren vertrekt ook een autokaravaan, te
13 u. 30 vanop de markt.
Een tweede affiche, uitgaande
van « Les Amis Réunies » was
wel niet strijdig met de taalwetgeving maar beklaagde dacht
van wel : hij deed het dus niet
met een « misdadig inzicht »
maar wilde de toepassing • t '
de taalwet verzekeren.
Mr. Raskin wees er nog op
dat de taalwetgeving op vele
plaatsen voortdurend overtreden wordt en dat de verantwoordelijke overheden nalaten
de nodige sankties te treffen,
zodat private personen zich genoopt voelen op te treden. Het
is in die omstandigheden onaanvaardbaar dat deze personen
zich hiervoor in rechte dienen
te
verantwoorden.
Daarom
vraagt hij in hoofdorde dat de
rechtbank zich onbevoegd zou
verklaren en in bijkomende orde dat ze de beklaagde zou vrijspreken. De uitspraak is voorzien op 30 april a.s.

zij stuurden
hun kat
Wij hebben reeds melding gemaakt in ons blad van het «testproces » te Gent tegen Eugeen
Carette en zijn drukkingsgroep
« HALT ». De mensen van
« HALT » hadden te St. DenijsWestrem zonder bouwvergun-

ning een houten huisje opgericht. Daarmse deden ze dan
precies hetzelfde als wat « Super Bazar » had gedaan met zijn
gigantisch komplex in dezelfde
gemeente. Het is nu afwachten
of de overheid even meegaand
zal zijn tegenover gewone zelfstandigen als tegenover grootkapitalisten.
Voor hun verdediging voor de
Gentse rechtbank hadden de
mensen van « HALT » een beroep gedaan op de verschillende
partijen om hen gratis een verdediger te bezorgen.
Ze kregen er drie : mr Frans
Baert (VU-kamerlid) hield een
meesterlijk gefundeerd pleidooi,
mr. Van Eeckhaut (BSP-gemeenteraadslid) betokkelde met sukses gevoelige snaren, en er was
ook een pleidooi van een KP-gezinde advokaat.
De CVP en de PVV stuurden
hun kat, ze reageerden niet
eens op het verzoek van «HALT».
Vooral vanwege de PVV, dis
zichzelf graag als het « schild
en het zwaard •> van de zelfstandigen voorstelt, is die houding eigenaardig. Zolang het bij
woorden blijft zijn de blauwen
er steeds bij, maar wanneer het
op daden aankomt...
Wij kijken benieuwd uit naar
de uitspraak van de rechtbank
op 9 april a.s.

per orfondissement
De stroom van nieuwe abonnementen — die een
bruisende bergstroom was bij het afsluiten van de
« top-20 » nu drie weken geleden — is geleidelijk
aan het verstillen, wat een vrij normaal verschijnsel kan genoemd worden nu het jaar bijna drie
maanden oud is. Toch zouden wij er bij de arrondissementen willen op aandringen ervoor te zorgen
dat de stroom niet helemaal stil valt. Arrondissementen ais Oostende bijvoorbeeld hebben er een
erepunt van gemaakt een bepaald streefgetal te
bereiken en handelen er dan ook naar. In een paar
arrondissementen schijnt men daarentegen totaal
in slaap te liggen .. Wij danken allen die ertoe bijdroegen dat er ook deze week meer dan honderd
nieuwe abonnees onze suksesrijke score van 1973
kwamen aandikken.

Nieuwe
alDonnees

Glimlachende Joris Depré (Tervuren) kon ons
deze week, terecht fier, meedelen dat hij
zijn 500ste nieuwe abonnee op het sekretariaat inleverde Gemaakt in amper 27 maanden
tijd ! Joris heeft daarmee onbetwistbaar een
persoonlijk rekord gevestigd, ongeëvenaard
sinds het ontstaan van de partij. Als we hem
vragen of hij het, na zo'n gigantische inspannmg, niet «zat» is geworden vraagt hij koudweg waarom ? Je moet er natuurlijk iets
voor voelen, dat geeft hij toe ! Elkeen moet
weten op welk terrein hij de partij het best
diensten kan bewijzen, zegt hij, het komt er
echter op aan het dan ook te doen. Mogen
velen zich inspireren aan het schitterende
mllltantenwerk van onze vriend Joris, op elk
terrem van de partijwerking I

Aalst
Antwerpen
Brugge
Brussel
Dendermonde
Gent-Eekio
Hasselt
leper
Kortrijk
Leuven
Mechelen
n.
12. Oostende
13. Oudenaarde
14. Roeselare
15. St. Niklaas
16. Tongeren-Maaseik
17. Turnhout

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

186 ( + 6 )
411
(+3)
83 ( + 3 )
556 ( + 5 )
29 ( — )
243 ( + 9 )
196 ( + 1)
14 ( + 2 )
106 ( — )
503 ( + 11)
568 ( + 3 )
243 ( + 4 8 )
13 ( — )
73 ( + 7 )
104 ( + 1)
117 ( + 6 )
291
(+2)
3749(-fl07)

Nu iedereen met een soort inflatiekompleks schijnt rond te loper}
is het helemaal niet verwonderlijk dat gezocht wordt naar « schuldigen » voor de huidige prijsstijgingen. Vooral de index van de
konsumftüaprijzen wordt nauwlettend in het oog gehouden. Zo
nauwlettend zelfs dat minister van Ekonomische Zaken Claes • ontdekte ' dat de aardappelen de grote oorzaak waren van de prijsstijging van de index tijdens de voorbije maanden. Tijdens de vorige
seizoenen, toen de aardappelprijzen laag waren, moesten de landbouwers maar zien hoe ze rondkwamen. En toen van bepaalde kanten gevraagd werd tenminste de kostprijs van de aardappelteelt
van overheidswege te waarborgen wilde geen enkele minister daar
naar te luisteren.
Dat is nu veranderd. Stel je voor dat de dure aardappelen in
november zorgden voor een index-stijging van 0,155 punten en
praktisch al evenveel of nog meer in de volgende maanden ! Neen
dat kon niet langer, zei Claes, en meteen verbood hij uitvoervergunningen af te leveren aan de aardappelexporteurs. Geen uitvoer
betekent echter dat de prijzen onvermijdelijk en vlug dalen Dat is
niet prettig voor de producenten, temeer omdat de hoge prijzen
van dit jaar de slechte laatste jaren goedmaken. Want dit is het
typische van de aardappelteelt : je kan er maar geld mee verdienen
als je blijft verbouwen door goede en minder goede jaren heen.
ledere producent weet waarom de prijzen dit jaar goed zijn, zeer
goed zelfs. Na de verlieslatende prijzen van de laatste jaren waren
er veel minder aardappelen uitgeplant. Hetzelfde stelde men o m.
vast in Frankrijk en Nederland. Kwam daar nog bij dat de voorbije
natte zomer ook ai te hoge opbrengsten niet stimuleerde zodat er
merkwaardig minder aardappelen geoogst werden dan andere jaren.
Het gevolg is gekend, de verkoopprijzen waren veel hoger dan anders en de landbouwers hadden sinds jaren hun eerste goede oogst
en minister Claes dacht dus de prijzen te moeten drukken. Na over
en weer gepraat met de drukkingsgroepen heeft Claes zijn • plan •
ingetrokken. De boeren kunnen er alleen blij mee zijn.
Het plan van minister Claes is eigenlijk kenschetsend voor de
kortzichtigheid waarmee de landbouwpolitiek in dit land wordt gevoerd. Inderdaad, indien de prijzen door het intrekken van de uitvoervergunningen zouden gedaald zijn, dan zou het gevolg zeker
geweest zijn dat over enkele weken nog minder aardappelen zouden
uitgeplant worden. Na de oogst zouden de prijzen nóg hoger gelegen hebben en wat zou men dan uit de mouw schudden om de
index binnen de perken te houden ? Niemand weet het en zeker
ook Claes niet. Het is doodjammer dat zoiets mogelijk Is en zeggen
dat de landbouwers zoveel meer fundamentele problemen hebben
waar niets of toch zeer weinig aan gedaan wordt.

d.c.

GEMEENTE EKEREN
Tijdens het paasverlof zijn plaatsen van tijdelijk toezichter vacant voor de kleuterparken.
Aanvragen, vergezeld van de nodige bewijsstukken (getuigschrift
van gedane studies en bewijs van goed gedrag en zeden) dienen
gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen
vóór 28 maart 1973.
Inlichtingen zijn te bekomen op het gemeentehuis, dienst maatschappelijke werken.

HOUT
BEWERKINCSMACHINES
ja,

maar dan kwaliteitsmachines

sinig, de grootste fabrikant ter wereld van profielffeesautomaten (4-zijdige schaafmachines) in werkbreedtes van 14 tol
25 cm — vier grote groepen : 1. voor meubelfabrieken : 2. voor
de houthandel en de schaverijen ; 3. voor schrijnwerkerijen : 4.
voor speciale toepassingen. — Weinig alleen heeft de originele
Unimat.

J. ROEKENSI
sinds vele jaren specialist in
HOUTBEWERKINGSMACHI NES
(SMI) - 4, Tennislaan - 1710 Dilbeek
T X 24.170 - Tel. (02)21.26.09 of 22.75.12
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diktotor van acker
Hbt « vakantietripje » van de Zaïrese dil<tator Mobutu, met gratis
verblijf in de konini<liJke villa te
Oostende namen we reeds 14 dagen geleden op de korrel. Volksvertegenwoordiger Mik Babyion zou
er een dringende mondelinge vraag
over stellen, zegden we toen. Dat
«vas zonder de BSP-waard gerekend.
De waard in dit geval heette Achiel
Van Acker. Elders leest men de
vraag waarmee, vruchteloos, een
parlementslid informatie wil verkrijgen, over iets dat in een demoIcratie iedereen aangaat. De diktatoriale voorzittershamer van Van
Acker veegde met een slag dit probleem van de tafel.
« Gij zijt uw hoge funktie onwaardig » riep een woedende prof.
Périn tot de despotische Van Acker.
Na zijn aanval op de BRT-journalisten in de zomer vorig jaar, zijn recente incidenten met TV-man Ceuleers en zijn vuil trukje tegen de
appositie bij de samenstelling van
de speciale kommissies, is er nu
zijn brutaal machtsmisbruik tegen
Mik Babyion. « Zelfs kamerleden
vallen onder censuur » titelde « Galet van Antwerpen », die haar informatietaak wel ernstig opnam
en daarom de verboden vraag integraal afdrukte. Als VRIJE pers, zegde die krant.
Volgens Manu Ruys is het allemaal een bekommernis van Van
Acker om « het gezag » niet te la-

ten aantasten. Die ongerustheid van
de Brugse hooggeklommene zou de
motivering zijn van zijn felle verdediging van « gendarmerie en leger », vorige week, en van zijn
« njet » op de vraag van Babyion.
Die beledigde immers een .vreemd
staatshoofd, vond Van Acker. Zijn
partijgenoot Dejardin moc>t in diezelfde zitting, zonder Achilliaanse
reaktie, wel het Spaanse staatshoofd Franco « een sinister individu » noemen, « een diktator uitgespuwd door de overgrote meerderheid van de Belgen ».
Het ander argument dat deze
vraag niet mag gesteld « voor de
veiliqheid van onze landgenoten in
Zaïre » lijkt verdacht veel op allersmerigste
chantage. Binnenkort
mag men allicht over geen enkel
vreemd land nog wat vragen « uit
vrees voor de goede betrekkingen».
Zo maakt men de gekozen volksvertegenwoordiging monddood.
In feite is Van Acker door zijn
herhaald diktatoriaal optreden een
van de hoofdafbrekers van het echte gezag in dit land. Het gezag dat
gerespekteerd wordt omdat het
eerbied verdient.
Van Acker heeft trouwens boter
op het hoofd als hij tegen de huidige kontestatie in als tegenreaktie
dan maar elke kritiek wil verbieden
op de gevestigde heilige huisjes.
Hij is het toch die intertijd door
zijn smerige aanvallen tegen Leo-

pold III een gezagskrisis in dit land
schiep, die nooit meer werd hersteld. Onlangs nog herinnerde Marie-José, zuster van Leopold er in
een vraaggesprek aan hoe zij zwaar
was getroffen door de weinig faire
manier waarop Van Acke- haar had
aangevallen in die tijd. Zij was toen
toch ook nog koningin van Italië
of « vreemd staatshoofd ».
Als Van Acker rond de gestelde
vraag van Babyion n j deze zedelijkheidskampagne voert lijkt dat te
fel op de hoer die op latere leeftijd
de zuiverheid predikt. Elders heeft
die Van Acker ook het afbraakvoorbeeld gegeven in de demokratie.
Na de oorlog maakte hij het Vlaams
nationale weekblad « Rommelpot »
tot
opgejaagd
perswild.
Zijn
schaamteloos nepotisme met zoontje Frank : tussenkomst om hem
geen legerdienst te laten doen ; de
manier waarop hij hem senator en
later minister deed bombarderen
hoort thuis in een Zuidamerikaanse
« demokratie ».
«Het Belang van Limburg» schreef
het dan ook terecht bij dit incident
Babylon-Van Acker : « Wanneer
een lid van de wetgevende macht
dit soort vragen niet meer mag stellen in zijn eigen assemblee rijst
toch wel enige twijfel over de openheid en oprechtheid van onze parlementaire demokrati. ».

w . luyten

w i j in nederland
>>

progressief - konservatiet ^' nu ook in het leger

(jeeveedee) De tegenstelling tussen vooruitstrevend en behoudsgezind heeft
zich in Nederland een weg gebaand naar de top van het leger. Sommigen zullen
zich daarover verbazen omdat een leger, zo zeggen zij, van nature konservatief is.
Progressieve soldatenbazen zouden er dus niet bestaan. Want een leger waarin
progressisten het voor het zeggen hebben, zou uit elkaar vallen, zeker als die
vooruitstrevendheid een volstrekt demokratisch karakter zou bezitten. Met vrijheid,
gelijkheid en broederschap moet je in het leger niet aankomen.
Zoals in veel gevallen is in bovenstaande opvatting sprake van een simplifikatie,
omdat : 1. Er duizend-en-meer omschrijvingen zijn van progressief en konservatief ;
2. Er in een leger heel goed progressieve stromingen kunnen zijn, althans volgens
een bepaalde uitleg van de begrippen « vooruitstrevend » en « behoudsgezind ».
(In aanmerking genomen dat^iet leger er nu eenmaal is ; wij voor ons zouden het
van progressiviteit vinden getuigen wanneer alle leger.< werden afgeschaft...)

vooruitstrevende zuinigheid
Bij de rel die de afgelopen week in
en rond het Nederlandse leger speelde,
bleek « vooruitstrevend » nog het
meest te hebben uit te staan met zuinigheid. Zij die zich progressief noemen, hebben bezwaren tegen het aanschaften van alweer duurdere straaljagers, vinden dat er al genoeg oefenterreinen zijn en achten het nodig dat
het mes eens gezet wordt in de omvangrijke militaire bureaus in Den
Haag waar di!:betaalde hoge officieren
nauwelijks iets van de dagelijkse
gang van zaken m het leger zouden afweten. In ruwe lijnen komen de bedenkingen van die progressieven overeen met de gedachten die in de socialistische partij leven ten aanzien
van het leger. Bar vooruitstrevend is
die Partij van de Arbeid echter ook
weer niet, al werpt ze zichzelf graag
op als de progressieve stoottroep in
het land.
De rel (die wat afleiding bracht in
het nieuws over de nog immer voortslepende en zopas weer op een moeilijk punt gekomen regeringsformatie)
draaide rond h„t uitlekken van een lijstje met namen van hoge officieren die

weldra bevorderd zouden worden naar
topfunkties bij de generale staf en bij
de NATO. Op dat lijstje zouden vrijwel uitstluitend namen voorkomen
van « bureau-mensen », géén officieren dus van het parate legerkorps.
Algemeen werd de kommandant van
het Eerste Legerkorps, gelegen in
Appeldoorn.
luitenant-generaal
F.
Meijnderts genoemd als de man die
het lijstje aan andere hoge militairen
zou hebben doorgespeeld.

officieren op het matje
Meijnderts was vorig jaar ook al
eens in het nieuws geweest toen hij
een nota samenstelde met allerlei verlangens die niet strookte met de inzichten van de administratieve legertop in DOT Haag. De herrie die daarover ontstond leidde toen tot een geruchtmakende overplaatsing, namelijk
van een zekere luitenant-kolonel Volten Terwijl iedereen wist dat die overplaatsing als een straf was bedoeld
omdat Volten de nota van Meijnderts
publiek had gemaakt, kield de liberale
defenstie-minister De Koster in de
Tweede Kamer vol dat de overplaatsing

alleen maar geschied was om Volten
de kans te bieden een veelbelovende
karrière te voltooien. De Kamer legde
zich tenslotte bij die uitleg neer.
Meijnderts en Volten oeiden, u begrijpt het, als progressisten. Toen de
afgelopen week in verband met het namen-lijstje opnieuw Meinderts in opspraak raakte, kommanceerde minister De Koster die allerminst als vooruitstrevend bekend staat, Meijnderts
moest naar Den Haag toe om rekenschap af te leggen De luitenant-generaal was toevallig op manosuvre in
Duitsland en moest per helikopter
naar zijn hoogste burgelijke chef vliegen. Ook andere militaire kopstukken
dienden bij De Koster op het matje te
verschijnen.

vragen in de kamer
Omdat van de gesprekken tussen de
minister en de ontbodenen niets bekend werd gemaakt, zou de zaak tijdelijk in de doofpot zijn gestopt, als het
socialistische kamerlid Stemerdink niet
vliegensvlug een aantal vragen aan de
minister had opgesteld. Stemerdink,
zelf ex-beroepsmilitair (hij hield van
een ongeval in dienst een blind oog
ove'). had evenals Meijnderts grote
bezwaren tegen de op handen zijnde
benoemingen van Haagse officieren.
Volgens hem zouden er al scherpe tegenstellingen zijn tussen de legerstaf
in Den Haag en de troepenofficieren
« te velde », tegenstellingen die nog
erger zouden worden als een groep
behoudende militairen promotie zouden maken.
Feitelijk liep jiet vragen-stellen voor
Stemerdinck met een sisser af. Want
minister De Koster kwam in de Kamer

antwoorden dat er naast acht of negen Haagse officieren óók zeven of
acht aktieve kommandanten bevorderd
zouden worden. Daarmee zouden de
progressieven en konservatieven elkaar zo ongeveer in evenwicht houden.
Overigens was de minister weer eens
een held in het bagatelliseren van de
kwesties : er waren géén echte tegenstellingen, zei hij, en bij de benoemingen ging het ook helemaal niet
om topfunkties. Een merkwaardige uitlating, vinden wij. Want als een generaal geen topfunktie is (het gaat immers om de benoerring van een vijftiental nieuwe generaals), wat is dan
wel een top in het leger ? Of heeft de
inflatie ook de legerrangen aangetast ?

politieke kans
We moeten tenslotte opmerken dat
de hele zaak ook een politieke kant
heeft. Iedereen weet dat in de komende tijd bezuinigingen in het leger nodig
zijn, en het zijn de socialisten die nu
kans maken in de regering te komen,
voor wie die bezuinigingen hoog op het
verlanglijstje staan. En omdat de legerstaf in Den Haag bitter weinig voor
bezuinigingen voelt, wil de PvdA liever wat meer mensen naar voren
schuiven die wél bereid zijn minder
uitgaven voor het leger te doen.
Denk overigens niet dat de Nederlandse socialisten nu ineens voor het
« gebroken geweertje » zijn. Ze willen immers al bezuinigend het leger
effektiever maken, wat niets heeft uit
te staan met afschaffen. Waarmee
weer eens wordt aangetoond dat voorstanders van ontwapening niet bij de
Nederlandse socialisten moeten aankloppen.
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DE VOLKSUNIE IN DE WETSTRAAT

KAMER
de financiële trein in de mist
Vorige week dinsdag behandelde de
kamer de begroting 1973 van het ministerie van Financiën. Frans Van der
Eist, lid van de kommissie van financiën kloeg aan hoe ook In de belangrijke sektor van de anti-inflatiepolitiek
het misprijzen tegenover het parlement weer eens betoond werd. De regering besprak haar anti-inflatieplan
wel met de sociale partners maar liet
de kommissie van financiën volledig
links liggen. En dan maar zeggen dat
het ernstig werk van het parlement
in de kommissievergaderingen moet
gebeuren. In 1972 diende men een
deficitaire begroting in om de ekonomische relance zogenaamd te bevorderen. Ondertussen groeit het deficit
steeds verder. België dat vroeger in
de EEG graag schermde met zijn « lage belastingen » staat nu al op de
tweede plaats achter Nederland. Maar
daar worden de grootste Inkomens
zwaarder belast en worden ook meer
voordelen gegeven aan sociaal zwakkeren. «De Belgische trein raast in de
mist » dit zegde men in de tijd van
Harmei reeds. Nu is dit meer dan ooit
het geval besloot Van der Eist.

« kom bij de rijkswacht »
Vorige week gaven we reeds uitvoerig relaas over de tussenkomst
van Emiel Van Steenkiste en Eugeen
De Facq bij de begroting van de rijkswacht. Ze mochten toen nog hun
woordeke plaatsen. Ondertussen heeft
Van Acker dan besloten dat geen
woord kwaad meer zal verteld worden
in « zijn » Belgisch parlement over
leger of rijkswacht.
Van den Boeynants begon dan maar
met veel goed te vertellen over diezelfde rijkswacht. « Het is onzinnig
om in een land als het onze in velband met de rijkswacht over repressie
te spreken vond Paul VDB het op zijn
kernachtige manier. Hij, heeft blijkbaar dan geen te best geheugen.
Zwartberg 1966 en het optreden in de
Leuvenzaak zijn duidelijke hiaten in
het ministeriële geheugen. « Er zijn
geen militaristen in deze kamer, evenmin als in de regering, zelfs niet bij
Landsverdediging » eindigde VDB, de
showman erg patetisch Hij vergat dat
wie zo graag karnavalesk manhaftig
doet als hij, alle eigenschappen van
de stoere knaap voor kolonelsregimes
in zich heeft sluimeren « als de harde
oplossing zich opdringt ».

« in het l a n d v a n
dendermonde

»

Het leek bijna op het Hullebroeckliedje « In het land van Rupelmonde »
maar in een eindeloos refrein. Reeds
jaren wordt de streek van Dendermonde gepaaid met de belofte van
een Scheldebrug.
De verkeerschaos is onoverzichtelijk geworden. Gemiddeld staan er dagelijks 12000 voertuigen een kwartier
en langer stil voor de huidige Scheldebrug. Een verlies van 50 miljoen per
jaar, zegde het ons kamerlid Geerinck,
bij de interpellatie van praktisch alle

eensgezinde
streek. Zal de
fice voldoende
Dendermondse
keersgebied ?

kamerleden
uit
die
Waalse minister Calioor hebben voor deze
noodtoestand op ver-

pensioenendoolhof
Bij de bespreking over de aanpassing van de werknemerspensioenen
hield Jef Olaerts een langdurige tussenkomst. Hij zette zich vooral in
voor de groepen van de minderbedeel-

^er
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den,

de zgn. « vergeten groepen ».

Tevelen verdrinken nog in een doolhof waar niet minder dan 216 pensioenstelsels de chaos ondoorzichtelijk maken. Te grote wanverhoudingen
blijven bestaan. De regering en de
zgn. sociale partners schieten te kort
voor de werkelijk minderbedeelden.
De regerende partijen zorgen nog te
veel uitsluitend voor degenen die in
het produktieproces staan. De overigen worden al te veel aan hun lot
overgelaten als klanten voor de COO.
De Volksunie stemde toch in met het
wetsvoorstel op voorwaarde dat bin-
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nen korte tijd de totale problematiek
van de vergeten groepen wordt aatïgepakt.

brt-lening
Bij een aanvraag voor leningen voor
BRT en RTB kwam Nelly Maes een
sterkere decentralisatiepolitiek bepleiten. Zij vond ook dat deze leningopname moest besproken worden in de
kultuurraden en niet in de kamer.
Weer een zoveelste inbreuk op da
nieuwe grondwet.

]
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SENAAT
dubbelzinnige positie
In het debat over de rijksmiddelenbegroting 1973 hield senator Lode
Claes een pertinente beschouwing. De
regering bevindt zich in een dubbelzinnige positie, aldus senator Claes :
enerzijds wil ze een anti-inflatoir beleid voeren dat echter door velen als
te schuchter wordt bevonden, anderzijds streeft ze een beleid na dat stagnatie moet voorkomen en dat in feite
op een relanceplan neerkomt. Wellicht
weet de regering zelf niet goed wat
ze wil en komt ze tussen twee stoelen te zitten. Er zijn bvb. in het vijftienpuntenprogramma
van
minister
Claes meer relancemaatregelen dan
anti-inflatoire (tot deze laatste behoren de beperkingen op het krediet
voor de verkoop op afbetaling, wat 5
a 6 miljard zou opbrengen, een cijfer
dat spreker nogal hoog voorkomt).
Senator Claes stelde tal van vragen aan financieminister De Clercq,
wiens antwoorden weinig overtuigend
klonken
In een tweede gedeelte van zijn
tussenkomst wees Lode Claes er op
dat de regering weliswaar de inflatie
wil bestrijden doch anderzijds van de
inflatie de bijkomende inkomsten verwacht om het onevenwicht in de begroting weg te werken. De senator
vond het verder inadekwaat, dat de
regering kontakten had met de belangengroepen en greep hierbij terug
naar de uitspraak van de Duitse minister van Ekonomische Zaken Schiller,
die duidelijk stelde, geen drukking op
zijn beleid te zullen dulden. Daarom moet de regering haar houding
tegenover de belangengroepen herzien. Daartoe blijkt ze ondanks haar
brede basis niet in staat te zijn. Voor-

al de PVV blijkt de middenstandsgroepen sterker aan bod te willen laten
komen, noemt wel globale bedragen,
doch verwaarloost de afzonderlijke
maatregelen en de berekening ervan
te vermelden.
Zoals de ekonomist W. Röpcke het
zei worden op de Nationale ekonomie
meer wissels getrokken dan ze kan
honoreren, er wordt meer geïnvesteerd dan gespaard, men poogt het
onverenigbare te verenigen, de loonsverhogingen overtreffen de produktiestijgingen, de uitvoer ligt hoger dan
de invoer. Daarbij komen de steeds
hogere aanspraken van de staat zelf.
Senator Claes zei tot slot, dat het
nodig is eenieder tot zijn rol terug te
brengen, er moet ook een nieuw civisme groeien. De inflatiestrijd kan
alleen met de ekonomische groei verenigd worden door de overheidsuitgaven te beperken. Hierbij verwees
hij naar de onproduktieve staatssteun
aan de mijnen.
Harold Wilson zei onlangs dat de
Labour party de weg naar een nieuw
Engeland, een nieuw Wales, een
nieuw Schotland moet wijzen, naar •
de bevrijding van de burger en het
gezin. De zorg om een regionalisering
met aangepast civisme en om de bevrijding van de burger is een doel dat
ook wij dienen na te streven.

eigen onheilscijfer te hebben, niemand
schijnt te weten of er zal bezuinigd
worden dan wel of er nieuwe belastingen komen. Spreker bepleitte dan
een hardere aanpak van de grote balastingsontduikers waar tot nog toe
alleen het kleine grut hardhandig
werd aangepakt. Worden de grote met
rust gelaten dan mist de staat de morele grondslag tot optreden.
Hij pleitte verder voor grondige herziening van de RMZ, o.a. ten behoeve
van de arbeidsintensieve ekonomie.
Verder handelde hij over het vraagstuk van de derde leeftijd (welke passus we integraal elders in het blad
publiceren).
Om de indruk te voorkomen, dat de
andere partijen zouden denken dat de
VU niet langer een « taaipartij » Is
besloot senator Jorissen zijn betoog
met een pleidooi voor een werkelijke
decentralisatiepolitiek. Besluitend zei
hij (we citeren ): « De ongebreidelde
centralisatiepolitiek heeft niet alleen
het moeilijke vraagstuk Brussel veroorzaakt, maar ook heel wat sociale
ongemakken en geldverkwisting. De
huidige regering schijnt echter nog
niet eens te vermoeden dat er andera
oplossingen bestaan die sociaal beter
verantwoord zijn en die heel wat mliv
der kosten. Daarom willen we het
land een dienst bewijzen door deze
regering zo vlug mogelijk te doen
struikelen ».

de doolhof der miljarden
Ook senator Jorissen hield een fel
opgemerkte tussenkomst in het debat
over de rijksmiddelenbegroting en
stak daarbij de draak met vice-premier
De Clercq, die ons vijf maanden geleden toen hij nog in de oppositie zat
o een schrikwekkende toekomst » afschilderde, doch die vandaag deze begroting verdedigt. Wanneer vergiste
de vice-premier zich : nu of vijf maanden geleden...
Senator Jorissen stak ook de draak
met de diverse cijfers over het begrotingstekort : iedereen schijnt zijn

wetsvoorstellen
Senator Van Haegendoren diende
een wetsvoorstel in tot het vermelden
van de naam van de ondertekenaar op
ambtelijke brieven. Hij diende een
tweede wetsvoorstel in tot oprichting
van kommissariaten voor buitenlandse
kulturele betrekkingen in uitvoering
van art. 59 bis van de grondwet.
Van zijn kant diende senator Jorissen een wetsvoorstel in tot instelling
van een raad van de Duitse kuituurgemeenschap.
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Ik geloof niet dat er nog veel land- en t u i n b o u w e r s een bedrijf u i t b a t e n
die t w i j f e l e n aan de levensnoodzakelijke rol van de v o o r l i c h t i n g . V o o r d o
oorlog kon een boer het misschien nog allemaal w e t e n zonder dat h i j
ergens zijn licht ging o p s t e k e n . Vandaag gaat dat niet langer, ook in de
landbouw staat de t i j d niet s t i l .
Je kan als landbouwer op v e r s c h i l l e n d e manieren aan v o o r l i c h t i n g geraken. Ikzelf heb altijd veel gezien in de zogenaamde w e r k t u i g e n d a g e n . Nat u u r l i j k , als je naar zo een dag gaat zonder de intentie er w e r k e l i j k iets t e
• w i l l e n » leren kan je beter t h u i s b l i j v e n . W i e echter uit de ogen k i j k t en
. d u r f t » vragen stellen leert op zo een dag altijd w e l een of ander b i j . O p
de w e r k t u i g e n d a g e n kan je de n i e u w s t e machines zien w e r k e n en dat is
zeer belangrijk. Op een g e w o o n landbouwsalon staat alles er mooi gev e r f d bij maar hoe een dergelijke machine zich op een stuk land gedraagt
kan je niet t e w e t e n komen en daar k o m t het uiteindelijk t o c h op aan ?

ELEKTRICITEIT

Sedert jaren w o r d e n in België om de t w e e jaar de Nationale W e r k t u i g dagen georganiseerd. Dit jaar gaan ze door in de maand s e p t e m b e r . In d i t
stukje w i l ik nochtans even blijven stilstaan bij de w e r k t u i g e n d a g e n v a n
Liempde in Nederland. Liempde ligt niet zover boven de Belgisch-Nederlandse (in de provincie Noord-Brabant) grens en is gemakkelijk met de
w a g e n en de t r e i n te b e r e i k e n . In Liempde kan je allerlei n i e u w e belangr i j k e zaken voor de land- en t u i n b o u w voor het eerst b e k i j k e n . Dit jaar gaat
de aandacht vooral uit naar de zorg voor het l e e f m i l i e u . Het is voor de
landbouwers nu w e l geen geheim meer dat ze het m i l i e u « zwaar » belasten. Verschillende w e t e n s c h a p p e l i j k e rapporten van de hand van ervaren onderzoekers hebben er inderdaad al opgewezen dat de landbouv»
niet meer verder mag gaan op de ingeslagen w e g . Kalveren-, varkens- en
k i p p e n k w e k e r i j e n v e r s p r e i d e n vaak niet alleen een k w a l i j k e geur, het
probleem w o r d t nog groter wanneer de m e s t van de hand m o e t w o r d e n
gedaan. Dat de boeren zelf voor al deze p r o b l e m e n nog geen o p l o s s i n g
hebben gevonden kan hun moeilijk v e r w e t e n w o r d e n . Het is o.m, aan d e
o v e r h e i d , de landbouworganisaties en de u n i v e r s i t e i t e n naar mogelijke en
financieel te dragen oplossingen t e zoeken. Wanneer ze d i t t o t n o g t o e v e e l
te w e i n i g hebben gedaan dragen zij daarvan de volle v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d .

TE DUUR
OF NIET TE DUUR?

de v e r k o o p p r i j s . Een kleurenTV bv. kost nu al verscheidene
duizenden fr minder dan een
jaar geleden omdat de produkt i e p r i j s gedaald is door de hogere vraag. Het zelfde is bv.
waar voor de prijs van de f r i go's ».

D e Vereniging van Elektriciteitsbedrijven in België (VEB) is niet gelukk i g met allerlei artikels die in de kranten en weekbladen v e r s c h i j n e n en
w a a r i n beweerd w o r d t dat de e l e k t r i c i t e i t te duur betaald w o r d t in dit
k i n d . Dat mag men afleiden uit verklaringen die afgelegd w e r d e n op een
r e c e n t e perskonferentie. Op die perskonferentie w e r d het w o o r d gevoerd
d o o r de heren A. Henskens, direkteur-generaal van Intercom en de h. Cols
t o e k o m s t i g hoge baas van Ebes. Zoals men allicht w e e t zijn Ebes
Intercom

de t w e e

grootste

Belgische

s t r o o m p r o d u c e n t e n . Niet t e

en
ver-

w o n d e r e n dus dat beide maatschappijen samen s t e l l i n g namen tegen de
p e r s a r t i k e l s . Overigens zijn beide maatschappijen uiteindelijk grotendeels
eigendom van dezelfde holdings ( o m . Electrobel en Traction et Electricité).

Het standpunt van de maatschappijen
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en TV en kunnen lezen in de

kranten. Volledigheidshalve
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— De
aan

elektriciteitssektor
de

gemeenschap

brengt
jaarlijks

2,5 miljard op (aan belastingen
en

gemeentelijl<e

winstaande-

len).
—

De staatsbedrijven uit de ons
omringende
landen
kunnen
goedkoper aan het nodige kapitaal geraken, moeten hun arbeiders minder betalen, beschikken
vaak over waterkrachtcentrales
o f goedkope
brandstoffen - n
eventuele verliezen w o r d e n bijgelegd door de overheid. De
Belgische ondernemingen zouden hun kostprijs kunnen drukken met 25 t.h. als ze zich In
dezelfde
ekonomische
voorwaarden van Groot-Brittanië bevonden ; met 25 t.h. t.o.v.
Frankrijk ; met 30 t.h. t.o.v. Nederland en 11 t.h. t.o.v. Duitsland.

— De verkoopprijs is op 15 jaar
gedaald met 22 t.h. en
het
Jaarlijks verbruik per abonnem e n t steeg op 15 jaar van 400
kWh. t o t 1740 kWh. en dit terw i j l de index steeg en de BTW.
^ - Kleinere verbruikers moeten m
vergelijking met 15 jaar t e r u g
w e l iets meer betalen doch in
dezelfde periode stegen bv. de
prijs van het brood, de sigaretten, het briefport, het treinkaartje, de benzine in veel grotere
mate.
— Het kontrolekcmitee voor de
e l e k t r i c i t e i t en het gas dat In
1955 w e r d opgericht (daarin r i t t e n producenten, patroons, vakbonden en regering) en schenkt
alle partijen voldoening. Het
k o m i t e e heeft t r o u w e n s al verscheidene
verwezenlijkheden
op zijn aktief.
*-

De tarieven zijn eenvoudig voor
het ganse land en ze zijn degressief zodat de verbruiker
m e e kan profiteren van de opv o e r i n g van de p r o d u c t i v i t e i t .

Totdaar de VEB. Zoals t e verwachten was heeft de Bond, het
weekblad van g r o t e en jonge gezinnen, in zijn uitgave van vorige
week de maatschappijen reeds gea n t w o o r d . De Bond bond voor een
paar jaar de e l e k t r i c i t e i t s s e k t o r de
bel aan en het is dus logisch dat
het antwoord van de VEB vooral t o t
de Bond gericht w a s . Het a n t w o o r d
van dit weekblad
hebben w e in
volgende punten samengevat.

— De gemeenschap ontvangt inderdaad 2,5 miljard fr aan belastingen
en
winstaandelen
doch
de maatschappijen ontvangen minstens evenveel. Dat
bedrag w o r d t gedeeltelijk .jpnieuw geïnvesteerd en gedeelt e l i j k uitbetaald aan de aandeelhouders. Het opnieuw investeren van een gedeelte van
het kapitaal brengt mee dat de
aandeelhouders
steeds
meer
aandelen in hun bezit krijgen
en dus ook een steeds g r o t e r e
winst
uitbetaald
krijgen.
De
Bond vraagt zich ook af of het
logisch is dat een gemeente
geld verdient door het verdelen
van e l e k t r i c i t e i t een dienst van
openbaar nut.

— De
maatschappijen
spreken
over, en vergelijken hun kostprijzen met die van het buitenland. Volgens de
Bond kent
niemand in België (buiten de
maatschappijen zelf) de w e r k e lijke kostprijs. Het blad meent
ook dat bv. s t r o o m verdelen In
Frankrijk erg duur kost o m d a t
de v e r b r u i k e r s
veel
minder
dicht bij mekaar w o n e n dan bij
ons w a t de aanleg van veel netten
v e r g t en de d i s t r i b u t i e
duur. De auteur v e r m o e d t dat
daar t e w e i n i g rekening mee
gehouden w o r d t bij het vergelijken der kosten in beide landen.

— Tussen 1957 en 1972 daalde de
gemiddelde prijs met 22 t . h , .het
gemiddelde verbruik steeg echt e r m e t meer dan 400 t . h . De
Bond m e r k t hierbij op « In ons
huidig ekonomisch bestel is het
t o c h logisch dat een verhoging
van de afzet doorgaans aanleiding geeft t o t een daling van

^-

De prijs van de benzine en de
sigaretten stegen erg omdat de
Staat er meer belastingen op
legde. Onze spoorwegen werden duurder omdat ze
« verp l i c h t •> w o r d e n niet-ekonomisoh
t e w e r k e n (o.m. door het dragen van de last van de pendel
naar Brussel die per jaar 2 miljard kost). Post en t e l e f o o n zouden allicht beter geleid w o r d e n
docht in beide sektoren bestaan
er benoemingen die niet ekonomisch te verantwoorden
zijn
doch moeten gezien w o r d e n in
het kader, van de t e w e r k s t e l l i n g .
• of het sociaal dienstbetoon van
bepaalde politieke mandatarissen.
Dit is een opdracht die
men w e l mag toebedelen aan
een staatsbedrijf maar niet kan
eisen van een privé organisatie.

voor de land- en tuinbouwers

ga ook eens
buiten het bedriil
iets opsteicen
Dat onze Noorderburen voor het probleem w e l al naar praktische o p l o s s i n gen hebben gezocht s t r e k t hen t o t eer. Dat ze bovendien hun b e v i n d i n g e n
openlijk w i l l e n tonen is nog beter. W i e naar Liempde gaat op 9 m e i a.s.
zal bv. kunnen zien hoe men de v e n t i l a t i e l u c h t van varkensstallen

van

hun onaangename geur kan o n t d o e n . Verder zijn er v e r s c h i l l e n d e m e t o d e n
t e zien hoe men organische m e s t kan afbreken.
Naast d i t zeer belangrijke deel zal men de laatste snufjes kunnen zien
op het gebied van de s t a l l e n b o u w , de f r u i t t e e l t , de t u i n b o u w en de land-

— Volgens de Bond zijn de v e r b r u i kers niet v e r t e g e n w o o r d i g d in
het K o n t r o l e k c m i t e e . De regering denkt inderdaad alleen aan
het verlagen van de eerste
schijf omdat die alleen meespeelt bij het bepalen van de
Index. De v e r t e g e n w o o r d i g e r s
van de bedrijven zorgen voornamelijk voor goedkope e l e k t r i c i t e i t voor hun leden. De vakbonden t e n s l o t t e denken meer aan
hoge lonen en betere arbeidsvoorwaarden
voor hun leden
dat is hun recht dan aan de belangen van de v e r b r u i k e r . De
Bond b l i j f t derhalve eisen dat
de v e r b r u i k e r s door deskundigen zouden
vertegenwoordigd
w o r d e n in het K o n t r o l e k o m i t e e .

— De Bond is t e n s l o t t e nog van
oordeel dat de e l e k t r i c i t e i t in
dit land t e duur b i j j f t ook al bew e r e n de maatschappijen het
tegengestelde.
Daarmee is het laatste w o o r d in
de diskussie rond de dure elektric i t e i t nog lang niet gezegd.
De
Bond zal allicht de diskussie blijven voeren en de organisatie heeft
daarvoor een goede reden. Dit jaar
moet namelijk een n i e u w Kontrolek o m i t e e g e v o r m d w o r d e n en misschien kan d i t voor de verbruikers, verenigingen een gelegenheid zijn
om stilaan van binnen of de strukt u r e n van de e l e k t r i c i t e i t s s e k t o r
aan t e pakken. De v e r b r u i k e r s kunnen er maar w e l bij varen.

k.c.

b o u w m e c h a n i s a t i e . Er is in Liempde voor iedereen zeker w a t t e leren, w i j
gaan er alvast naartoe.
Aan onze t u i m b o u w e r s kunnen w e ondertussen de Internationale Tuinbouwdagen aanbevelen die op 24 en 25 maart te Sint-Kateiijne-Waver w o r den gehouden. De tuinbouwdagen zijn toegankelijk van 14 u. 30 t o t 22 u.
op zaterdag en van 10 t o t 20 u. op zondag. De t e n t o o n s t e l l i n g is ondergebracht

in drie hallen m e t een t o t a l e oppervlakte van o m en b i j

de

25.000 m2. IMeer dan 100 f i r m a ' s (uit binnen- en buitenland) die iets t e
tonen hebben, hebben al eeii standplaats gehuurd. Ook in Sint-KatelijneWaver zal de aandachtige t u i n b o u w e r veel kunnen o p s t e k e n . Tot s l o t nog
dit : Sint-Katelijne-Waver is een g e m e e n t e vlak bij M e c h e l e n en op haar
grondgebied staat de g r o o t s t e t u i n b o u w v e i l i n g van het land. Het M e c h e l s e
is niet voor niets het c e n t r u m van onze nationale g r o e n t e n t e e l t .

WALTER ROLAND
g e d i p l o m e e r d opticien,
e r k e n d door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let o p het huisnummer !)
Telefoon 03/26.86.62

ALLE GLAZEN
Voor

ALLE MONTUREN

lezers van dif

blad

10

%

korting

Vlamingen,
I « I vraag GI?ATIS ADVIES
l * i * i
voor u w h y p o t h e e k \ i ^
leningen ( I e en 2e r.)
en u w b o u w g r o n d k r e d i e f e n
aan de
Vlaamse
Leeuwen
voor
masten,
vensters of afdelingsvlaggen in alle grootte en modellen.
A l l e r l e i w i m p e l s - gebordeerde kentekens - zelfklevers - t a f e l v l a g g e n ,
sjaals of lintjes ( V I . Leeuw, Tijl,
Goedendag) voor feesten - geelzwarte w i m p e l s aan koorden van
10 m. voor versiering - alle bijbehorigheden.
PAUL SUYS
Molenvest 50
Herentals
Tal.
(014)21.207

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.
Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tof 18 u. ('s zaT. aeslot.)
A g e n t e r r ~ e n makelaars
neem konfakt met ons !
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Te Doel en Tihange wordt koortsachtig
gewerkt aan de voltooiing van een
kerncentrale. Eerlang zullen de eerste
produktie-eenheden bedrijfsklaar zijn.
Dan zullen prominenten zorgeloos het
legendarische knopje indrukken, waardoor
de zogenaamde welvaart en vooruitgang
eens te meer gediend zal zijn.
Gezaghebbenden zullen tijdens de
plechtigheden ook wel verklaren dat alle
veiligheidsmaatregelen getroffen zijn en
met veel nadruk zal worden verkondigd
dat de zo onmisbare uitbreidingsplannen
reeds klaar liggen voor uitvoering. De
publieke opinie zal daardoor ongetwijfeld
de indruk krijgen dat met de komst van
kerncentrales geen nieuwe milieuproblemen
zullen ontstaan. Niets is minder waar.

Wat moet worden gedaan met de
radioaktieve afval ? Vooral voor de uitertst
gevaarlijke afval met hoge aktiviteit, afkomstig
van kerncentrales bestaat er geen enkele
afdoende oplossing, w^elke voldoende waarborgen biedt. Het vraagstuk zal in de komende
jaren ook in ons land scherp worden gesteld,
wanneer de eerste brandstaven te Doel en te
Tihange zullen zijn opgebrand en vervangen
worden. Dan zijn de opgebruikte materialen
met hoge radioaktiviteit een in België
onoplosbaar probleem.
Zelfs de radioaktieve afval, die nu netjes
in vaten wordt verpakt blijft een gevaar. De
stapelplaatsen nemen toe en het dumpen
in de oceaan is zeker geen ideale oplossing. Niemand kan waarborgen wat er
uiteindelijk in het zeewater gebeurt met
deze vaten. Lekken blijven mogelijk, met
alle dodelijke gevolgen voor de zeefauna
en -flora. Ook de gedachte om radioaktieve
afval te begraven in woestijngebieden, in
steenkoolmijnen of in kleilagen zoals te
Houthulst in West-Vlaanderen bevredigt niet.
Er blijft In dergelijke gevallen een redelijke
kans dat vroeg of laat het water of de
lucht wordt besmet.
In de Duitse Bondsrepubliek wordt naar
een afdoende oplossing gestreefd door
de radioaktieve afval te begraven in een
zoutmijn te Asse bij Hannover. In het beste
geval zal dit in de toekomst blijven gebeuren
maar enkel met radioaktieve afval uit
Duitsland want de plaats is beperkt. De meeste
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Europese landen, waaronder België, beschikken
niet over zulke mogelijkheden.
Ten zuidoosten van Braunschweig bevindt
zich een acht kilometer lange bergrug.
Onder deze tweehonderd meter hoge, met
bomen begroeide kam werden tussen 1908
en 1964 vier miljoen kubieke meter zout
gewonnen. Hierdoor ontstonden ruim honderd
gangen, waarvan sommigen de afmeting
bezitten van een konccrtzaal.
Ze reiken tot 650 meter onder de zeespiegel
en ^ijn van het grondwater afgesloten. Elke
ruimte biedt plaats voor zowat veertigduizend vaten met een inhoud van
tweehonderd liter. Momenteel wordt er gestapeld aan een tempo van duizend vaten
per maand.
De lage radioaktieve afval wordt zonder
veel moeilijkheden aangevoerd en gestapeld.
Om de korrosie te vermijden, mogen ze
slechts vaste afval bevatten. Om elk gevaar tijdig
te kunnen ondervangen, wordt de radioaktiviteit van de omgeving voortdurend
gekontroleerd. Ook de radioaktiviteit van de
uit de zoutmijn afgevoerde lucht wordt
nauwgezet gemeten.
De middelhoge radioaktieve afval moet eerst
een bijzondere bewerking ondergaan. Daar
hij meestal vloeibaar is, wordt hij eerst
verdampt. Wat overblijft wordt met bitume
vermengd bij een temperatuur tussen 120
en 180 graden celsius en in vaten gegoten.

kerncentrales
ontmaskerd!

Deze bewerking gebeurt in het atoomcentrum te Karlsruhe. Daarna worden de
vaten afgeschermd, om te beletten dat
straling naar buiten zou dringen. Al deze
bewerkingen worden met afstandsbediening
uitgevoerd, zodat niemand met het radioaktief materiaal in kontakt komt.
Uiteindelijk worden de vaten te Asse op
500 meter diepte afgevoerd. Op dit ogenblik kan de zoutmijn elke maand meer
middelhoge radioaktieve afval opnemen, dan
er in de Duitse Bondsrepubliek
wordt geproduceerd.
De uiterst gevaarlijke hoge radioaktieve
afval, die nu enkel in vloeibare toestand voorkomt, moet eerst bij een temperatuur van 600 graden in glas worden
ingesloten en daarna in een elektrische
oven gesmolten bij een temperatuur tot
1200 graden.
Tenslotte wordt de verharde afval geïsoleerd
van de buitenwereld naar dfe zoutmijn
afgevoerd.
Deze fase is nog in een experimenteel
stadium.
Hoge radioaktieve afval geeft warmte af.
Momenteel wordt nagegaan hoe deze
warmte door het omliggende zout wordt
opgenomen en afgeleid. Pas dan kan de afval
definitief worden begraven op minstens
1500 meter diepte.
In de Duitse Bondsrepubliek zal vanaf
1976 zulke hoge radioaktieve afval, afkomstig van kerncentrales, vrij regelmatig
worden aangevoerd. Tegen die tijd zal het
zoutmijnexperiment ook voor hoge radioaktieve afval de nodige waarborgen moeten
bieden. Of dit ook op lange termijn kan,
blijft een open vraag. Aardbevingen
en grondverschuivingen zijn nooit uitgesloten, waardoor de afval toch nog in de
biosfeer zou kunnen terechtkomen, in België
is de toestand nog erger. Daar is geen
oplossing voorhanden. Toch worden de kerncentrale te Doel en te Tihange eerlang in
gebruik genomen.
Diezelfde kerncentrales zullen over enkele
jaren met dodelijke hoge radioaktieve afval
zitten, waarmee niemand blijf zal weten.
Daaraan schijnt de regering niet te hebben
gedacht... of moet ook dit probleem
door de volgende vvoiden opgelost ''
dirk biucs
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• Bombardement per vliegtuig door een
verwante van de familie van de verbannen
prins Norodom Shihanoek op het paleis van
premier Lon Nol te Pnom Pen, Cambodga i
twintig doden doch Lon Nol is ongedeerd.
Hij roept de staat van beleg uit en laat ?even leden van de koninklijke familie interneren.

brandt dreigt, wehner gaat
(Argos) In de Bondsrepubliek gaat het er niet zo onbewogen aan toe als op 't
eerste gezicht wel lijkt. Eind vorige week heeft bondskanselier Brandt gedreigd met
ontslag als voorzitter van de SPD als op het partijkongres van volgende maand het
programma wordt verloochend waarmee zijn partij in 1972 de parlemenentsverkienngen heeft gewonnen.
Op een vergadering te Hannover waar partijleiders uit alle Lander samen waren
om een platform te vinden voor het aanstaand partijkongres verklaarde Brandt dat
het verkiezingsprogram van 1972 meteen regeringsprogram moet blijven. Hij zou
niet dulden, zo zei hij dat geschud werd aan de politieke kredietwaardigheid van
«ijn SPD noch aan haar koalitie met de (liberale) FDP Hiermee gaf de kanselier te
kennen dat hij de drang naar socialisering en billijke welvaartsverdeling, die van de
« gauchisten » binnen zijn partij uitgaat, wil afremmen en dat hij evenmin gediend
Is van het anti-Amerikanisme van de Jusos. De jong-socialisten pleiten met de dag
luider voor stopzetten van de kompensatiebetaling voor de legering van Amerikaanse
troepen op Westduits grondgebied. Hetgeen betekent dat die jongelieden niet
zouden rouwen mochten de GI's (liefst zo vlug mogelijk] inpakken. Naar Brandt's gevol blijft aanleunen bij het Westers sisteem nog altijd « het minste kwaad ». Of
het dreigement van de Nobelprijswinnaar van de vrede ooit begin van uitvoering zal
krijgen is zeer problematisch. Deskundigen zijn van mening dat de waarschuwing
van Brandt berekend is op het herstel van de eenheid binnen zijn SPD die sinds de
longste verkiezingen aan stringente tegenstellingen lijdt. Tegelijk heeft der Willy
lijn partijgenoten willen waarschuwen voor een verder afglijden naar links — dat nu
al de waakzaamheid van de liberale regeringspartner op gang brengt.

heeft Wehner voor de opdracht van
zijn
voorzitter
bedankt.
Helmut
Wehner meent dat hij onmogelijk als
vertegenwoordiger kan gelden van
rechtse en centristische tendensen
binnen de SPD. Voorzeker zal Wehner
niets omverlet laten om voor de partij
die hij jarenlang zo trouw heeft gediend de volstrekte meerderheid te
veroveren., vooropgezet dat die absolute meerderheid dan vastberaden
achter linkse opties gaat staan. Dit
kan hij echter vandaag nog niet publiekelijk verklaren. Met zijn gauchistische voorkeuren voortijdig te verraden zou de uittredende vice de SPD
noodlottig kunnen kortwieken. Wel
kan hij als fraktievoorzitter in het
parlement zoete broodjes bakken met
de FDP maar dan alleen tot bij de
volgende verkiezingen...

hoop op kuhn
Inmiddels heeft de vlce-voorzitter
van de SPD de partijleiding verlaten.
Helmut Wehner heeft zijn ontslag al
openbaar gemaakt. Onder de WestDuitsers heerst verdeeldheid aangaande de motieven van Wehner. Velen
leggen het doktersattest van de SPDvice naast zich neer en zoeken naar
meer acceptabele beweegredenen. De
vragen die hierbij rijzen zijn legio, en
erg gedifferentieerd : waarom laat de
vice zijn voorzitter in de steek nu hij
de schietschrijf van de « gauchisten »
Is ? Waarom treedt Wehner af als
vice-voorzitter terwijl hij toch aanblijft
als voorzitter van de socialistische
parlementsfraktle ? Wehner zo zegt
men is een ervaren taktikus die altijd
vertrekt van rationele overwegingen.
Buiten de SPD gaat men er dan ook
vanuit dat de oud-kommunist ontslag
neemt uit de partijleiding om zich des
te intenser te kunnen wijden aan zijn
parlementsfraktle en de hiermee gepaard gaande samenwerking tussen de
SPD-FDP koalitie.

nen de koalitie de uitzichten van zijn
SPD op absolute meerderheid (in
1976) gevoelig aantast. Voor de uittreden vice-voorzitter en zijn partij
blijft dan alleen de schrale troost dat
met die krisis ook voor de FDP het
spreekwoordelijk « uur van de waarheid » zou aanbreken. . Hiermee is
echter niet verklaard waarom Brandt
zijn Jusos daar te Hannover niet grondiger en harder heeft aangepakt Zijn
dreigement kan gewoon een middel
zijn om de strijd zonder gezichtsverlies te ontwijken. En het is niet eens
onwaarschijnlijk dat intelligente gauchisten de bedoeling van hun kanselier
hebben doorzien. Naar hun gevoel zou
Brandt de delikate situatie zelf niet
aandurven en graag schuilgaan achter
zijn vice-vooizitter wiens pozitie minder kwetsbaar is ..
Maar de ontwikkeling heeft zich niet
voltrokken zoals de kanselier in zijn
omzichtige wijsheid heeft voorzien.
Met zijn ontslag als vice-voorzitter

Hoe dan ook met Helmut Wehner
• verdwijnt » een geprofileerd en konsekwent politikus. Hij komt uit het
engagement van het vooroorlogse
kommunisme. Daarom allicht begrijpt
hij zo goed de « gauchisten »...
Wehner is nooit een technokraat geworden. In zijn partij geldt hij als een
soort stakhanovist.
Onvermoeibare
werkkracht, stalen zenuwen' en een
scherp intellekt houden hem overeind
in de partijpolitieke jungle van de
BRD. Zijn opvolger Heinz Kuhn is een
dinamisch politikus uit de deelstaat
Noordrijn-Westfalen. Binnen de SPD
staat hij links van het centrum. Ook
Kunz kan niet warm lopen voor het
« nieuwe centrum » waar zijn kanselier mee dweept. Een koalitieformule,
zegt, hij. De nieuwe vice zal de ietwat
rommelige SPD-druk naar links meer
geordende gestalte moeten geven.
Slaagt hij in zijn opzet dan zal Willy
Brandt zijn dreigement niet eens hoeven te herhalen.
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niet meer gesmeerd
Al weken was duidelijk geworden
dat met die meerderheidskoalitie lang
niet alles even gesmeerd wil lopen.
De liberale FDP krijgt stilaan de indruk dat de SPD met de dag nadrukkelijker de linkse toer opgaat... en dat
de liberale partij die ontwikkeling niet
langer kan verborgen houden voor
haar elektoraal erg labiele kiezers De
FDP had haar kiezers pijnloze hervormingen beloofd. Zodoende wilde ze de
wind uit de socialistische zeilen nemen en tegelijk de konservatieven
lamleggen Maar vandaag weerklinkt
uit de rangen van haar koalitiepartner
een alsmaar sterker wekroep naar socializering terwijl de CDU (met Helmut Kohl !) voor vele liberale kiezers
stilaan een image van aanvaardbare
partner verwerft. Om die voorkeur van
haar kiezers (voor samenwerking met
de CDU-CSU) af te remmen moet het
FDP-partijbestuur luidkeelsf gaan roepen dat F.J. Strauss gloeit van ambitie
om voorzitter van de christelijke partij(en) te worden ..
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wehner w e g
Wehner weet pertinent dat de koalitie aan een krisis toe is. Waarschijnlijk gelooft hij niet dat zijn partij die
krisis nog tijdig kan bedwingen. Maar
meteen beseft hij dat een krisis bin-

•
•
•
•
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lastige dagen voor een kanselier

• Arabische wereld geschokt door het bericht over de voorgenomen bezetting van
eilandjes in de Rode Zee door Israëlische
kommando's, ter bescherming van de oliebevoorrading.
• Meningsverschil tussen Amman en Tel
Aviv nopens het toekomstig statuut van Jeruzalem : Amman wenst werkelijke bezetting
van een sektor (deze der heilige plaatsen),
Israël wil alleen toezichtslichaam zonder beslissingsrecht toestaan.
• Kanselier Brandt dreigt met ontslag als
socialistisch partijvoorzitter indien de jongsocialisten en andere linker vleugels hun
aanvallen op de partijleiding en het regeerprogramma niet stopzetten.
• Na tweede schietpartij te Wounded Knee
worden nieuwe voorstellen aan de Indianen
overgemaakt, die ze echter te licht bevinden. Steeds meer groepen betuigen hun simpatie aan de militante roodhuiden, die ook
hun eigen, te laks geachte leiders kontesteren.
• Mitterand, leider van de socialistische
partij en voornaamste bewerker van het linkse front, verklaart geen kandidaat meer te
zullen zijn voor het presidentschap.
• Bomaanslagen en schietpartijen bij de
vleet in Ulster, waar men wacht op de pubiikatie van een Brits witboek over de toekomst van Noord-lerland.
• De petroleumindustrie volledig overgeno
men door de Iraanse staat.

deze week
in de wereld
• De rijke westerse landen verklaren zich
bereid, de dollar voortaan onrechtstreeks te
steunen, door middel van kredieten. De zwevende Yen doet de dollar een nieuwe feitelijke devaluatie ondergaan. De Negen van de
EG pogen een gemeenschappelijke gedragslijn te ontwerpen ten einde de steeds korter
op elkaar volgende muntkri<:is te voorkomen.
• In Nederland en West-Duitsland worden
speciale teams opgericht ter bestrijding van
het Arabisch terrorisme. Uit Spaanse bron
verluidt als zou « zwarte september » zinnens zijn aanslagen in België te plegen tegen
de vestiging van Israëlische Industrie in ons
land. Intussen begenadigt Hoessein verscheidene ter dood veroordeelde feddayin en Jordaanse legerofficieren, beschuldigd van poging tot staatsgreep.
• Soedan en Libië maken voorts ruzie over
het lot van de gevangen feddayin, die te
Khartoen drie westerse diplomaten ver^
moordden. Soedan herhaalt dat ze zullen berecht worden.
• Klacht van weduwe van Spaanse gezUgvoerder DC-9, verongelukt door een misverstand in de luchtleiding te Nantes. Deze
luchtverkeersleiding werd waargenomen door
het Franse leger daar de burgerlijke luchtverkeersleiders in staking waren.
• Na de tweede golf van 'muntspekulatie
heropenen de westerse wisselmarkten in
volle onzekerheid.
• Leger en voornaamste rivaliserende partij
(de Radikalen) geven de overwinning van peronist Campora voor het presidentschap toe,
ook al behaalde hij slechts 49 t.h. der stemmen : dit miniem verschil met de volstrekte
meerderheid wettigt geen tweede stemronde
meer. Campora zal op 25 mei a.s. als president geïnstalleerd worden. Hij kondigt daarbij de aanwezigheid van Peron aan.
• Turks parlement slaagt er niet in, een
staatshoofd te kiezen. Ook de kandidaat van
het leger generaal Gurler behaalt het vereiste aantal stemmen niet. Daarop wordt besloten het mandaat van uittredend president
Sunay met twee jaar te verlengen.
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moeizame
europese integratie
Onze kaart toont de nieuwe Europese Gemeenschap, het Europa van de Negen §
Duitse Bondsrepubliek, Groot-Brittannié, Italië, Frankrijk, Nederland, België, Denemarken, Ierland, Luxemburg. De Europese Gemeenschap heeft een oppervlakte van
1.524.900 kmS en telt (volgens de cijfers van 1970) bijna 253 miljoen inwoners. D»
oppervlakte van de Verenigde Staten en van de Sovjetunie is aanzienlijk groter,
respektievelijk 9.363.400 en 32.302.200 km2, maar het inwonertal van de Europesa
Gemeenschap (253 miljoen) is groter dan dat van de Verenigde Staten (205 miljoen)
en dat van de Sovjetunie (243 miljoen}.
Dit Europa der Negen zoekt nog volop zijn weg en werd kort na de uitbreiding
van de Zes tot de Negen gekonfronteerd met een zware monetaire krisis. De Negen
slaagden er aanvankelijk niet in, een gemeenschappelijk standpunt in te nemen,
erger nog : de groten bekokstoofden de aan te nemen houding onder mekaar en
lieten de kleine partners voor schut staan. Naderhand gingen ze dan nog op da
koop toe hun eigen weg, zodat er tegenover de dollar een miserabel verdeeld
Europa stond.
Nieuwe monetaire moeilijkheden gaven aanleiding tot nieuw EG-beraad en deza
keer ging het er toch ernstiger aan toe, hoewel de Europese positie nog zeer zwak
is te noemen, ook al geeft Uncle Sam op verscheidene punten toe.
Of deze krisis de teoretisch ingezette evolutie naar een Europese munteenheid
zal versnellen, zullen we maar afwachten. Kennelijk zijn de Negen nog niet op elkaar
ingespeeld, de oorspronkelijke Zes zijn dat zelfs nog niet. Het is een zeer traag
proces, waarvan een der voornaamste oorzaken het gemis aan een politiek Europees gezag is, dat van bovenaf een bindende beslissing zou kunnen opleggen wanneer er krisistoestanden ontstaan op » ondergeschikte vlakken ».
Het mag trouwens al een wonder heten dat men met de Europese integratia
op ekonomisch vlak reeds zo ver Is gevorderd zonder politiek gezag. Dit mag bijna
een mirakel genoemd worden, maar nu wordt het toch tijd dat men ernstig werk
gaat maken met een totale integratie, en dat daarbij tekening wordt gehouden met
de Europese ethnies, die levende werkelijkheid zijn en tot nog toe door de technokraten werden verwaarloosd.

EUROPESE
GEMEENSCHAP

hector campora
(Argos) Hector Campora (62) heeft zondag 11 maart de Argentijnse prezidentsverkie^ingen gewonnen. Op een fraktie na haalde hij al in de eerste stembusronde
de absolute meerderheid. Een dag na de verkiezingen heeft uittredend prezident
Lanusss zien bij de soevereine volkswil neergelegd : Campor& is overwinnaar, zo
zei hij en 25 mei e.k. zal hij prezident van Argentinië worden. Blijkbaar is de antiperonistische kliek niet erg gebrand op een tweede stembusronde. Ze vreest haar
nederlaar) bij een gebeurlijk herkansing bevestigd te zien. Daarom heeft ook de
radikale uni3 verklaard dat ze de overwinning van Campora accepteert.
De Argentijnse kiezer heeft zich vooreerst tegen de junta uitgesproken. Bijna
zeven jaren na de putsch stemde hij tegen een militaire regering, die niets heeft
bereikt : de inflatie steeg met 64,3 t.h., de produktie bleef onder de verwachtingen,
het werkloosheidscijfer cirkelt rond de 10 t.h. en de buitenlandse schuld overtreft
driemaal de jaaromzet van de hele buitenlandse handel ! Ontstellend rezultaat voor
een land als Argentinië dat barst van rijkdommen in boven- en ondergrond. Het
verdikt van de soevereine kiezer was zo ondubbelzinnig dat alle plannen van de
officieren (in de toekomst nog het publiek spel te kunnen meespelen) als pudding
in elkaar stortten Bovendien was de opkomst van de kiezer overweldigend. Met
84 t.h. van het kiezersbestand in de stembuslokalen kon het leger de vox populi
niet naast zich neer leggen. De militaire leiders kunnen alleen nog Lanusse vervloeken omdat hij zo lichtzinnig en eigengereid tot verkiezingen heeft besloten.
IWaar zelfs de militairen staan niet langer onverdeeld achter het anti-peronistisch
verzet. Hiermee is evenwel niets gezegd over de bereidheid van das Militar om af
te zien van zijn heimwee naar macht en voorrechten.

Vandaag is allebehalve duidelijk of
Peren zelf de teugels in handen zal
nemen dan wel of hij achter de schermen de voormalige tandarts en verkozen prezident Campora gaat . advizeren. Net vóór de verkiezingsdag ging
te Buenos Aires een aardige anekdote
rond : Peron komt uit zijn werkkamer
en loopt prezident Campora tegen 't
lijf. Vraagt Peron : « Hoe laat is het,
amigo presidente ? », Campora werpt
een verstrooide blik op zijn polshorloge en zegt : « precies zo laat als u
wenst, mijn leider ! ». Hieruit blijkt
hoe het Argentijnse volk de Lider ziet
als een macht boven de stembusuitslagen, als een altijd en overal aanwezige super-prezident die vanuit ongenaakbare hoogte tijd en noodlot naar
zijn hand zet.
Peron heeft de voorbije verkiezingskampanje kompleet beheerst. Met de
leuze « Campora in de regering, Peron
aan de macht » had het « Frente
Justicialista de la liberacion» een kleurige koalitie gesmeed : autentieke peronisten, aanhangers van ex-prezident
Frondisi, splintergroepen met linkse

en rechtse aspiraties. Die slogan loog
er niet om. Hij bevestigde brutaal dat
Campora een gewillig werktuig zou
zijn van Peron. De nominatie van de
verkozen kandidaat is trouwens niet
zonder heibel verlopen. In dat « Frente Justicialista » wonen immers vogels van diverse pluimage bij elkaar.
Vooral de « Imkse •> fraktie wilde niet
weten van de gematigde kandidaat.
Maar het is toch Campora geworden
omdat Peron het zo heeft gewild.
Hiermee heeft El Lider weer eens gelijk gekregen. De leider kan zich Inv
mers niet vergissen.
Campora kan zeker niet op charismatische leidersgaven bogen. In 1952
werd hij volksvertegenwoordiger. Tot
1955 zou hij fungeren als voorzitter
van het Argentijns parlement. Na de
val van zijn Meester (1955) wordt hij
opgeborgen in een interneringskamp
voor politieke gevangenen waar hij in
1957 zijn bewakers verschalkt. Na zijn
ontvluchting duikt hij op in Chili. Daar
blijft hij rondhangen tot in 1958 een
amnestiemaatregel zijn terugkeer mogelijk maakt. Volgens Latijnsamerikaanse maatstaven een doodgewone,

haast kleurloze karrière ! Maar zo
kleurloos is Hector Campora nu weer
niet. Voorzeker heeft hij niets van de
Latijnsamerikaanse volkstribunn die
patetiek spuwt. Het gebaar van zijn
gebalde vuist — het ritueel van de peronisten gelijkt erg op kommunistisch
partijvertoon — werkt meer lachwekkend dan overtuigend. Maar in beperkte kring wordt hij algemeen geprezen
om zijn poltieke onkreukbaarheid en
bescheidenheid. In zijn onmiddellijke
omgeving spreekt men hem aan met
« Ome Hector ». Het portret dat in de
wereldpers van hem rondgaat kan misleiden : op foto's komt hij over als
een playboy op jaren, een tikje mistroostig en berustend in de onafwendbaarheid der dingen. Aan zijn verschijning is niets verrassend of origineel. Verrassend is alleen dat in Buenos Aires een man prezident kon worden die nooit ambitie heeft gekoesterd
en jarenlang gewoon zijn partijpolitieke plicht heeft gedaan zonder ooit aan
waardering te denken. Men kan het
hem aanzien dat hij vandaag al gereed
staat om op bevel van El Lider naar
de « basis » terug te keren nog vóór
hij ooit zijn presidentiële zetel beklommen heeft. Al bij al is die bescheidenheid een waarborg voor stabiliteit want Peron is gek op bescheiden lieden. Daarom allicht heeft hij
zijn nederige dienaar tot de hoogste
waardigheid verheven.
Van ideologische narigheid hoeft
Campora niet wakker te liggen. Met
de peronistische ideologie kan hij alle
richtingen uit. Deviationisme lijkt wel
uitgesloten als men weet dat Peron's
justicialisme zowat uit alle stelsels
honig gaat puren. Peron heeft bewondering voor Franco en Mao Tse Toeng,
voor Mussolini en « che » Guevara,
voor paus Paulus VI en de tupamaros.
Hij heeft opbeurende woorden voor
de havenots, voor neringdoeners en
renteniers, voor hacienderos en kapitalisten. Zijn doktrine omspant het hele kompleks van politieke en sociale
verzuchtingen. In zijn rangen lopen
socialisten, kommunisten, misnoegde
liberalen, stuurloze kristendemokra-

ten, afgescheurde konservatieven in
bonte wirwar door elkaar. Juan Peron
heeft ze allemaal op een noemer teruggebracht : sociale rechtvaardigheid. Om dit te bereiken neemt hij
marxistische bochten en zwenkt dan
weer naar rechts, naar korporatisme
en solidaristische standenstaat. Hij
gaat er vanuit dat tijd wel raad verschaft en dat de kiezer wel tijdig zal
aangeven welke richting hij voorgoed
uit wil. Naar het voorbeeld van zijn
meester en diens leer zal Campora
tussen de niet ongevaarlijke klippen
doorvaren. Hij zal vooral geen voeling
verliezen met de invloedrijke krachten
van rechts maar tegelijk zal hij de sociale grieventrommel roeren, het pauperisme aan de kaak stellen, de banken kontroleren, de nationalizering
verder uitbouwen. Ook zal hij de wilde emigratie en immigratie intomen
en op Internationaal vlak de neutralistische tendensen steunen zonder
dat hij, voor binnenlands gebruik, van
zijn anti-Amerikaanse voorkeuren afstapt. Hoog op zijn agenda staat het
roemrijke vaderland, een keuze die het
nog altijd doet In het spoor van Peron overweegt Campora een soort
Latijnsamerikaanse statenbond, een
grandioos toekomstbeeld waarbij de
rijke zijn financiële risiko's en de arme zijn honger vergeet. Verder blijft
het raadselen over de manier waarop
Campora zijn peronistische omelet zal
bereiden. Veel eieren zal hij niet breken want o ome Hector » heeft niets
van een onstuimige geweldenaar. Men
vreest evenwel dat hij zijn eigen
ekstremisten niet altijd zal kunnen intomen. Voortvarende peronistas dringen er hard op aan dat hun prezident
onmiddellijk na zijn investituur een
aantal militaire leiders met vervroegd
pensioen de laan uitstuurt. Maar de
legerleiding voelt zich bedrogen en is
nog niet aan moede berusting toe.
Capora zal waakzaamheid moeten
blazen want de jongste prezidentsverkiezingen hebben de onzekerheid aangaande Argentinië's toekomst weliswaar gemilderd maar beslist niet kompleet weggenomen.

u

WIJ - 24-3-73

sombere vooruitzichten voor jonge akademici

WERKLOOS NA DE UMI
In de vorm van universitair gediplomeerden wordt almaar meer intellekt op goedkope wijze op de
arbeidsmarkt gegooid. Iedereen
kent ze reeds in zijn omgeving : de
afgestudeerden aan onze universiteiten die vruchteloos een behoorlijk geremunereerde job en nog
vruchtelozer een geschikt werk
vinden. Niemand verwondert zich
over deze wel erg spijtig genoemde vaststelling, maar er is toch nog
bijna niemand die er enkele gevolgtrekkingen van wil onder ogen
zien. Zoals w i j in onze levenswijze
In haar geheel de Verenigde Staten
telkens weer achterna blijven hinken, zo dreigt dit thans weer het
geval te zijn met de steeds maar
groeiende vracht universitair geschoolden die op de arbeidsmarkt
worden geoffreerd aan een niet in
hetzelfde tempo stijgende groep
kooplustigen. Voorspellers rekenen
ons voor, dat in de Verenigde Staten tegen het jaar 1975 — er rest
dus nog amper twee jaartjes —
70.000 gediplomeerde en werkloze universitairen zullen leven. De
rechtsfakulteit alleen reeds zal er
voor een overschot instaan van
10.000 « eenheden ». Nu reeds beloopt de werkloosheidspercentage
van akademici in de VS 8 % . (Een
aanvaardbaar cijfer wordt 5,6%
genoemd). Er zijn frappante voorbeelden van stijgende intellektuele
werkloosheid ook in Europese landen, zelfs in de nabuurlanden,
maar vooralsnog hebben zij blijkbaar een averechts effekt. De rush
naar de universiteiten blijft aanhouden en de handarbeider blijft
ronder gezicht in de maatschappij.'
Want hoe schrijnend bievoorbeeld
de nood aan ambachtslui is, men
schreeuwt deze nood alleen binnenskamers uit. Vooralsnog althans.

•nkele cijfers
Men kan er de aandacht op vestigen, dat
vorig jaar in Duitsland 4 000 werl<zoel<ende
Ingenieurs ronddoolden ; dat in 1970 In
Zweden niet minder dan 16 % van de universitair gediplomeerden rechtstreeks gekonfronteerd werden met het probleem van
de gehele of gedeeltelijke werkloosheid ;
dat de intellektuele werkloosheid in Nederland reeds zo groot is, -dat geraamd wordt
dat in 1980 het land over een ongebruikt
potentieel zal beschikken van 450 dierenartsen en 1 800 biologen ; enzovoort, enzovoort.
Dit voor wat het buitenland betreft.
Maar ook ons land beschikt reeds over relatief hoge cijfers van werkloosheid. Op 1
|unl van vorig Jaar waren bij de Rijksdienst

voor Arbeidsvoorziening 402 werkzoekenden
met universitaire vorming geregistreerd :
249 mannen en 153 vrouwen, allen onder da
dertig jaar. Slechts enkele maanden later, op
1 december namelijk, waren bij deze RVA
evenwel reeds 1502
universitairen als
werkzoekenden ingeschreven. Een relatief
hoog aantal, dat echter ongetwijfeld nog een
eind beneden de werkelijkheid ligt omdat blJ
afgestudeerden momenteel nog een soort
drempelvrees bestaat om zich bij zo'n dienst
aan te geven.
Dr. A. Bonte, hoofd van de Dienst voor
Studieadvies van de RUG en enkele Jaren
geleden samen met Lic. Van Biesen, hoofd
van het Plaatsingsbureau aldaar, schreeuwt
het van de daken : « Het effekt van de studentenexplosie van de jaren zestig is thans
duidelijk voelbaar in het afstuderen ». Maar
wie hoort deze luide wenk in het land der
doven ? Tussen 1960 en 1970 zijn de inlichtingen eerstejaars, die de poorten van da
Belgische universiteiten binnentraden, meer
dan verdubbeld. Maar dit is niet alles c
voortgaande op het aantal studenten die —
tot en met 1972 — de jongste jaren universitaire studies aanvingen, kan men voor
1975 bijna 10.000 nieuw gediplomeerde akademici voorzien. Dit betekent meteen In
minder dan tien jaar een verdubbeling van
de kontingenten die jaarlijks afstuderen aan
onze universiteiten. Een universiteitsgemiddelde dat echter overschreden wordt in da
maatschappijwetenschappen evenals In da
medische wetenschappen, terwijl andere
studierichtingen een merkelijk trager groe^
ritme kennen.

algemene verwachtingen
Eén vraag dringt zich bij de vermelding
van al deze cijfers duidelijk op : is een dergelijke aangroei wenselijk ? In « De Brug »
(1972, nr. 4) geeft dr. Bonte een even duidelijk als genuanceerd antwoord : « De jongste ramingen voorzien voor de jaren zeventig weliswaar een vertraagd groeiritme van
de Belgische studentenbevolking, maar dit
brengt ons toch nog tot ongeveer 110.000
universiteitsstudenten in 1980. (Noot ; momenteel zijn er ongeveer 70.000). Hoeveel
van deze studenten zijn morgen werklozen
met een universitair diploma op zak ? De
vooruitzichten die in 1971 gepresenteerd
werden op het Vlaams Wetenschappelijk
Kongres te Brussel laten, globaal beschouwd,
een vrij pessimistische indruk. Wanneer da
akademische bezetting in de onderschelden
beroepssektoren aan het zelfde tempo toeneemt kan men zich binnen tien jaar verwachten aan een belangrijke overproduktie
van universitairen. Deze overproduktie zou
vooral ernstige vormen aannemen in de humane wetenschappen
De spanning tussen vraag en aanbod zou
daarentegen minder scherp afgetekend zijn
In de natuurwetenschappen. Een evenwicht
tussen vraag en aanbod zou rond 1980 alleen
bereikt worden in de medische richtingen.
De Ingenieursopleiding zou daarentegen gekonfronteerd blijven met een tekort aan gediplomeerden ». Dr. Bonte voegt er evenwel onmiddellijk aan toe : « Dergelijke ramingen zijn vooreerst slechts waard wat het
basismateriaal waard is waarop ze steunen.
De leden van de werkgroep, die deze ramingen uitgewerkt heeft, waren zich bewust
van het rudimentaire karakter en van de Ifr
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cunes van de beschikbare gegevens waarop
ze hun ramingen opgebouwd hebben. Projekties vertrekken daarbij van de werkhypothese, dat de krachten die in het verleden
de ontwikkeling beïnvloed hebben op dezelfde wijze zullen blijven doorwerken in de
toekomst.

kunnen rijzen indien het vernieuwd sekundair onderwijs in zijn huidige vorm wordt
uitgebreid. Het vak « geschiedenis » wordt
hier namelijk vervangen door « maatschappelijke opvoeding », waarvoor nog andere
diploma's dan geschiedenis in aanmerking
komen

Dit alles begrenst natuurlijk in gevoelige
mate de waarde van statistische projektles ».

Erger is het echter nog gesteld met kunstgeschiedenis en oudheidkunde, omdat voor
deze sektor het aantal gediplomeerden ontzettend de hoogte ingaat, terwijl het aanbod precies de andere richting uitgaat.

letteren en w i j s b e g e e r t e
Maar hoe tekenen de verhoudingen voor
de onderscheiden studierichtingen zich nu af
wat vraag en aanbod betreft ? En welke toekomstverwachtingen kan men hieruit afleiden ? Al deze verwachtingen heeft dr. Bonte
op papier trachten te brengen. Wij zullen
trachten deze vermoedelijke tendensen gerezumeerd weer te geven, rekening houdend
met het aanbod van nieuw gediplomeerden
tot en met 1975.
Voor letteren en wijsbegeerte lag het afzetgebied totnogtoe voor meer dan 80% van
van de gediplomeerden in het onderwijs,
terwijl het wetenschappelijk onderzoek ongeveer 10 % van de nieuw gediplomeerden
kon opslorpen. De aankomende kontingenten
gediplomeerden zullen nu in toenemende
mate worden gekonfronteerd met twee handikaps. Eensdeels een vertraging van het
groeiritme van de bevolking van het sekundair onderwijs ; anderdeels een verminderde behoefte aan leerkrachten, die nog niet
zo gauw zullen vervangen zijn In dat middelbaar onderwijs gezien hun leeftijd doorgaans
schommelt tussen 35 en 45 jaar. Bovendien
wordt een vergrijzing vastgesteld van het
wentenschappelijk personeel van de universiteiten. « Door de jonge leeftijdsstruktuur
van het lerarenkorps zijn de vervangingsbehoeften op middellange termijn vrij gering
in het sekundair onderwijs. Door een stabilizeringstendens van het wetenschappelijk
personeel van het hoger onderwijs wordt de
toegang tot het wetenschappelijk onderzoek
voor beloftevolle jongeren steeds moeilijker », aldus dr. Bonte

liliiiiiiipiiiiiiitiw»**^^^^^^^

De aankomende promoties zullen daarom
progressief aangewezen zijn op afzetmogelijkheden buiten het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, die tot nog toe
onvoldoende verkend werden : publicistiek,
sociale kommunikatiemedia, public-relationssektor e d
In deze studiegroep zijn de afzetmogelijkheden momenteel aan de geringe kant in de
Germaanse filologie, de geschiedenis, de
kunstgeschiedenis en de oudheidkunde. De
germaanse filologie blijft behoren tot de
snelst groeiende van de universiteit en kan
aldus een probleem worden. Vooral omdat
de toenemende keuze van het Engels als
tweede taal in de Vlaamse scholen het stijgende aanbod filologen niet zal kunnen opvangen Wel zijn er uitwegen als vertaler,
naar de kommunikatiemedia enz.
Het kontingent romanisten bijift slechts
traag aangroeien. Met een gemiddeld groeiritme van ongeveer 5 % per jaar zal men
een tekort aan deze afgestudeerden blijven
hebben, meent dr Bonte
Voor geschiedenis vermindert de belangstelling van jaar tot jaar Maar alhoewel verwacht wordt dat het aantal nieuw gediplomeerde historici in 1975 nog slechts 70 %
zal bedragen van de aantallen die tien jaar
eerder afstudeerden, zouden er problemen

Geen problemen zijn er voor de moraalwetenschappen omdat deze kleine sektor gemakkelijk een uitweg blijft vinden in het
onderwijs. Het aantal klassici tenslotte is de
jongste jaren zo sterk teruggelopen, dat het
sekundair onderwijs over enkele jaartjes
zelfs zou kunnen gekonfronteerd worden met
een tekort aan deze akademici.

maatschappijwetenschappen
De snelste expansie kent momenteel dit
soort van wetenschappen. Als de prognoses
kloppen, zal elke studierichting uit deze
groep tussen 1965 en 1975 haar jaarlijks
kontingent gediplomeerden meer dan verdubbeld hebben. Wat niet zo'n prettig vooruitzicht Is als geweten is dat ongeveer 40%
van de gediplomeerden in de rechten, de
politieke en sociale wetenschappen plus de
ekonomische en de handelswetenschappen
totnogtoe werden opgevangen door de konjunktuurgevoelige privé-sektor. Sterke schommelingen kunnen dan ook de pronostieken
omver kegelen.
« Men kan zich in elk geval afvragen »,
meent dr Bonte, « of een gemiddelde jaarlijkse aangroei van het aantal juristen met
25 % (een stormachtige groei dus), van het
aantal ekonomen met 15 % en van het aantal gediplomeerden in de politieke en sociale wetenschappen met 12 % beantwoordt
aan de draagkracht en de behoeften van de
ekonomische expansie ». Weinig uitbreidingsmogelijkheden zijn er nog in de rechtsfakulteit voor de balie en het notariaat, die thans
ongeveer de helft van de gediplomeerden
opslorpen. Een in het nauw gedreven sektor is deze beslist van de politieke en sociale wetenschappen, die sinds lang de hogere
sociale waardering in de bedrijven ondervinden van de diploma s in de rechten Nog
grotere problemen kennen psychologie en
pedagogie. De PMS-centra raakten vol gediplomeerden, waarvan de leeftijd voor 80 %
schommelt tussen 25 en 35 jaar Er zijn dus
zeer weinig vervangingsbehoeften Wegens
de onderontwikkelde zorg voor gehandikapten in ons land, zijn er voor de ortopedagogen alleen nog gunstige perspektieven in
het buitengewoon onderwijs.

natuur- en medische
wetenschappen
Terwijl de mogeli|kheden van tewerkstelling behoudens voor de sektoren scheikunde
en biologie, voor de nituurwetenschappen
op z'n minst gunstig zijn dient licht voorbehoud gemaakt voor de medische wetenschappen omdat de konsumptie ervan (m a w de
behoefte aan medische verzorging) afhankelijk is van het welvaartspeil van de bevolking.

In de groep van de natuurwetenschappen
is vooral het afzetgebied van de scheikundigen bedreigd (de industrie stagneert sinds
1970), maar vermoedelijk zullen binnenkort
ook de biologen ernstige moeilijkheden ondervinden om hun diploma in centen om te
zetten. Een rooskleurige toekomst is echter
weggelegd voor wis- en natuurkundigen die
nu ook mogelijkheden krijgen buiten de onderwijssektor. Aardrijkskunde en aard en
delfstofkunde tenslotte blijven weinigen aantrekken, zodat zich hier ook geen belangrijke
verschuivingen kunnen voordoen
Wat de medische wetenschappen aangaat,
Is in elk geval zeker dat wij evolueren naar
een onderbezetting van de huisartsen en dat
het aantal tandartsen — 2,7 per 10 000 inwoners — zo laag is, dat het ongeveer zou
mogen verdubbelen. Verder evolueert men
klaarblijkelijk naar een indrukwekkend overschot van dierenartsen. Ook het afzetgebied
van de licentiaten lichamelijke opvoeding, die
meestal naar het onderwijs georiënteerd
zijn, lijkt te gering om aan de belangrijke
toevloei van afgestudeerden te kunnen voldoen. (Tenzij er meer sport en gymnastiek
zou komen in de scholen).
Rest nog de richting van de toegepaste
wetenschappen. Waarin de burgerlijk ingenieurs het traagste groeiritme kennen van
de studiegroepen van onze universiteiten en
waarin de landbouwwetenschappen sektoren
bestrijkt waarvan de expansiemogelijkheden
nog onvoldoende gekend zijn.

n u m e r u s clausus
Uit wat voorafgaat en tal van statistieken
blijkt, dat de studentenexplosie-met-sneeuwbaleffekt op de een of andere manier zou
moeten afgeremd worden. De vraag hierbij
Is : moet dit kunstmatig gebeuren of niet ?
Dr. Bonte meent van niet. Omdat wij toch
niet in de Sovjetunie leven, waar een gelelde ekonomie van toepassing Is, en vooral
omdat de werkelijke behoeften van de samenleving aan hoger geschoolden zo moeilijk
in numerieke termen kan omgezet worden.
Een reden trouwens waarom de prognoses
gedaan door het Gentse bureau voor studieadvies reeds meer dan één keer niet aan
de werkelijkheid bleken te beantwoorden.
Over één zekerheid beschikken wij : in f i nanciële verwachtingen uitgedrukt, vermindert het akademisch diploma in waarde. (Terwijl natuurlijk ook de status van de universitair daalt) In toenemende mate treft men
dan ook universitair geschoolden aan in funkties die niet overeenstemmen met de opleiding. Voor bepaalde beroepen zullen in een
min of meer nabije toekomst ongetwijfeld
hoger kwalifikatie eisen worden gesteld dan
vroeger, zonder dat hier evenwel een grotere moeilijkheidsgraad van het beroep in
kwestie mee korrespondeert
Een opgevoerd aanbod van akademici betekent tenslotte, dat het diploma wordt gereduceerd tot een soort van toegangsbewijs.
Een loper die men nodig heeft om de deuren van een van intellekt barstende maatschappij te kunnen openen. « We zijn m een
kompetitieve en op prestaties gestelde
maatschappij gekomen », vat dr. Bonte samen, « waarin de persoonlijkheidseigenschappen als kreativiteit of geschiktheid
voor
groepswerk almaar meer zullen toenemen ».

p.W.
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HJUINDEREN
VERGMT
door JOZEF SIMONS
De laatste dagen van de vrede vliegen voorbij. Op zijn terugtocht van Namen, waar
hij voor examen slaagde, verneemt Florimond dat zijn boezemvriend Jan zich als
vrijwilliger bij het leger heeft aangemeld. Een voorbeeld dat hij zal volgen...

eerste hoofdstuk

op de donk
Ook mama beviel het verblijf op de
Donk hoe langer hoe meer. De aardappelen waren goedkoop, de slachter
had kalfs- en schapevlees en vroeg de
hoogste prijzen niet ; melk en boter
smaakten lekker en werden geleverd
onder de marktprijs, er was een Delhaize op 't dorp die heel genadig rekence...
Papa was in zo'n goede luim — altijd
leefde hij er goed van en at appetijtelijk van al da gerechten, doch vandaag
leek hij i.i een bijzonder joviaal humeur
Paultje nam het gunstig ogenblik te
baat om wat te vragen : ,, Papa, boven
de paardenstal heb ik een schoon duivenkot ontdekt, mag ik smirrels houden ? ".
,, Wel zeker, mijn beste ".
„ Maar je koopt ze van Je eigen spaarcenten I " merkte mama op.
„ En ik eet de pongen op ! " plaagde
papa.
„ Ik krijg een schaapje I " juichte Aline.
,, En ik mag eenden houden I " Jubelde
kleine Ryclof.
,, Marie-José, als Jij kippen krijgt, voeren wij samen hennen en eenden, niet
waar ? ".
„ En wat krijgt Florimond ? " vroeg Marie-José.
,, Een motorfiets, als hij in zijn examen slaagt".
Al de kleintjes gierden het uit van de
pret. Ze hoorden de motor van grote
broer al ronken.
Mijnheer Jordens, die altijd wat nieuws
en wat belangrijks wist, kwam voor
de dag met papieren die hij op een
hoekje van de zolder had ontdekt :
een handveste, eigenhandig door Lodewijk XIV ondertekend, waarbij een

betovergrootvader der van Laars tot
kolonel in het Franse leger werd bevorderd ; en verder een particulier
briefje van een van Laar, Hollands gezant te Lissabon, aan een van mama's
voorouders, Frans gezant in dezelfde
stad, om hem op een avond te gast
te nodigen.
Florimond, die tot hier toe zwijgzaam,
in gedachten, had toegeluisterd, deelde toen het nieuws mee van Aartshertog Ferdinand.
Het trof des te meer, daar allen de
aartshertogelijke familie kenden. Het
jaar tevoren hadden zij de zomer aan
zee doorgebracht ; einde juni te Blankenberge, hadden zij de samenhorende
villa's Josephine en Henriette ontruimd, om hoger langs de dijk een andere villa te betrekken, daar beide
eerste voor juli besproken waren voor
Vorst Ferdinand en zijn gezin.
Gedurende de ganse maand juli hadden zij Aartshertog Ferdinand zien
wandelen langs de dijk, in wit strandkostuum, op het hoofd de blauwe Duitse pet, pratend met twee hogere officieren in burgerkleding, terwijl twee
vleugeladjudanten volgden op korte afstand.
Vóór de villa St Pierre, bewoond door
de van Laars, daalde hij gewoonlijk de
trap af om langs het strand voort te
wandelen in de richting van Zeebrugge. Daar, bij 't afdalen, ontmoette hij
vaak zijn gemalin, die van het strand
kwam met haar twee zoontjes, Max
en Ernest, hangend elk aan één arm,
terwijl haar dochtertje Sophie huppelde aan de hand van haar zuster, gravin Chotek.
In-christelijk ging gans het gezin elke morgen te communie. En nagenoeg

alle dagen zag men ze te vijf uur naar
't lof gaan. Pastoor Belpaire wou hun
plaatsen voorbehouden In de kerk.
Neen, dat wilden ze niet, ze verlangden onopgemerkt te midden van de
andere gasten en het volk te zitten.
Mama hield Aline en Ryclof voor, hoe
gelukkig zij waren geen prinsen van
koninklijke bloede te zijn, doch slechts
eenvoudige baronskinderen, die niet
moeten sidderen voor bom of dolk of
kogel.
, Als het maar geen andere poppen aan
't dansen brengt " opperde mijnheer
Jordens, ,, ik heb nog gehoord van een
schot dat een lawine in beweging
bracht ".
Florimond staarde stil voor zich uit
en dacht terug aan het woord van de
kapelaan : „ Misschien slaat ook het
uur voor Vlaanderen... ".

Ill
De maand juli, die Florimond, om zijn
examen voor te bereiden, thuis mocht
doorbrengen, ging voorbij met de spoed
die alle wel met werk gevulde dagen
doet voorbijvliegen.
Hij stond 's morgens vroeg op, of liever, haalde vroeg zijn boeken te voorschijn, ontstak een sigaret, en deed,
liggend in zijn bed, voor het ontbijt al
heel wat werk af.
Overdag blokte hij in 't dennenbos,
soms alleen, gewoonlijk met Jan
Broeckx. En 's avonds, meegewerkt,
wandelden ze met z'n tweeën langs da
vaart of maakten een fietstochtje naar
de omliggende dorpen, praatten, niet
meer over hun studies, maar over de
feiten van de dag en over Vlaanderen.
De eerste indruk, door de moord van
Serajevo gewekt, begon te vervagen,
de storm scheen te luwen. De twee
idealisten geloofden niet meer aan de
mogelijkheirf van een oorlog. Wel doken er nog onheilspellende berichten
op in de bladen... Doch was het in de
twintigste eeuw nog denkbaar dat men
om verdoken handelsnijd en financiersbelangen, massa's boeren en
werklieden vol haat tegen elkander in
't geweer zou kunnen jagen ? Zover
kon het niet komen. De diplomaten waren er om papieren bedreigingen met
papieren schermen af te weren. België bleef in elk geval buiten de brand,
België was onzijdig, en zijn onzijdigheid werd beschermd door vijf grote
mogendheden
Neen, neen... Een he.^tgebakerde Serviër gooit een Oostenrijks keizers-achterkleinnee' omver met handbommen...
Zouden daarom de Vlaamse boeren
van achter de ploeg worden gehaald
om andere boeren te vermoorden...
Gekheid ! het onweer zou wel afdrijven.
En toch brak het uit, en nog wel het
eerst over België I En alles ging met
zulke bliksemplotse snelheid ! Mobilisatie, ultimatum, oorlog I
Einde juli was Florimond naar Namen
teruggekeerd om er zijn examen af
te leggen, wat enkele dagen in beslag
zou nemen. Hij slaagde met onderscheiding en kwam dan ook op 4 augustus per motorfiets naar huis gereden.
T't Was de dag van de Duitse inval in
in België.

Florimond reed door opgeschrikta doppen en stadjes, waar de mensen, met
verstomming geslagen, bij elkander
hulp en steun en een hoopvol woord
zochten en niet vonden. De moeder*
der opgeroepen soldaten weenden en
de krantenventers werden overal bestormd. Brussel hing vol vlaggen, en
schreeuwers, die niet moesten oprukken, riepen zich schors : „ A bas ^A^
lemagne ! ". Aan al de muren hingen
plakkaten, die de jonge, niet-dienstplichte mannen aanspoorden dienst te
nemen ais vrijwilliger.
Op zijn tocht vond Florimond dikwijls
de barrelen gesloten, terwijl treinen
vol met opgeroepen soldaten, op weg
naar Luik, voorbijreden. De boerenjongens, die nog aan geen oorlog wilden
geloven, vloekten dat het nu het ogervblik niet was om ze van het veld weg
te halen : de oogst nog niet binnen,
werk in overvloed, handen te kort...
en nu die onzinnige maneuvers...
Te Laardonk. aan het gemeentehuis,
verzocht men hem af te stappen en
even als tolk te fungeren. Het dorp
stond overhoop : er werden drieduizend grenadiers ingekwartierd. De officieren verstonden geen woord Vlaams
de burgemeester geen woord Frans,
er heerste misverstand op misverstand. De gemeentesecretaris, die alles beredderen moest, kon niet overal
met een zotte kop... al die gazetten...
de koning en de ministers... de koning, ja, nu kent hij de Vlamingen :
Vlamingen, gedenkt de Guldensporerv
slag ! '. als hij ze nodig heeft om voor
hem te vechten... en als Jan dan nog
verplicht was gelijk zovele sukkelaars... maar 'k heb vrijgekocht... voor
zestienhonderd frank... Denkt gij dat
het niets is, mijnheer Florimond, voor
tegelijk zijn. En als de officieren da
rug hadden gekeerd, werd de man nog
bars toegesnauwd door een half dozijn foeriers, die voor de inkwartiering
hadden te zorgen en met hun mannen
en paarden niet wisten waar te blijven.
Verontwaardigd hoorde Florimond een
onberaden luitenant die een hoge borst
zette bij het lezen der laatste berichten : „ La Belgique aura l'honnaur
d'etre Ie bouclier de la France ! ".
Vaderlandsliefde I
Het huis van Jan Broeckx voorbijrijden kon Florimond niet : hij stopte,
stak even het hoofd binnen :
„ Dag, moederke Broeckx, waar Is
Jan ? " .
Toke zat neer met een zucht, en begon stil te schreien in haar voorschoot:
,, Dat was nu haar hartekind, de Jongen waarvoor zij zoveel gedaan had ;
het brood gespaard uit haar mond. hem
vertroeteld, alles opgeofferd om hem
te laten studeren, omdat er iets uit
hem zou groeien... Ik was er zo fier
op .. en nu, dat luistert naar niets...
mensen zoals wij... dat luistert naar
niets... naar geen vader of geen moeder... ".
,, Wat is er dan gebeurd, moeder
Broeckx ? ".
„ Hij is gisteren naar de stad gegaan,
om zich te melden als vrijwilliger —
en hij is niet teruggekeerd. Als hij
maar terugkwam... terugkwam... hij
heeft me vee! verdriet aangedaan,
maar ik zou hem alles vergeven... ".
Die mededeling ging Florimond recht
naar het hart. Jan was al weg I Gedurende de ganse rit had het offervaardig idealisme in zijn slapen gebonsd :
al die jongens gingen naar de grens
om er te lijden, te strijden, te sterven
mischien. voor een
rechtvaardige
zak. Want mocht al het overige der
oorlogsverschijnselen duister blijven
in zijn oorsprong, in zijn ontwikkeling,
één zaak scheen hem volkomen duidelijk : Duitsland had niet het recht de
Belgische onzijdigheid te schenden.
Wie de Belgische strijd meestreed,
streed voor een heilige zaak. En'Jan
was al weg ! Nu zou hij zich zeker
blij Jan vervoegen. Hij was oud en
sterk genoeg, kon thuis best gemist
worden...
(vervolgt)

11

WIJ - 24-3-73

een beangstigend vraagstuk
Tijdens zijn redevoering bij de
bespreking van de Rijksmiddelenbegroting, laste senator WIm Jorissen
een hoofdstuk In over het vraagstuk van de bejaarden.
We drukken het hierbij af omdat
het zo synthetisch de problematiek
weergeeft.

de

Door de ontwikkeling van de geneeskunde en de betere hygiënische verzorging stijgt de gemiddelde leeftijd voortdurend (73 jaar
voor de vrouw ; 67 jaar en 7 maanden voor de man).
Anderzijds wordt door de sterke
fleboortedaling
het aantal bejaarden, in betrekkelijke zin, een steeds
groter percent van de bevolking.
In 1900 leefden er in dit land
414.270 personen van 65 jaar en
ouder, wat toen 6,4 % van de bevolking betekende. In 1920 was het
aantal slechts lichtjes gestegen tot
486.700 en bleef het percent stationair.
In 1947 was hun aantal echter
tot
1.123.144 aangegroeid
wat
12,2 % van de bevolking uitmaakte.
In 1964 was dit percent nauwelijks gestegen (12,6% met 1.159.360
bejaarden, doch In 1969 telde men
er al 1.288.936 of 1 % meer op 5
Jaar. We komen tot een verhouding
van één bejaarde op zeven inwoners.
In 1975 zal in ons land één bejaarde ten laste zijn van twee aktieve personen.
IVIen ziet de omvang die het
vraagstuk heeft aangenomen.
België telt thans met Frankrijk
het hoogste percent bejaarden in
de wereld.
Wat het vraagstuk echter nog
scherper stelt is het probleem van
de hoogbejaarden.
Van 1947 tot 1968 steeg het aantal van de groep van 65- tot 75-jarigen met 32 %. dit van de 75- tot
85-jarigen echter met 48 % en dat
van de 85-jarigen en ouder met niet
minder dan 131 %o.
Het aantal semi-valide en invalide bejaarden dat in de leeftijdsklasse 66 tot 69 jaar 17,6 %o bedroeg voor de mannen en 14,5 %
voor de vrouwen, steeg in de leeftijdsklasse 85 jaar en ouder tot
63,5 % voor de mannen en 74,6 %o
voor de vrouwen. Dit volgens de
nationale bejaardenenquête.
Met de veroudering van de bevolking is voor de bejaarden een

eiland
in
de
ion

hele reeks vraagstukken gerezen,
moeiijkheden wat betreft behuizing, verzorging en vrijetijdsbesteding wat bij hen grotendeels samenvalt met tijdsbesteding.

bejoarden

Door het feit dat de gezinnen
steeds kleiner worden, daalt percentsgewijze de kans van deze
ouderen om bij een kind te blijven
inwonen.

Corsica is een schilderachtig eiland in de Middellandse Zee, waarop je
weinig mensen en veel struikgewas (het maquis) vindt ; we zagen de
zonovergoten en heerlijk-verlaten stranden slechts op foto, want we trekken allen zo geestdriftig naar de overvolle Spaanse stranden... je hebt
echter nog zo'n godgezegende oorden die de toeristen niet kennen en
Corsica is zo'n land. Misschien ligt het te dicht bij Frankrijk, misschien
bleef de legende van de sombere Corsicaanse bandiet al te levendig, in
elk geval bleef Napoleons geboorteplaats het rijk van de vissers, de schapen en... het vreemdelingenlegioen, dat daar na zijn koloniale eskapades
op de geblakerde rotsen de vervelingsdood sterft.
Al hadden ze in Parijs totnogtoe bitter weinig belangstelling voor dat
zoveelste departement, toch verklaarden ze een belangrijk deel van het
centrale bergland tot natuurpark : zo kregen de eiken, dennen en lorken
dan toch enige kans op voortleven... in zoverre de hevige zomerbranden
niet voor grote grijze kale plekken in het landschap zorgen.
Eigenlijk gebeurt nooit iets wereldschokkend op het eiland : soms krijg
|e wel een voetbalgevecht en als de Fransen (voor de zoveelste keer)
ter stembus trekken, dan hoor je wel iets over Ajaccie en Calvi. En eiger»lijk zijn de Corsicanen helemaal geen Fransen, ze spreken een Italiaans
dialekt en kwamen pas vlak voor de Franse revolutie onder Frans bewind.
Het Italiaanse fascisme trachtte naar de integratie van het eiland in het
groot-Italiaanse rijk, in het kader van de « Italia irredenta ..politiek, wat
de vooroorlogse diplomatieke betrekkingen tussen Italië en Frankrijk
aanzienlijk verkoelde. En zie... het eiland dat voornamelijk stroperig-zoete
liedjes en gangsters-van-formaat leverde, zorgde plots voor internationaal
nieuws.
Op zaterdag 17 februari laatsteden, kwamen vijftienhonderd inwoners
van Bastia op straat, in een betoging voor het behoud van hun leefmilieu.
Een paar uren later bestormden zij de prefektuur, mishandelden de ambtenaar en de verbouwereerde CRS, en stichtten een aantal molotov-cocktallbranden.

Ook de gewijzigde leefgewoonten
doen deze kansen afnemen.
Nochtans vormen de kollektief
gehuisveste bejaarden thans slechts
een goede 5 % of circa 35 000 per-

sonen, waarvan dan nog een gedeelte de kamers in klinieken bezet
houdt omdat er voorlopig geen andere oplossing is,
I-let aantal bejaardentehuize n.
geriatrische instellingen en ook
psychiatrische instellingen en instellingen voor chronische zieken
sn invaliden waar ze thans worden
opgevangen is te gering.
Er zijn ook al enkele woonwijken
voor bejaarden gebouwd, doch hun
aantal is eveneens gering.
In 1970 berekende men dat 20.000
alleenwonende bejaarden dringend
m een kollektieve woongelegenheid
dienden te worden opgenomen. Die
woongelegenheden waren er echter
niet
De bestaande instellingen hebben ondertussen lange wachtlijsten aangelegd.
Wat de behuizing betreft van beiaarden die met gezamenlijk gehuisvest zijn is het zo dat zij ook
meestal in de oudste huizen wonen.
Uit onderzoekingen in de provincie Antwerpen in de jaren 60-65
bleek dat 26,73 %o van de onverbeterbare ongezonde huizen door
bejaarden bewoond werden, bejaarden die in de provincie Antwerpen
10,8 % van de bevolking uitmaakten in die periode.
Het zal daarnaast iedereen duidelijk zijn dat het bejaardenvraagstuk
geen probleem is van huisvesting
alleen, doch dat de medische verzorging en de verzorging eenvoudigweg zeer belangrijk is.
Er is daarnaast het vraagstuk
van de vereenzaming, de vervreemding.
Voor ouderen is het psychologisch noodzakelijk kontakt te hebben met de jongere generaties.
Daarom zijn afgezonderde bejaardentehuizen of woonwijken voor
ouderen alleen een zeer slethte
oplossing. In plaats van voeling te
houden met het jonge leven zitten
ze alleen te kijken naar leeftijdgenoten die sterven.
Er bestaan voor hen nog een
reeks andere moeilijkheden : het
beheer van hun goederen en da
bescherming tegen de uitbuiting,
de handhaving in de kollektieve instellingen voor hun persoonlijke, filosofische of godsdienstige vrijheid en andere vraagpunten.
Het wordt hoog tijd dat het
vraagstuk van de 3e leeftijd eindelijk eens grootscheeps wordt aangepakt.

Voor zover we weten is dit de eerste leefmilieumanifestatie die tot een
regelrechte, stevige rel uitgroeide.
De oorzaak van 't gehele gebeuren moet men zoeken bij 'n grote aluminiumonderneming die ook titaan en fosfaten produceert. De fabriek zorgt ook
voor afval, een roosachtig slijk, dat sterk-bijtend gift (titaan-bioxide o.m.)
bevat. Vanuit Livorno vertrekken regelmatig schepen die het goedje in de
Middellandse zee uitgieten... wat dan de zeefauna en -flora aan de Corsicaanse kust onverbiddellijk aantast. Tot hiertoe zou zo'n één miljoen ton
rood slijk in de geroemde doorzichtige wateren zijn verdwenen... Een zekere jongedame Viale. biologisch raadgeefster van het departement, maakte een rapport op, waarin zij opmerkte dat verschillende zeedieren door
het vergift niet alleen verbrand, maar als het ware ineengekrompen, samengesmolten leken... Zij nam tevens de leiding van een komitee dat het
verzet tegen de Montedisonschepen zou uitlokken.
De heer Berti, beheerder van het grote bedrijf, verschoonde de natuurvernietiging met het argument dat « ook Franse chemische bedrijven hun
afval bij de kusten storten » en zei verder « dat men wel de gebeurtenissen zou afwachten ». Reeds lang hadden Fransen, Italianen en Spanjaarden de Middellandse Zee voor « ziek » verklaard, maar geen enkele internationale overeenkomst reglementeert het lozen van chemische industriële afval in zee, zodat daar — zoals elders ter wereld — de grootindustrie lustig verder het biologisch evenwicht verstoort, de omwereld
zelfs stelselmatig uitroeit, in naam van de almachtige winstprincipes.
Het rode slijk in Corsica's zee is slechts een tekenend voorbeeld onder
vele : misschien zal de opstand van Bastia de betrokken regeringen tot
beslissingen aansporen... misschien hebben de vissers van het niet zoverre eiland getoond hoe je de makke autoriteiten tot handelen kan
dwingen.

huguette d.b.
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Partijlid, gebroodroofd wegens pro
t e s t tegen Franstaligheid van zijn
f i r m a , zoekt dringend werk Brus
se! M e c h e l e n , Leuven 26 jaar oud
bediende
volledige ekon hum
Kontakt via sen Van Haeqendoren
G Gezellestraat 63 Heverlee 016/
24545
R 34
Gevraagd m het Leuvense Regen
tes L O meisjesschool
Zich w e n
den 016/29 642 S w e r t m o l e n s t r 23
Herent
R 25
Deftige studente(n) gevraagd vanaf
16 I voor vak job Juli en of aug
met proef op Pasen of Pinksteren
Zich wenden • Spijshuis Bearnai
se » de Smet de Naeyeilaan 86
Blankenberge Tel 050/436 54
— R14
Gediplomeerd A2 landbouw oud o
loniaal zoekt dringend zo mogelijk
aangepast werk
Contact via sen
M van Haegendoren Guido Gezel
lelaan 63 3030 Heverlee (tel 016/
245 45)
— R 13
M e t s e r of aannemer gevraagd die
per m3 een gebouw
van 20m x
lOm (2 verdiepingen) w i l m e t s e l e n
Zo vlug mogeiiik te beginnen
Kontakt via 02/53 91 62 of via
federatieschepen Marcel De Broyer
(Overijse) tel 02 50 6176
R17
20 jarige jonge man (vrij van Ie
gerdienst)
zoekt
betrekking
als
tolk of aangepast werk Zich w e n
den
A De Baere (02/52 53 67)
R15
19 jarige juff Leerbeek zoekt een
betrekking als bediende (daktllo
grafie)
in of rond Brussel Zich
wenden • A De Baere (02/52 53 67)
Elekrticien A2 s t e r k s t r o o m zoekt
een fuH t i m e job Z w
Herman
R Grondwetlaan 95 St Amands
beg
— R 18
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HORIZONTAAL
1) Ingeblikt rundsvlees
2) Drie klinkers - Voetbalveld van
Berchem
3) O n n o d i g
4) Braspartij - M a s t
5) Figuur u i t de oudheid
Europeaan
6) T e n n i s t e r m
7) S c h o e n m a k e r s w e r k t u i g
Herrie
8) K o m t voor • KIRI » - N i e u w
9) Hongaarse dans
10) Soort soep
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Fabeltjeskrant
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18u 15
Technisch en w e t e n s c h a p p e l i j k
Engels Herhaling
18u45
A v o n t u u r in groen Eire Dokum e n t a i r e over zoet en z o u t w a t e r b e l e v e
nissen van een groepje jongelui
19u 10
Een groene kilometer meer De
boomplantaktie 73
19u20
Ziet u er w a t in '
19u45
TV nieuws
20u 10
Oorlog en Vrede
20u 55
Panorama
21u40
Jazz M a r i o n W i l l i a m s
22u00
TV nieuws
22u 05
Die b i t t e r e n Tranen der Petra von
Kant (De andere f i l m )
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VERTIKAAL
1) H I J leerde zijn volk lezen
2) Spaanse u i t r o e p - Z u s t e r
3) Scheepseigenaar - Engels t o neelschrijver.
4) Deel van een breuk - Engelse
kunst.
5) A n a g r a m van « SLOEP » - Regelmatige schikking.
6) Dikke s p l i n t e r .
7) Familielid - S t o o m s c h i p
8) Figuur u i t de oudheid - Plaats m
Engeland
9) En o m s t r e k e n - M u z i e k n o o t Fries w a t e r .
10) W e l d o e n e r
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Gehuwd man 25 j w o o n t t e Brussel zoekt werk in eigen streek als
publicitair tekenaar o n t w e r p e r re
toucheerder of m e d e w e r k e r in het
grafisch bedrijf G e t u i g s c h r i f t aka
demie sierkunsten en tekenen van
hoofden Zes jaar ervaring plus ge
t u m s c h r i f t Famous A r t i s t School
Nederland Kontakt via prov raads
lid Jan Caudion
Geraardsberqse
str 44 Aalst t e l 053/74064 — P35
Jongeman 22 jaar
A3 mekanika
zoekt passend w e r k bij voorkeur
in onderhoudsdienst Streek
Ant
w e r p e n Lier Herentals
Inlichtin
gen via gemeenteraadslid Walter
Caethoven Katerstraat 150 Nijlen
R 33

I m p o i t f i r m a t e Brussel Laken M u t saard zoekt t w e e t mann bediende voor alle bureauwerk fakturatie voorraadadminis
(Kardex) en
orderbehand met kennis van daktil
noties Engels en Duits s t r e k t
t o t aanbev Leeftijd
25 t o t 45 j ,
tel voor afspr 674114
R 32
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JONGE MENSEN ZOEKEN -KOPPELOF «IEMAND» die enkele danskneepjes aan om het even w i e w i l len aanleren Schrijven naar Haudenhuyse Rita Tuinwijk Jan Verhaegen 5, 9220 M e r e l b e k e of telefoneer eens naar nr 02/36 1184
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Gepensioneerde Rijkswachter in de
streek van Gent zoekt w e r k v o o r
halve dagen als t e l e f o n i s t p o r t i e r
en k l e m b e d i e n d e n w e r k Z i c h in
verbinding
stellen
met
volksv
Frans Baert
Koningin A s t r i d l a a n
123 Gent
R 31

Handlangers — jonger dan 35
j a a r — v o o r p l o e g w e r k m draadtrekkerij w o r d e n gevraagd in Leuvense
o m g e v i n g Kontakt v i a senator M .
van Haegendoren, Guide Gezeilelaan 63 — 3030 Heverlee — t e l .
016/245 45
R 28

TURKIJE
ISTANBOEL EN DE KUSTEN V A N K L E I N - A Z I E
(15 dagen)
VERTPEKDATA
september

1T3SN3VLAO
7 april 9 juni

7 en 21 |uli ( ' )

4 augustus en 8

— I e dag
Te 13u 40 uit Zaventem met een j e t v h e g t u i g van
de Turkisn Airlines naar Istanboel waar aankomst te 19u
O v e r b r e n g i n g naar het hotel
— 2e dag
Bezoek aan Istanboel ( v o l l e dag)
— 3e dag Per autocar lans de zee van Marmara naar Canakkale
— 4e dag
Bezoek aan Tro|e 's Namiddags bezoek aan Per
gamon en dan verder naar Izmir
— 5e dag
's Morgens naar Efese (bezoek) 's Namiddags be
zoek aan Panaya Kapoeloe en daarna naar Koesadasi
— 6e tot 11e dag V e r b l i j f aan zee met alle b a d - en strandge

noegens Fakultatieve u i t s t a p m o g e l i j k h e d e n naar Priene, Miletos,
Didyma Hierapolis en naar de versteende w a t e r v a l l e n van Pamoekkale
— 12e dag
's Namiddags per autocar t e r u g naar Izmir
— 13e dag
Door het b i n n e n l a n d v a n Balikesir naar Boersa
— 14e dag
Bezoek aan Boersa In de n a m i d d a g , via Oeskoedar
en over de Bosporus naar Istanboel
— 15e dag
Te 9u 05 met een j e t v l i e g t u i g van de Turkse A i r lines t e r u g naar Zaventem, w a a r aankomst te 1 2 u 5 0
REISSOM
16 490 f r (bezoeken en toegangen inb )
eenpersoonskamer ( i n d i e n beschikbaar)
2 240 f r

Toeslag

REISDOKUMENT
identiteitskaart
( * ) De afreis op 21-7 is uitsluitend bestemd voor de j e u g d
tot 30 laar) Reissom
15 550 Fr

(18

Inlichtingen 2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03) 31.76 80 en in al onze andere kantoren :
9300 Aalst Kerkstraat 12 - Tel ( 0 5 3 ) 7 1 7 27 — 8000 Brugge, Wollestr aa» 28 - Tel. (050) 364.43 —
1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 Tel ( 0 2 ) 1 8 55 55 - 17 83 61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (01 1)563.10 —
9000 Gent, Kalandonberg 7 . Tel. (099)23.60.21
—
3500 Hasselt Demerstraat 60-62 - Tol. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St-Jorlssiraat 33 - Tol. ( 0 5 6 ) 2 3 5 . 1 5 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 1 0 2 ,
Tel ( 0 6 1 ) 2 6 7 20 — 2800 Mechelen, C L Vrouwstraat 34 - Tel. ( 0 5 1 ) 4 20.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. ( 0 5 9 ) 7 8 3 . 6 1 — 8800 Roeselare, St-Michielsstraat 7 - Tel. ( 0 5 1 ) 2 2 3 63 — 2700 St-Niklaas, Sfatio nsstraaf 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 T u r n h o u t , Herentalsestraat S Tel (041 )428 40 — 1800 V i l v o o r d e , Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15
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johari yan der bracht praai met pierre van rompaey
h

'x;r,?VjiJjftji£

fragmenten
u i t een gesprek
Van Rompaey : Een stuk voor
volwassenen waar toevallig — v.egens de problematiek die erin behandeld wordt, en de manier waarop het gedaan wordt •— de jeugd
vanaf zo'n twaalf jaar sterker wordt
door aangesproken dan door de
meeste stukken voor volwassenen.
\ Gaat over hèn, ze zijn protagonisten... Je zou alleen kunnen opwerpen, denk ik, dat de twaalfjariflen vooral het verhaal aan de oppervlakte meenemen, en dat zal
ontsnappen. OK — is dat zo erg ?
Moeten ze snappen wat achter
• Gullivers reizen » zit om het een
boeiend boek te vinden ? De bedoeling vi'as : een volwassen stuk,
waar ook de jeugd van kan genieten. Als ze niet alles tot de 'aat»te nuance snappen, zal toch de
musiacl-stijl veel intuïtief
doen
over komen, denk ik.
Van der Bracht : Ik vind dat in
LIVIA nogal veel volwassenen-problematiek aan de orde komt ook.
Kan het jeugdig publiek de vader
van Livia begrijpen ?
Van Rompaey :
Waarschijnlijk
niet in het eerste en het tweede
deel, want dan staat ook Livia onbergijpend tegenover haar vader.
Het komt tot felle woede-uitbarstingen — je zult je het lied • Ik
haat hem • herinneren — en in die
konfliktsituatie verwacht ik dat het
Jeugdige deel van het publiek aan
de zijde van Livia zal staan, terwijl de volwassenen, naar ik vermoed, zullen gegrepen worden
door de moeilijkheden van de man
die alleen staat voor de opvoeding
van een kind, uit deze situatie
tracht weg te vluchten, en probeert dit voor zichzelf en voor Livia te verbergen door haar te verwennen...
Een belangrijk moment in de volwassenwording van Livia is dit
m-aarop er enig begrip voor haar
vader komt.

over

Van der Bracht : Een vraag over' de
komische scène met die twee
leerkrachten... Ben je niet bang
dat je zal verweten worden dat je
die twee te karikaturaal hebt voorgesteld ?
Van Rompaey : Die twee zijn karikaturaal. Mag dat even In een
muzikale komedie ? Ik kan de humor als stijlmiddel niet missen.
Wie naar een musical komt kijken,
wil zich lekker amuseren. Dat
amusement probeer ik dus te geven, en nog een beetje meer in
het voorbijgaan. Er zit eigenliik
zoveel tragiek in de intrige, dat je
die glimlachend, ironiserend en af
en toe eens wat luider lachend
moet verkopen, anders wordt het
een topzwaar stuk en daar houd ik
niet van.
Van der Bracht : Is het voor jezelf te behoeden voor die zwaarte
dat je de musical-vorm gekozen
hebt ? Ik bedoel : dan was je wel
verplicht, vanwege het genre, om
het licht te houden.
Van Rompaey : Misschien wel,
ja. Maar vergeet niet dat ik zeer
graag in deze stijl werk, dat — afgezien van het onderwerp, geloof
ik — mijn voorkeur er bijna instinktief naar uitgaat.
Van der Bracht : Waarom ?
Van Rompaey : Voorliefde voor
de speciale manier waarop je in
dit genre aan je inhoud gestalte
kan geven. Of eigenlijk moet ik
zeggen : manieren. Want je beschikt dus niet alleen over alle gewone toneeltechnische middelen
maar daarnaast ook over muziek,
dans, plus de bereidheid van het
publiek om nog veel meer dan bij
het tonnelstuk allerlei fantastische
dingen te aksepteren.
Van der Bracht : Je bedoelt bijvoorbeeld dat in de musikal een
nieuw personage opkomt en ge-
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woon begint te zingen : ik ben die
en ik doe zo, en ik voel me zo...?
Van Rompaey : bijvoorbeeld. Dat
werkt ontzettend direkt.
Van der Bracht : Legt het genre
ook geen beperkingen op ?
Van Rompaey : Er zijn een aantal wetmatigheden waarvan het publiek verwacht dat je ze respekteert. Je mag bijvoorbeeld geen
driekwart bedrijf wachten om een
lied te brengen, de dosering is
soms moeilijk, want als je in een
toneelstuk
(want een musikal
blijft m.i. een toneelstuk, het is
geen operette) iemand laat zingen
moet daar een goede reden voor
zijn. Ik bedoel, het moet toch allemaal spontaan blijven. En er moet
van iedere scène een zekere charme uitgaan, geloof ik ; als je harde
dingen wil zeggen of meedelen,
dien je daarvoor dus een vorm te
zoeken die toch een zekere speelsheid bewaart. En het moet mooi
eindigen.
Van der Bracht : Is dat nodig ?
Van Rompaey : Tja, dit is weliswaar geen musikal naar Amerikaans model, met trommels en
trompetten en alles erop en eraan
— meer een intieme muzikale komedie — maar je voelt toch al
schrijvend dat je naar een mooi
einde toe moet, niet happy-enderig
daarom, maar hoopgevend, zodanig
dat je voelt dat Livia rijp genoeg
geworden is om haar leven gestalte te geven.
Van der Bracht : Dit lijkt me
toch geen slot dat je opgedrongen
wordt door het genre, maar één
waarvoor je van bij den beginne
geopteerd bent.
Van Rompaey : Ja natuurlijk. Als
ik zeg : het moet mooi eindigen
bedoel ik dat je, als je vooropgezette wil een stuk moet maken dat
op een puinhoop eindigt, dat je dan
geen musikal schrijft, maar een andere uitdrukkingsvorm kiest.

Krachtige houtskooltekening van de 80-jarige kunstschilder Frans
Van Giel, die van 24 maart tot 23 april tekeningen en schilderijen tentoonstelt in het museum van de Stichting Mevr.
J. Dhondt-Dhaenens, l\/luseumlaan te Deurie aan de Leie. Dagelijks, uitgezonderd maandag en dinsdag.

ons erfdeel
Annelies

Vaes en gezellen, die de musikal « Livia » tullen

opvoeren.

Het eerste nummer van de zestiende jaargang van dit tijdschrift
kwam zopas van de pers. Het is
zoals steeds tipografisch uitermate verzorgd en overvloedig geïllustreerd. In het bijzonder vestigen
we uw aandacht op volgende bijdragen.
Wat is er mis met onze vertaalpolitiek ? door Jan Deloof, lid van
de redaktie van « Ons Erfdeel ».
Dit artikel kwam tot stand na een
grondig onderzoek van de manier
waarop de jongste jaren de vertaling ~van Nederlandstalig werk
zowel in Nederland als in Vlaanderen werd bevorderd. Het wil een
obejektieve en kritische bijdrage
zijn, die ongetwijfeld een nieuw
licht werpt op de te volgen taktiek
voor de toekomst.
Enkele kenmerken van de betrekkingen tussen Benelux en regio
Nord door de Frans-Vlaming Frangols Pouille, illustreert op treffende wijze de talrijke ekonomische
en sociale betrekkingen tussen
Noord-Franrkijk en Benelux. Het in
dit artikel vervat cijfermateriaal illustreert treffend het algemeen
streven in Noord-Frankrijk om, ook
op het kultureel vlak, de betrekkingen met Benelux te intensifiëren.
De taalkwestie sociologisch bekeken, door prof. dr. L. Huyse is
•en eerste bijdrage van de beken-

de Leuvense socioloog over de
maatschappelijke en sociologische
motieven die aan de basis liggen
van de taalkwestie in België. Het
is een nieuwe visie, die ongetwijfeld velen kan interesseren.

Nieuwe

Nederlandse

poëzie

door de Nederlandse kritikus Jan
van der Vegt, is een uitgebreid
overzicht (27 biz.) van de recente
ontiwkkelingen in de Nederlandse
poëzie, zowel in Noord als in Zuid.
Voor een breed literair geïnteresseerd publiek kan deze met grote
deskundigheid geschreven bijdragen allicht revelerend zijn.
Uw aandacht ook nog voor een
met kleurenplaten geïllustreerd artikel over de schilder Jan Vaerten
en een bijdrage door de Nederlandse romancière H. Wolf-Catz over
de historische roman. Tenslotte hopen wij dat de uitgebreide kronieken voldoende informatie bevatten,
op velerlei gebied, die het algemeen-Nederlands karakter van ONS
ERFDEEL onderstrepen.
Losse nummers kosten ; 70 fr.
Jaarabonnementen : 300 fr. Een gekombineerd abonnement op •> Ons
Erfdeel » en « Septentrion » kost
500 fr. over te schrijven op pr.
13259 van Kredietbank Rekkem
voor rekening 467-4120521 van de
stichting Ons Erfdeel vzw. Redaktieadres : Jozef Deleu, Murisson»
straat 160, 8350 Rekkem, België.
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ken van ons ekonomisch bestel is
dat de kwaliteit van de meeste
goederen fel vermindert. Hoe zou
het dan anders kunnen dat ook de
kwaliteit van de sportspektakels,
meer bepaald die van de voetbalmatchen serieus achteruit boert ?
Als men zo 's zondags naar een
match gaat kijken, of men kijkt
naar de beknopte overzichten op
het teeveeschermpje, dan moet
men telkens weer vaststellen dat
men toch veel te veel moet betalen voor de waar die men aangeboden krijgt. En in die zin voelen wij
zowaar iets als respekt voor de
teeveejongens van Binnen en Buiten, die verklaarden geen voetbalflitsen uit te zenden, omdat er
geen bezienswaardige flits was
geweest

fuzie gewenst ?

In de Landenveldloop van zate,dag 10 maait te Waregem geven Polleunis,
Roelants en Walsh de kadans aan m de arhteivolqing op de winnaar de
Fin Paivarinta en de Spanjaard Haro die tweede eindigde

Icontestatie
Enorme veroniwaardiging in de
sportmiddens, dames en heren,
omdat enkele Ierse jongens wat
sotternijen uithaalden tijdens de
cross te Waregem Men veronderstelt dat zij op die manier wilden
protesteren tegen het feit dat hun
federatie niet mocht deelnemen
aan de cross, of tegen de toestanden m Ierland, of tegen iets anders.
In ieder geval zou de politiek er
Iets mee te maken hebben (wat
achteraf door sommigen werd ontkend, zij het dan ook al zonder
veel overtuiging} Wij begrijpen de
verontwaardiging van de sporthandelaars en -konsumenten. Zij mogen niet dulden dat het zaligmakende sportspektakel ook maar één
onschuldig stro in de weg wordt

gelegd
Anderzijds
zouden de
sportlievelingen moeten leren beseffen dat sommige van hun beslissingen, zelfs zonder dat zij het
zelf weten (because hun traditionele oogkleppen), bij het weigeren
van sommige landen (China, ZuidAfrika enz), van die aard zijn dat
de politiek niet buiten de sport kan
blijven

modern
Volgens nonkel Georges kunt ge
de dag van vandaag geen geuze
meer vinden die naam waardig. Het
produkt dat men onder die naam
verkoopt geeft hij trouwens een
zeer oneerbiedige en niet publiceerbare naam. Het is algemeen
geweten dat één van de kenmer-

De geruchten over een fuzie tussen Racing White en Daring worden met de dag hardnekkiger. Het
ziet ernaar uit dat wij vandaag of
morgen vernemen dat het schaap
over de dam is. Wat ons, sportliefhebber, hierbij interesseert is de
vraag waarom men wil fuzioneren.
Als men te Woluwe blijft spelen,
welk belang heeft men er dan bij
dat Daring er ook bij loopt ? Gaan
de Daring-supporters heel de stad
dooi trekken om naar de nieuwe
klub te komen kijken ? En als men
op Daring gaat spelen, wordt de
konkurrentie met Anderlecht en
Union dan niet nog veel groter ?
En hoorden wij niet dat in dat geval een fikse som moet betaald
worden aan de gemeente Woluwe '
Zuiver voetbalkundig tenslotte, wat
kan de aanbreng van Daring betekenen in de ploeg van Racing
White ? Sportief gezien vinden wij
geen goede kant aan dergelijke fuzie Wij zullen dan maar veronderstellen dat er kommercieel en financieel gezien wèl voordelen aan
vastzitten, maar vermits die ons
niet interesseren...

Brouwerij

MOORTGAT
BREENDONK
tel. (03)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades
Bijhuizen : Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. (03)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (09)22.45.62

positief en negatief
Onder de rubriek « Wij Sport » van het weekblad « Wij »
dd. 24.2.73 las ik met belangstelling uw artikel getiteld « Wat ».
Als tegenexpert, voorgedragen door de dokter van de verdachte wielrenner Baele, heb ik inderdaad het tegenonderzoek
medegemaakt op het laboratorium van het HILO aan de ULB
te Brussel waar thans de dopingsanalysen uitgevoerd worden
voor de BWB.
Ik kan U onmiddellijk geruststellen wanneer U zich afvraagt
of er naar dezelfde sporen van schadelijke produkten gezocht
werd. Inderdaad zowel het tegenonderzoek als het onderzoek
werden uitgevoerd aan de hand van dezelfde analysemethoden
op amfetamine en aanverwante stoffen en die gebruikelijk zijn
bij het opsporen van dergelijke dopeermiddelen in alle laboratoria gespecialiseerd op het gebied van antidopingsonderzoek
zodat hierin de tegenstrijdigheid zeker niet dient gezocht te
worden.
Voor een buitenstaander kan ik zeer goed uw twijfel begrijpen « Waarop de ene keer positief en de andere keer negatief » ! Het is juist deze twijfel die mij doet vrezen dat de
wetenschappelijke waarde van het antidopingsonderzoek aan
sterke kritiek zal onderworpen door de niet-ingewijden en vooral dan door de mensen die eerder negatief ingesteld zijn t.o.v.
dit onderzoek. Dit is dan ook de reden waarom ik op Uw artikel
wens te antwoorden.
Aan de hand van een jarenlange ervaring voor meer dan 2.000
analysen bij renpaarden kan ik U gerust verklaren dat voor mij
noch het eerste onderzoek noch het tweede onderzoek positief waren en dat ik gerust Uw eerste hypothese durf onderschrijven namelijk dat de man onschuldig beschuldigd werd.
RUG

vaklui
Parijs - Nice is met alleen door de overwinning van Poulidor op Merckx
een dwaze schertskoers geworden. Men heeft er ook aile andere klownerij
meegemaakt Spurten op besneeuwde wegen, geimprovizeerde wijzigingen
aan de volgweg, vervoer van heel de bende met autocars, ritten van een
paar tientallen kilometer, in één woord : alles En toch is men erin geslaagd in heel Europa de televizie te mobilizeren vooi dit jammerlijk
spektakel, en de gazetten hebben hun uiterste best gedaan om aan te
tonen dat het hier om serieuze dingen ging. Voor zover nodig toont deze
koers nog maar eens aan dat in de wielersport op hoog niveau de renners,
de wedstrijd, de sport, de uitslagen ingrediënten van het vierde knoopsgat geworden zijn, alleen nog maar goed om een zeker publiek te lijmen
voor de publiciteit waar het allemaal om te doen is. De massamedia daarvoor kunnen spannen, dat is de kunst.

kwade ziekte
Nadat ons aller Eddy heel de tijd aan de leiding had gereden, en de
koers met meer kon verliezen, heeft Raymond Poulidor hem in de laatste
vijftien minuten van Parijs-Nice zonder pardon geklopt. Grootva won daarmee voor de tweede achtereenvolgende keer de koers naar de zon van
het fenomeen-Ie phénomène, en Fred Debruyne kon nog maar eens de
eksplikatie zoeken waarom zijn teergeliefde geklopt werd. De eksplikatie
was simpel : Eddy kon niet ademen. Wat een kwaaie ziekte is, want ais
die te lang duurt gaat men, zoals men weet, onverbiddelijk dood. Wij
weten natuurlijk niet hoeveel van onze drie lezers zich nog druk maken
over het infantiel gedoe dat de top-wielersport geworden is, en van hoeveel belang het kan zijn hier als onze mening neer te pennen dat het
mogelijk is dat Merckx keelpijn had. Zijn forfait voor Milaan - San Remo
schijnt zelfs in die richting te wijzen. Alleen verwondert het ons een
beetje dat een man van zijn kaliber zo onder de voet kan zijn van wat
keelpijn. Wij beginnen waarachtig te geloven dat Luc Varenne en Mon
Arets in « Les Sports » af en toe overdrijven als zij ons vertellen over
hun sjerami. Zo'n twee koersen laten liggen voor wat keelpijn, allo. Wia
had dat gedomme kunnen peinzen ?

oostylaams interscholentornooi
van tafeltennis te gent
Ongewone drukte en jeugdige
geestdrift : dat was de eerste indruk die je opdeed toen je vorige
zondag 18 maart te Gent in de onderaardse parkeerplaats van het
warenhuis aan de Nieuwe Wandeling binnenstapte
Daar zag je jongens en meisjes
tijdens
een
tafeltennistornooi
trachten zoveel mogelijk punten te
verzamelen.
Zesenvijftig
Oostvlaamse middelbaie scholen hadden de opioep van net inrichtend
komitee positief beantwoord, zodat
vierhonderd
tafeltennisenthousiasten die zondag « aan het werk »
waren Neem daarbij de vele geïnteresseerde ouders en schoolmakkers en je kreeg een talrijk kijkpubliek
Dit interscholentoinooi is in vele
opzichten een merkwaardige gebeurtenis : vrije zowel als officiële
onderwijsinstellingen ontmoeten elkaar hier zonder <• zuilen -kompleksen. het Gentse stadsbestuur
toont zich mild, en zo'n wedstrijd
is (jammer genoeg) een Oostvlaamse eksklusiviteit
— » Nochtans, zo vertelt de Dendermondse federatievoorzitter,
de
heer Vermeulen, hebben we in
Oost-Vlaanderen slechts 650 aangesloten leden en zijn daarmee één
der zwakste federaties in België ».
Maai dit inteischolentornooi (de
traditie ervan is slechts drie jaar
oud) zorgde het laatste jaar voor
een verdubbeling van het aantal tafeltennis • beoefenaars in OostVlaanderen.
Hier ook had je onbaatzuchtigen
die alles overhadden om het sportfeest te doen slagen en de promotoren overladen die medewerkers
met lofbetuigingen
Dan vertellen
de trotse inrichters over tafeltennis zelf

— « Hef is een komplete sport,
waarbij het lichaam, alle ontwikkelingskansen krijgt en uithoudingsvermogen en sportiviteit
het karakter vormen »
Zo kan tafeltennis uitgroeien tot
jeugd- en schoolsport bij uitstek ;
ook heb je niet zo'n duur materiaal
nodig en de speler loopt hier niet
het gevaar in onstuimige kontakten
ai men of benen te breken. Je speelt
individueel en toch pei ploeg van
vier tennissers • hoe beter de individuele prestatie, des te hoger de
ploegscore, zodat je /e inzet voor
de anderen en de sociale opvoeding ook een kans krijgt.
Hier geldt meer dan elders dat
" oefening kunst baart », want om
in de hoogste kategorieén te belanden, moet een
tafeltennisser
tien tot vijftien uren per week
trainen en dit zes jaar lang. In dit
land zijn er slechts een tiental
topspelers.
Tafeltennis werkt therapeutisch :
zo sloot een Gentse school voor
gehandikapten bij de federatie aan
en deze sportdiscipline
kan aan
oogletsels hee Iwat verhelpen.
Zowel jongens als meisjes kunnen aan tafeltennis doen, maar de
mannelijke jeugd schijnt ze meer
te beoefenen, dat zie je ook tijdens
deze kompetitie.
Hoe dat komt ?
—' Jongens zijn tot nu toe meer
sport-minded en in meisjesscholen
genieten volley en basket de enige
aandacht ».
Daaraan willen de Oostvlaamse
tennisenthousiasten hoognodig iets
veranderen. Ze trachten de schooldirekties gunstig te stemmen, maar
vooral leraars voor de groene tafel
geestdriftig te maken.
— 'Er nemen ook senioren deel
aan het tornooi, dat zijn of leraars
of universiteitsstudenten m^

Die moeten dan het heilige vuur
naar de leerlingen overbrengen.
— « Met de opbrengst van deze
manifestatie zullen wij tafeltennisleraars naar de scholen sturen ».
De kunst van de ping-pongbal kan
dan tijdens de vrije woensdagnamiddag uren worden aangeleerd.
— « Wij willen tevens deze sport
als onderdeel van het turnvak erkend krijgen ».
Zodat de « lichte •> balsport ook
een kans krijgt.
— « Zo'n lichte sport is het ook
weer niet. We dagen elke stoere
voetballer uit een partijtje tafelterh
nis te spelen, je zal hem zien hijgen ! Onze sport eist veel inzet :
kortom, het is meer « sport » dan
wielrennen
en voetbal, waaraan
onze mensen zich nog teveel vergapen, en... het is nog zuivere liefhebberij ! ».
Hier heb je nog geen supportersklubs en weinig publiek bij wedstrijden.
— « Als je bedenkt dat je In
China zo'n vijf miljoen beoefenaars
hebt en dat, tijdens het grote tornooi te Peking .dagelijks 600.000
spelers optreden, voor 50.000 kijkers ! Maar ook in de Bondsrepubliek komen zo'n 17.000 mensen
opdagen om de topmatch bij te
wonen ! ».
Deze sport vertoont echter zoveel
facetten die oud en jong kunnen
bekoren, dat wij verwachten dat
deze sport mettertijd een belangrijke plaats in de
vrijetijdsbesteding van onze mensen te zien Innemen.
Wil je meer inlichtingen ?
Schrijf of bel naar : het Provinciaal Secretariaat van de K.B.T.T.B.
Oost-Vlaanderen,
Spiegelhofstraat
60, 9000 Gent, tel. 09/25.49.11.
Huguette D.B.

niet moe
Ondertussen kon Roger De Vlaeminck er maar wel bij varen. Na da
tweezeeënkoers te hebben gewonnen, won hij ook Milaan - San Remo
(en de premie van zijn patron : een ferrari, waarmee hij liefst wat voorzichtig zou omspringen). Hij was deze keer niet te « moe » om voor de
overwinning te spurten, onze Roger, zoals in de omloop van Het Volk.
En toen Fred natuurlijk bet gesprek met Rozee op Eddy bracht, zei de
broer van Erik met een stalen gezicht dat hij op een manier blij was dat
Merckx er niet bij was geweest, omdat de mensen anders toch zouden
gezegd hebben dat Merckx hem had laten winnen. Wat misschien wel had
kunnen gebeuren... als hij dan ook gewonnen had. Onze lezers en lezeressen zullen het ons niet kwalijk nemen als wij niet langer van dit kostelijk papier verknoeien aan beschouwingen over de kansen van Roger Da
Vlaeminck in de veronderstelling dat « Eddy » niet met keelpijn had gelegen.

Mnj - Z4-f'7t

tf
VUJO
Onze volgende filmvoorstelling
gaat door op zondag 25 maart om
20 u. In « Drie Eiken •.

bewegi
antwerpen
ANTWERPEN (Arr.)
VUJO
Alle VUJO-leden (arr.) worden
verwacht op donderdag 26 april te
20 u. in zaal Tijl, Bredabaan 298, te
Merksem, om deel te nemen aan
de bespreking van de kongrestekst
aangaande het onderwijs. Nadien
gezellig onderonsje.
WM-AVOND
Alle mandatarissen worden uitgenodi>jd op onze volgende VVMavond op dinsdag 27 maart te 20 u.
30 in het Gemeenschapscentrum
« Drie Eiken », Drie Eikenstr. te
Edegem. L. Van Huffelen, arr. bestuurslid en gemeenteraadslid te
Edegem zal handelen over « Verhaalbelastlngen ». Deze avond
wordt georganiseerd In samenwerking met het Dosfelinstituut.
ARR. KADER : INFO-AVOND
Arr. bestuursleden, afd. bestuursleden en mandatarissen : kamer senaat - provincie • gemeente KOO, nodigen wij hierbij vriendelijk uit aanwezig te willen zijn op
de arr. « Info-avond » van woensdag 28 maart te 20 u. 30 in het
« Vleminckhof », Marktplein 8 te
Wijnegem. Volksvert. Hugo Schiltz
en dr Vic Anciaux zullen spreken
over etische problemen.
ARR. KADERDAG
De arr. VU-kaderdag (arr. Antwerpen) zal plaatsgrijpen op zaterdag 7 april te 14 u. 30 in zaal Dortmunder, Thier Brauhof, Koningin
Astridlaan 73, Kontich. Elk kaderlid en mandataris dient hierop aanwezig te zijn.
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Zondag 27 mei e.k. te 14 u. 30.
Sportpaleis te Antwerpen. Genummerde toegangskaarten, 100 fr., zijn
nog steeds te bestellen en te bekomen op het VU-sekretariaat van
Stad-Antwerpen, Wetstr. 12, tel. :
36.84.65.
ANTWERPEN (Stad)
PROPAGANDA
Er is veel werk aan de winkel.
Spreek af met een onzer bestuursleden.
WANDELING
Maandag 23 april. Beperkte deelname. Verdronken land van Saaftingen. Opgave deelname sekretariaat
36 84.65. Meer 'nformatie bij J.
Moens, 38.56.87.
BIJLEDEN
Mannen ! Uw vrouw onder de
arm pakken en bijlid maken. 50 fr.
per jaar.
KONTAKTBLAD
Binnenkort een nieuw kleedje.
Wie geven de mode aan ? De Laet,
Willockx, Moens, Jochem en Coveliers.
PAMFLETTEN OM TE BUSSEN
Zin om een blokje te bussen ?
Loop eens langs het sekretariaat,
Wetstr. 12.
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekr., Wetstr.
12, van 9 tot 16 u. 30. Maandags
tot 20u. Voor speciale gevallen liefst
op maandag van 16 tot 20 u., dan
Is er steeds een volksvertegenwoordiger aanwezig.
Verder : bij gemeenteraadslid
Bergers thuis : St. Jansvliet 19, elke maandag van 14 tot 18 u.
Voor COO-gevalien : tel. dr. De
Bo3l, 33.97.90 of De Laet, 38.66.92.
BERCHEM
LEDENVERGADERING
Onze vergadering van 8 maart
kende zo'n sukses dat de zaal te
klein was Sen. H. De Bruyne schetste duidelijk en boeiend de toestand van de middenstand. Wie afwezig was kan via onze sekretaris
een verslag van de vergadering bekomen.
GELUKWENSEN
Wij feliciteren van harte ons lid
Inge Van Gelder die verkozen werd
in het arr. Vujo-komitee. Wij zijn
ervan overtuigd dat zij er veel en
goed zal presteren.
KNS-VOORSTELLING
Nog steeds enkele goede plaatsen voor de KNS-voorstelling van
27 april te bekomen bij Vital Peeters, Apollostr. 47 te Berchem. Op
het programma : «Oorlogsmannen»
van G.B. Shaw.
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
De afdeling houdt voor haar leden
een aantal goede genummerde zitplaatsen ter beschikking. Te bestellen bij onze penningmeester André
Filllers, Slatiestr. 9.
SOC DIEKSTBETOON
Mandatarissen :
di Goemans,
39.02.30 ; Jos De Roover, Ruyten-

burgstr. ; Jef Brentjens, 39.10.74 ;
Juul Creten, 39.36.07 ; Piet Van
Dooren, 30.52.42 ; Paula Van BeeckVan der Linden, 21.73.60 ; Paul
Baetens, 30.93.33.
COO : Vital Peeters, 21.46.24 ;
Robert Geukens, 39.18.27.
BONHEIDEN-RIJMENAM
HALFVASTENBAL
Deze twee jonge VU-afdelingen
nodigen u met familie en vrienden
uit op hun halfvastenbal. Zaterdag
31 maart, zaal Volkslust te Bonheiden. Rita Deneve en haar orkest
zorgen voor de sfeer.
BORGERHOUT
VUJO
Onze kern plant een uitstap op
zondag 29 april naar Parijs. Prijs :
280 fr. Vertrek te 5 u. (thuis afgehaald). Terugkoms voorzien dezelfde dag rond 19 u. Aankomst ± 24
u. Enkele plaatsen zijn nog vrij :
deze zijn strikt voorbehouden voor
de leden die zich aktief willen inzetten. Belangstellenden nemen kontakt met Walter Van Nispen, Wolfjagerslei 14 of Guido Weyn, Gitschotellei 335.
Men notere nu reeds de datum
van vrijdag 13 april : deze avond
komt Hugo Coveliers een uiteenzetinghouden op de ledenvergadering over de Vujo.
ABONNEMENTENSLAG
leder werve een nieuw abonnement. Indien u een simpatisant kent
die geen abonnement heeft en u
ziet niet de kans deze te bezoeken
maak dan zijn adres over aan ons
bestuurslid Kamiel Tessely, tel. :
36.48.85.
KNS-VOORSTELLING
Slechts nog enkele plaatsen beschikbaar voor vrijdag 27 april voor
de opvoering van « Oorlogsmannen »van G.B. Shaw. Men neemt
hiervoor kontakt met ons arr. bestuurslid Hugo Andries, Turnhoutsebaan 116, tel. 36.59.67.
OVERLIJDEN
Bestuur en leden bieden hun
deelneming en medevoelen aan
de familie Schurmans bij het overlijde van dr. Schurmans, een sociaalvoelend kinderarts en eminente
persoonlijkheid.
BORSBEEK
GEZELLIG SAMENZIJN
Zaterdag 31 maart voor alle leden, vrienden en simpatisanten.
Een tipisch oud Borsbeek gerecht
en een pittig orkestje zullen de
moeilijksten kunnen bevredigen.
Nadere inlichtingen volgen nog.
BROECHEM
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Kaarten van 100 fr., genummerde
zitplaatsen en kaarten van 40 fr.
(niet genummerde) kunnen van nu
af reeds worden besteld. Hou 25
mei vrij. Wij zorgen voor gezamenlijke verplaatsing, zoals alle jaren
aan gunstprijs.
DEURNE
OPROEP PROPAGANDISTEN
Zoals u reeds hebt gemerkt zal
de Volksunie de nieuwe • volksvreemde » regering « Leburton »
met alle mogelijke middelen bekampen. Hiervoor hebben wij al
onze beschikbare krachten nodig.
Wenst u daarvoor op enige wijze
aktief uw steentje bij te dragen,
gelieve dan kontakt op te nemen
met onze propagandaleider Dedrie,
E. De Waellaan 28, tel. 21.31.29.
DIENSTBETOON
Gemeenteraadsleden : De Graef Fr.,
Lundenstr. 56, tel. 24.57.98 ; mevr.
De Jonghe Lea, Ter Heydelaan 3,
tel. 24.41.95 ; De Ridder O., Boterlaarbaan 333, tel. 21.12.00 : Doevenspeck P., Te Couwelaarlei 134,
tel. 24.78.25 ; Hereygers G., A. Geenenlaan 14, tel. 24.88.06 ; Mortelmans P., St. Rochusstr. 86. tel.
21.67.10.
COO-leden : Coolsaet K., de Sevillastr 48, tel. 21.10.99 ; Martens
M., Fr. Van Dijckstr. 12.
EDEGEM
MEDEDELING
Heden zaterdag 24 en morgen
zondag 25 maart exposeert Rita
Vanmechelen haar kunstfoto's in
« Drie Eiken ». Hartelijk welkom.
VNSE
Heden zaterdag 24 maart om 20
u. reuze instuif in « Drie Eiken »
voor jong en oud. De nieuwe uitbaters van ons gemeenschapscentrum
Jan Cools en Jan Verbueken nodigen iedereen hartelijk uit.
KAARTPRIJSKAMP
Zaterdag 31 maart, « Boompje
Whist » in « Drie Eiken » om 20 u.
Inschrijven tegen 50 fr. per paar.

EKEREN
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Op zondag 27 mei om 14 u. 30 in
het Sportpaleis. Inlichtingen op het
ANZ-sekretariaat, Vrijheidstr. 30-32
te Antwerpen, tel. 37.93.92. Propagandafolders en aanplakbrieven te
verkrijgen op het VU-sekretariaat,
Geestenspoor 72, Ekeren, tel. :
41.04.41.
DANSFEEST
Op zaterdag 14 april om 20 u. 30
in de zaal « EIck Thuys », Van De
Weyngaertplein 13 te Mariaburg.
Houd die datum vrij. Iedereen hartelijk welkom. Een tombola wordt
voorzien.
KNS-VOORSTELLING
Op vrijdag 27 april om 20 u. te
Antwerpen. « Oorlogsmannen »
door G.B. Shaw. Inlichtingen hieromtrent te verkrijgen op het VUsekretariaat, Geestenspoor 72, tel.
41.04.41.
DIENSTBETOON
Alfons Bollen, schepen van Financiën, Handel en Nijverheid, Koekoeklaan 7 (De Sterre), tel. 64.49.43.
Maurits Van Tongerio, gemeenteraadslid, Leliënlaan 62 (Mariaburg),
tel. 64.55.14.
Lode Van Vlimmeren, COO-lid,
Hoogboomstwg 22 (Hoogboom), tel.
64.41.48.
Veerie Thyssens, COO-lid, Geestenspoor 72 (Centrum), tel. 41.04.41.
GEEL
SOC. DIENSTBETOON
Hebt u moeilijkheden met belastingen, pensioenen, ziekenkas, studiebeurzen, bouwvergunning, bouwpremie, inlichtingen, KOO, enz. Misschien kunnen wij u helpen ? Gratis
ter uwer beschikking :
— Elke maandag van 18 tot 19 u. 30
bij volksvert. Jo Belmans, Possondries 7.
— Elke 1ste dinsdag bij Fr. Teuwkens, Stelenseweg 56, van 19 tot
21 u., tel. 58969.
— Elke 2e dinsdag van 19 tot 19 u.
45 in café Sportlokaal (Van Heuckelom), Winkelomheide 103 en van
20 tot 20 u. 45 in café 't Voske.
— Elke 3e dinsdag van 19 tot 19 u.
45 in cafe bij Miei van de Smet, Em.
Goor Veerlesestwg 1, Zammel en
van 20 tot 20 u. 45 in café Sportlokaal (M. Vanuytsel), Zammelsestwg
Oosterlo.
Oosterio én van 21 tot 21 u. 45 bij'
Vleugels Alfons, Stelen.
— Elke 4e dinsdag van 19 tot 19 u.
45 in café Bij de Koster (Van Doninck), Geel-Punt ; van 20 tot 20 u.
45 in zaal Victorie (Verbeven) Larem-centrum ; van 21 tot 21 u. 45
in café Sporting (Juul Goossens),
Vaartstr., Ten Aart.
— Voor inlichtingen in verband met
KOO, ziekenhuis of rusthuis :
wend u tot onze afgevaardigde in
de KOO : Jan de Graaf, Nieuwstr.
21, Geel, tel. 59011.
VLAAMSE VRIENDENKRING
GROTE ZETTERSPRIJSKAMP
Waar ? Lokaal De Hoef, Winkelomheide 103. Wanneer ? Zaterdag
31 maart, begin om 18 u. 30. Inschrijvingen vanaf 17 u. 30. Inleg
30 fr. Vooruit 1.000 fr. Verrassing
voor de verliezer alsook voor de
1ste vrouw. Mis dat niet I
HERENTALS (Kanton)
KANT. BAL
Te Kasterlee in zaal « De Druif •>,
Markt. Orkest « The Castello's ».
Op zaterdag 31 maart te 20 u. Inkom 50 Fr.
KANTONVERGADERING
De bestuursleden van de VU-afdelingen uit het kanton Herentals worden verwacht op vrijdag 6 april in
« De Schuur » te Noorderwijk om
20 u. 15 voor de maandelijkse kantonnale werkvergadering.
HOBOKEN
VUJO
Voettocht naar Kalmhoutse heide
op zaterdag 17 april (niet op zondag
zoals verkeerd vermeld in deze rubriek). Vertrek Kioskplaats om 8 u.
Terug rond 19 u. Informatie en inschrijving (vóór 7 april) bij R. Bisschop, Waaslandstr. 47.
AUTOZOEKTOCT
Vlaamse kulturele kring « Jan
Peeters » richt op zondag 20 mei
een autozoektocht in. Inschrijving
vóór 15 mei op bankrekening nr
413-504839-83 van Vlaamse kulturele kring Jan Peeters. 150 fr. per
deelnemer (leden VAB-VTB : 135
fr.). Vertrek, Oudestr. 119 tussen
11 u. 30 en 14 u. Laatste aankomst
rond 18 u. 30. Prijsuitreiking ten
laatste rond 21 u. Eerste prijs is een
vliegtuigreis naar Londen voor 2 personen, verder 2 vliegreizen Antwerpen-Amsterdam, enz. Alle inlichtingen bij Werner Van Reusel, Kempenlandstr. 35, tel. 27.19.10.
JAARVERGADERING 23.2.73
Deze vergadering kende door de
talrijke aanwezigen een groot sukses. Sen. De Bruyne hield een zeer
degelijke toespraak en stak de

mensen aan de basts een hart onder de riem. We danken onze senator hartelijk.
KASTERLEE
NODIGT TEN DANS
Na de meer dan goed doorstane
vuurproef van 22 januari 1972,
neemt de afd. Kasterlee opnieuw
de organisatie op zich van het kantonnaal bal Herentals.
Kasterlee, parel van de Kempen,
in het hart van het arr. Turnhout,
verwacht u op 31 maart in zaal «De
Druif », Markt, en heet u op voorhand hartelijk welkom.
KONTICH
LEDENVERGADERING
De open informatievergadering
van woensdag 14 maart, met volksver. Hugo Schiltz als spreker, kende
een biezondere belangstelling, ruim
130 aanwezigen. Vooraf gaven S.
Van Oorschot, afd. voorz. en dr. L.
Verbaet, voorz. van onze fraktie in
de gemeenteraad, respektievelijk 'n
overzciht van onze afdelingswerking en van 2 jaar opbouwende oppositie in de Kontichse gemeenteraad. Mr Schiltz, blijkbaar gestimuleerd door de volle zaal, gaf dan
een uitmuntende uiteenzetting ten
beste en zijn visie omtrent de toekomstperspektieven van de Volksunie. Hij wees daarbij terecht op de
krachtproef tussen de laatste unitaire machten en de steeds groeiende federalistische tendenzen. Eens
die strijd gestreden — en dat kan
al morgen zijn — zal en moet de
VU klaar staan om haar verantwoordelijkheid op te nemen. In grote
trekken bepaalde Mr Schiltz het federaal, sociaal programma van de
VU, haar standpunten betreffende
betere demokratische struktuurhervormingen, onderwijs, vrijwaring
van het materiele en morele leefmilieu en eigen visie op het Europa van morgen. « Opdat de Vlamingen een goed gezag zouden hebben », met dit gezegde van wijlen
Lodewijf
Dosfel, besloot
onze
volksv ertegenwoordiger dit uitstekend op de toekomst gericht programma-overzicht.
DIENSTBETOON
Zitdag van volksvetr. R. Mattheyssens op woensdag 28 maart van 19
tot 20 u. in lok. Alcazar. Assistentie
van prov. raadslid Jef Steurs.
TAAL-AKTIE-KOMITEE
Vujo-Kontich doet ook mee aan
de derde taalgrensmars van TAK.
Schrijf nu in, vermeldt duidelijk het
aantal personen, want er wordt
een autobus ingelegd (50 fr.). Kontaktadres : Vujo-sekretariaat, Greet
Van Den Bergh, Kruisstr. 10, tel.
57.17.34.
GELUKWENSEN
Hartelijk proficiat aan onze leden
Karel Lowagie en Josée Stas bij de
geboorte van Koen ; na 4 flinke
dochters eindelijk een zoon I
KNS-VOORSTELLING
\/rijdag 27 april. Kaarten te bekomen
bij onze propaganda-verantw. Luc
Defossé, Keizershoek 210, telefoon
57.31.31.
MECHELEN (Arr.)
ARR. KADERDAG
Opgepast I I ! In tegenstelstelling met wat vorige week
gemeld werd, wordt de arr. kaderdag een week vervroegd. Dus
zaterdag e.k. 24 maart te 14 u.
30 in zaal « Oude Klooster »,
Kon. Albertstr., Walem '(bij Mechelen).
Op dit belangrijk ogenblik
voor de partij behandelen in samenspraak en diskussie met onze kaderleden volgende sprekers
volgende temas :
— Kamerlid Raskin : « De politieke opdracht voor de Volksunie nu I De grote doorbraak ».
— Kameriid Mik Babyion : «Vernieuwde opdracht voor de VUafdeling in deze doorbraak ».
— Kameriid De Beul : « De inzet van de gemeentemandatarissen ».
Dokumentatiebrochuren worden ter plaatse bezorgd. Alle afdelingsbesturen moeten stevig
vertegenwoordigd zijn.
MERKSEM
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Het is al ieder jaar gebeurd dat
vele van onze mensen slecht gezind
waren omdat zij geen goede plaatsen hadden voor h-^t zangfeest. Laat
u dus op tijd inschrijven bij onze
vriend Jan Vinken, die van nu al
plaatsen reserveerd. Het adres is
Akkerbouwstr. 71, tel. 45.49.13. Monique in den Tijl schrijft ook op
voor kaarten. Dan kan u ook terecht bij K. Van Bockel, St. Lutgardisstr. 56, tel. 45.57.77.
MOL
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Wie graag meegaat naar Antwerpen op 27 mei kan van nu af inschrijven op het VU-afdelingssekretariaat, Beekstr. 22, tel. 014/32320.
Wij .iorgen dan voor vervoer en
toegangskaarten.

MORTSEL
HEKSEN
Onze folkloristische avond ( f ^
maart) • de laatste heksen in d«
Kempen » kende een bevredigencW
opkomst, waarbij de h. Tirelireflw
(Essen), met zijn gekende vertellerM
stijl, alle aanwezigen wist te b o ^
en... tot tegen het middernachtelijll'
uur.
DIENSTBETOON
Volksvert. Reimond Mattheyssens
(zie onder de algemene rubriek so»
ciaal dienstbetoon, arr. Antwerpen)^
Gemeenteraadsleden: Wim Claea»
sens, tel. 55.39.09 ; Jos Debacker%
tel. 49.86.19 ; mevr. De Ceuster, tel«
57.21.77 ; Jan Vandewalle, tel»
49.51.10 en KOO-lid Godfr. Da
Clercq.
NIEL
KNS-VOORSTELLING
Wie op vrijdag 27 april meewll
naar de voorstelling van « Oorlogsmannen » van G.B. Shaw, ingericht
door het arr. bestuur, kan nog inlichtingen bekomen bij Luc Deheusch, Aug. Vermeylenstr. 5. Onze
kaartenvoorraad is uitgeput. Om
nieuwe te bestellen, moeten wo
eerst over kandidaten beschikken.
We rijden met eigen wagens. Wie
geen gerij heeft, wordt door de anderen meegenomen.
DIENSTBETOON
Moeilijkheden met administratie
of belastingen ? Wendt u gerust tot
ons sekretariaat, Antwerpsestr. 168
te Niel, waar elke vrijdagavond van
19 u. 30 af onze vrienden Jos De
Koek, Guido Michiels en Frans De
Meuiemeester ter beschikking zijn.
RANST
KNS-VOORSTELLING
Op vrijdag 27 april te 20 u. zullen
de KNS-akteurs voor VU-arr. Antwerpen een feestvorstelling geven
van de komedie van G.B. Shaw
Ooriogsmannen VU-Ranst bestelde
kaarten van 80 fr., middenbalkon.
Zij zijn te verkrijgen op het VU-sekretariaat, St. Antoniusstr. 33 of
bij één van de bestuursleden. Ook
niet-VU-leden kunnen mee.
TURNHOUT
DIENSTBETOON
Sen. Cario Van Eisen : elke 3a
donderdag om 20 u. in café « Am^
citia ». Grote Markt.
Gemeenteraadslid
Rudi Beaufays, Rodenbachplantsoen 117, tek
44489.
COO-lid Polly Mennens, Verbindingsstr. 26, tel. 42288.
Verantwoordelijk bestuurslid voor
dienstbetoon : Arthur Robberechts,
Neerhofstr. 14, tel. 44893.

ZOEKERTJES
1) Sociaal assistent, In orde
met legerdienst zoekt betrekking in het Antwerpse.
2) Juffrouw, 22 j . lager middel,
onderwijs -f- diploma
stenodaktylo, zoekt part-time betrekking, prov. Antwerpen.
4) Dokterassistent met ervaring zoekt betrekking bij hulsarts, specialist of In kliniek.
5) Ingenieur met jarenlange
ervaring Kongo en Nigeria
zoekt betrekking voor private
firma in Latijns-Amerika, het
Midden-Oosten of Afrika.
6) Jonge man in orde met legerdienst, diploma A l . sekretariaat - moderne talen, zoekt
passende betrekking, BrusselMechelen, Antwerpen.
7) Verkeersexpert, schadeopneming, zoekt passende betrekking, liefst prov. Antwerpen of
Limburg.
8) Gehuwde dame zoekt betrekking bediende, bij voorkeur
ziekenfonds of sociaal organisme.
9) Dame (35j.) drietalig, zoekt
betrekking als verkoopster of
receptioniste in het Antwerpse.
10) Gevraagd te Mechelen :
goede typiste, met zin voor Initiatief.
11)
Oud-oostfonter
zoekt
werk als hulp-magazijnier (Brussel-Mechelen).
12) Burgerlijk ingenieur schelkunde zoekt passende betrekking.
13) Boekhouder met ruime
ervaring zoekt betrekking (Mechelen-Brussel-Antwerpen).
14) Ponster zoekt betrekking
(Antwerpen-Brussel-Mechelen)
15) Jonge dame, stenotypiste, 2
jaar handelsstudies, zoekt passende betrekking.
16) Jonge dame, beëindigde 2e
ekonomische, zoekt passende
betrekking.
Voor 1 tot en met 16 schrijven
of opbellen Senator W. Jorissen. Louisastr. 31. 2800 Mech.
Tel. (015) 435.96
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NULEN
VU-FANFARE EN DRUMBAND
Voor de talrijke vrienden van deze
llappere ploeg muzikale VU-militanten een overzicht van de komende
•ktiviteiten van de VU-fanfare en
drumband.
Zaterdag 24 maart : Muziekavond
In Duffel. Mijlstr. (waar G. Andries
ook muziekchef is).
Zaterdag 21 april : Opening lokaal " Napoleonhoeve » te Nijlen
waar Kempenland gevraagd werd
deze opening op te luisteren.
Zaterdag 28 april : Uitstap te Itegem -!- opening bal VU. Bijeenkomst te 17 u. 30 in lok. . Lindebood », Dorp te Itegem.
Zondag 10 juli : Deelname aan internationale muziekwedstrijd te Itegem (fanfare).
Dinsdag 11 Juli : 11 juli uitstap te
Nijlen.
Speciaal willen wij vermelden onze deelname aan de Taalgrensmars
op 1 april. Ook onze jongste drummerkens zullen deze 20 km-tocht
mee afleggen. Het weze een aansporing aan vele anderen om mee
op te stappen.
WIJNEGEM
GEMEENTERAAD
Deze maand gaat de gemeenteraadszitting door op 30 maart. Indien u suggesties hebt voor onze
mandatarissen kan u zich steeds
tot hen wenden. Indien u belang
stelt in wat er zich afspeelt op onze
raadszittingen dan kan u best eens
komen kijken, de zittingen zijn openbaar. Meteen betekent u een morele steun voor onze mandatarissen.
KOENAC, DE TROUWE LYNX...
Is de titel van de laatste, althans
voor dit seizoen, kinderfilm van de
JEFI-klub. De film loopt heden zaterdag om 14 u. 30 in de zaal Moderne. Na afloop van de vertoning
worden de prijzen van de laatste
kuntselwedstrijd voor kinderen verdeeld.
SOC, DIENSTBETOON
Voor dienstbetoon op plaatselijk
vlak staan onze gemeenteraadsleden steeds ter uwer beschikking.
WILLEBROEK
VLAAMS HUIS
Wij zoeken kontakt met sociaalvoelende. Vlaamsgezinde mensen
welke geïnteresseerd zijn in het
uitbaten van een herberg (ook vergaderingen, feestjes, enz) in onze
gemeente. Voor verder inlichtingen
schrijven naar : Wilfried Leemans,
Kerkstr. 10, 2650 Willebroek.
WILRIJK
HARTELIJK WELKOM
Aan alle vrienden van de omliggende afdelingen! Wij hopen hen
zoals steeds, in groten getale op
ons Lentebal te ontmoeten Heeft
u nog niet speciaal op het programma, kies dan volgende zaterdag resoluut richting Wilrijk. U zal zich
die keuze niet beklagen en voor
ons is het meteen een teken van
vriendschap en waardering. Orkest
The Raindrops speelt vanaf 20 u. 30
ten dans. Inkom 50 fr. Zaal « 't
Gasthof », Heistr., naast de AVA.
IJZERBEDEVAART
Vanaf heden zijn affiches en zelfklevende datumstrookjes ter beschikking. Ze worden gratis thuisbezorgd, behalve de strookjes,
waarvoor een kleine vergoeding
van 3 fr. wordt gevragd. Wie er
hebben wil, belle even met propagandaleider, Guy Eggermont, tel.
28.05.62.
ANTI LEBURTON-AKTIE
Help ons bij de kampagne tegen
Leburton. Hang een affiche. Wij
brengen ze bij u thuis, maar wij
moeten er zeker van zijn dat u ze
hangt. Bestellen bij Guy Eggermont.
WOMMELGEM
GEZELLIG SAMENZIJN
Heeft plaats op zaterdag 7 april
In feestzaal Keizershof, Dasstr. 24,
vanaf 20 u. Het duo Suzy Vos en
Leo Pauwels zorgen voor de danslustigen : sen. De Bruyne voor de
geïnteresseerde luisteraars en de
zanggroep De Ortolaan zijn onze
gasten. Zoals u ziet voor elk wat
wils. Door uwe aanwezigheid beste
lezer wordt dit derde gezellig samenzijn een sukses.

BrabantBrussel-Halle-Vllvoorde
A R R . BAL
Zaterdag

24-3-73.

Meli-

Heyzel, Brussel.
ARR. SEKRETARIAAT
Ons arr. sekretariaat, Kongresstraat 3 Brussel (02-17.92.18) is
open : maandag, woensdag en donderdag van 18 u tot 21 u.
Teksten voor de bewegingswijzer moet op het arr. sekretariaot
binnenzijn ten laatste zaterdag.

PENSIOEN VOOR 1 OF 2
PERSONEN IN GEZELLIGE
VILLA IN GROOT PARK
TE WESTMALLE
KLEUR T.V. - BIBLIOTHEEK
PRIMA KEUKEN
350 Fr per dag en per persoon
TEL.

(03)12.13.11

BERG

SOCIAAL DIENSTBETOON
EN ZIEKENKAS BRABANTIA
Elke dag ten huize van Marie
Louise Thiebaut, gemeenteraadslid,
Fazantendal 20, tel. 016/654.74 en
KOO August Van Ingelghem, gemeenteraadslid,
Nederokkerzeelstraat.
BEERSEL-DROGENBOSLINKEBEEK
SOCl,a,AL DIENSTBETOON
Elke eerste maandag van de
maand zitdag door de heren Vic
Anciaux, volksv. en Frans Adang,
federatieschepen, van 19 uur tot
20 uur : lokaal : Café Terminus,
Herman Teirlincklaan, 1, Beersel.
BORCHT-LOMBEEK
ZIEKENFONDS FLANDRIA
ledere zaterdag van 17 tot 18 u.
in lokaal « Piepa », Populierenstr. 1.
BRUSSEL
IJZERBEDEVAARTAVOND
Vrijdag 30 maart as. te 20 u.
gaat in het lokaal « Graaf van Egmont •, J. Van Praetstr. 28, te Brussel-Beurs een Ijzerbedevaartavond
oor. Ingericht door de afd, Brussel
van het Verbond der Vlaamse Oudstrijders, in samenwerking met andere Vlaamse verenigingen. Op deze avond zal o.m. de uitzonderlijke
prachtige kleurenfilm van de IJzerbedevaart 1972 vertoond worden,
terwijl een gelegenheidsrede zal gehouden worden daar de h. H. Borginon, oud-voorz. van het IJzerbedevaartkomitee.
BüiZINGEN
BOUWGRONDEN
Geïnteresseerden voor de aankoop van een bouwgrond, gelegen
in de Vandepeereboomstraat
>
Buizingen (verkaveling Roggemans)
kunnen terecht bij Juul Denayer
(Tel. 56.30.25). Grootte der gronden : 6 tot 8 aren. Prijs ; 700 fr.
de m2. Men zegge het voort... aan
goede Vlamingen !
DIEGEM
BAL
De Volksbelangen van Diegem,
richten met medewerking van de
plaatselijke VU-afdeling een groot
Vlaams bal in met het eerste optreden in België van de Duitse sterzanger Freddy Breek (Uberall aus
der Welt, Bianca). Dit op zaterdag
31 maart om 20 u. 30 op het Marktpein te Diegem. Plaatsen beperkt
tot 1000. Kaarten reeds verkrijgbaar
door storting van 125 fr. per kaart
op PCR 92.6118 van dhr en mevr.
Pannekoek, Diegem, tel. 02/206680.
DIEST
INFORMATIEBLAD
Verteden week werd het eerste
nummer van het VU-informatieblad
« De kleine waarheid » in Diest
verspreid op 3.600 exemplaren. Zowel gemeentepolitiek als nationale
worden behandeld.
GEZELLIG SAMENZIJN
Zaterdag 31 maart om 21 u. heeft
in de zaal van het café « President »
Leuvensestr. 1 te Diest een mosselsouper plaats voor VU-leden en
simpatisanten. Prijs per persoon :
135 fr. Inschrijven voor 29 maart
bij Staf Schellens, Hasseltse stwg
110b, Webbekom-Diest, tel. 013/
320.55.
DILBEEK
SOCIAAL DIENSTBETOON
Op afspraak voor gemeentelijke
problemen : Grauls Oswald, tel.
22.72.89. Andere sociaal dienstbetoon : Panis Maurits, tel. 65.49.97.
9de LENTEBAL
Het afdelingsbal gaat door op
zaterdag 7 april te 20 u 30 in de
zaal Mertens,
Ninoofsesteenweg
359, Orkest • ,Lydia Martino ». Toegang 50 fr. Alle leden, sympathisanten en abonnees uit ons gewest worden er verwacht.
MALLE (Fed.)
KALENDER
24 maart : Arr, bal in de Meli,
4 mei . Federatiebal in KOC De
Bres te Halle,
7 april : afd. bal. Buizingen.
12 mei : Bal te Dworp.
19 mei 1 Bal, St Pieters-Leeuw, in
De Jonge Deken.
HEVERLEE-KESSELLOLEUVEN
SEN. SLEGERS KOMT
Op woensdag 28 maart in de St.
Jozefsschool, Waversebaan 95, om
20 u., praten over - Vlaamse strijd,
sociale strijd ». ledereen daarheen.

HERSELT
VLAAMS BRABANT
28 maart 1973 — Parochiezaal
• Vlaams-Brabant bedreigd •. Lichtbeeldenvoorsteliing en debat o.l.v.
kamerlid Willy Kuijpers Ingericht
door Davidsfonds — Herselt.
ITTERBEEK
SMULPARTIJ
Op 31-3-73 (vanaf 18u) en op
1-4-73 (vanaf 12 u) kan elkeen terecht, voor een smulparti], In de
Parochiezaal.
LEUVEN (Arr.)
KALENDER
30 maart : Statutaire arr. raad,
zaal « De Schuur », Binkomstr., Lubbeek.
31 maart : Vergadering centrum
Gemeentebeleid.
5 mei : Bal, afd. Aarschot.
VERGADERING PROPAGANDA, ORGANISATIE EN PERS
Op vrijdag 9 maart jl. kwamen de
afdelingsverantwoordelijken
voor
propaganda, organisatie en streekpers bijeen in de zaal van de St.
Jozefsschool te Heverlee. De afdelingen waren behoorlijk vertegenwoordigd zodat de vergadering haar
doel niet heeft gemist. Nadat Willy
Somers het waarom van de propaganda had uiteengezet en de middelen voor het voeren van doeltreffende propaganda had aangetoond, zorgde Omer Steeno voor een duidelijke en praktische uiteenzetting over
streekpers.
J. Dacosse had het vervolgens
over een goede lay-out voor h e t '
streekblad (hij is deskundige terzake). G. Bert zorgde daarna voor
een klare kijk op de organisatie in
de afdelingen en had het daarbij
over huisbezoeken, abonnementer»en ledenwerving en vooral over de
wijkwerking.
Nadat sen. Van Haegendoren de
medewerking van de Leuvense mandatarissen had toegezegd en beloofd had volledig ter beschikking
te staan van het kader konden de
aanwezigen naar huis terugkeren
met een heel pak praktische gegevens die zij nu verder kunnen verwerken in hun afdelingen. De vergaderzaal was opgesmukt met talrijke panelen, waarop pamfletten,
affichen en streekbladen uit geheel
Vlaanderen waren aangebracht, zodat men een duidelijk overzicht
kreg van hetgeen zich zoal afspeelt
in de VU op nationaal vlak. Uit deze
vergaderingen is duidelijk gebleken
dat de afdelingen permanente propagandavoering wensen, dat een
sterke organisatie noodzakelijk is
en dat de streekpers in het arr.
Leuven al een hele weg heeft afgelegd.
Alle Inlichtingen : streekpers : O.
Steeno, Boetsenberg 11, Haasrode ;
organisatie ; J. Hanssens, Dagoberstr. 57, Leuven ; propaganda : W.
Somers, lappijstr. 55, Moienstede.
ANTI LEBURTON-AKTIE
De anti-Leburtonkampagne heeft
aangetoond dat wij in het arr. Leuven kunnen rekenen op een zeer
groot aantal militanten voor wie
geen inspanning te veel is. Wij danken hen en wij hopen dat zij met
ons zullen doorzetten om zo de VU
nog sterker te maken. Vlaanderen
zal er hen later dankbaar om zijn.
Nieuwe krachten zijn steeds welkom.
AMNESTIE
Velen hebben reeds een lijst aangevraagd maar wij zijn ervan overtuigd dat er nog vele anderen zijn
die willen meewerken. Daarom deze tweede oproep : Stel niet uit,
doe het nu nog.
OPROEP
De verantwoordelijke voor propaganda in het arr. Leuven doet een
krachtige oproep tot allen, die iets
willen bijdragen tot het plannen van
een doeltreffende propaganda. Zij
die goed kunnen tekenen, schilderen, slogans ontwerpen enz. worden
verzocht zich in verbinding te stellen met Willy Somers, Klappijstr.
55, Moienstede, tel. 013/326.69.
TEMA
In 1973 stellen wij onze propaganda en andere werking onder hel
motto « Praat niet te veel, maar
doet iets ! ».
LIEDEKERKE
FEDERATIEBAL
Het bal van de fed. Asse gaat
dit jaar te Liedekerke door op zaterdag 14 april in De Nieuwe Zaal,
Stationsstr. 54. om 20 u. met het
orkest The May Jinns. Nu reeds
noteren
LOT-ST PIETERS-LEEUW
SOC. DIENSTBETOON
Sen. Bob Mees en fed. schepen
Frans Adarvg houden zitdag, elke
laatste dinsdag van de maand.
Lot : Fr. Walravensstr. 85, van 19
tot 20 u., tel. 76.33.04.
St Pieters-Leeuw : De Jonge Deken, Rink, van 20 u. 30 tot 21 u. 30.
Lot : elke zaterdag van 11 tot

12 u., F. Goetgebeur, Fr. Walraevensstr 85, tel 76.3.04.
LUBBEEK-ST-JORIS-WINGE
BLOEMENBAL
Het vijfde groot Vlaams bloemenbal van de afdeling heeft plaats op
24 maart in dancing « Witte Hoeve •
te Binkom. Orkest Peter Garden,
Aanvang 20 u. 30. Inkom 40 fr. Reuze tombola.
MEISE
LENTEBAL
Het eerste groot lentebal van de
VU-afdeling Meise heeft plaats op
zaterdag 7 april in de zaal van het
sportkomplex te Meise, Brusselsesteenweg 65a. Stan Philips «Waltra
orkest » speelt ten dans. Begin :
21 u. Deuren om 20 u 30. Kaarten
te verkrijgen bij de bestuursleden.
Voorverkoop ; 50 fr. Inkom : 60 fr.
MERCHTEM
SOCIAAL DIENSTBETOON
Elke 4de vrijdag van de maand
zitdag ten huize van de heer Marcel Van Den Eede. Stoofstraat 29,
door de heer Guy De Smet. bestuurslid.
MOLLEM-BRUSSEGEM-KOBBEGEM
BAL
Mevr. Lea Vanden Brande nodigt
u uit op het jaarlijkse bal van de
afdeling op zaterdag 28 april om 20
u. in de zaal « Olida », Bollebeek,
Brussegem.
GESPREKSAVOND
Over het • Ontstaan en de groei
van de Volksunie » met Toon Van
Overstraeten op maandag 26 maart
om 20 u. in café • Onder de Toren »
bij K. Verhasselt aan de kerk te
Mollem.
Te BEGEVEN BETREKKING
IN DE GEMEENTE MOLLEM
Openstelling van de betrekking
van gemeentesekretaris. Kandidaturen ingewacht vanaf 1 maart. Inlichtingen bij Karel Vanden Houte,
schepen te Mollem, tel. 02/52.71.77.
NEDEROKKERZEEL
SOCIAAL DIENSTBETOON
Elke dag ten huize van Pieter
Van der Vorst, schepene, C L .
Vrouwstraat 33.
OVERIJSE-EIZER
SOC. DIENSTBETOON
Federatieschepen
Marcel
De
Broyer, schepen Emiel Dewaet en
het volledige VU-bestuur staat ter
beschikking van de inwoners van
Enzer op zaterdag 31 maart vanaf
20 u. in het café Op de Grens, bij
Desees. De schandalige belasting
op de kavels wordt er zeker besproken, alsook nog verscheidene
plaatselijke problemen.
ZITDAG VLAAMSE ZIEKENKAS
De plaatselijke
afgevaardigde
houdt zijn maandelijkse zitdag te
Eizer op zaterdag 31 maart tussen
20 en 21 u. in café Op de Grens,
bij Desees. Zoals altijd kunt u er
voor alle bewerkingen terecht. Ook
niet-aangeslotenen
zijn
hartelijk
welkom om inlichtingen te vragen.
Vergeet vooral dit niet : bij het
overschakelen is er geen wachttijd.
^
OVERIJSE-TERLANEN
SOC. DIENSTBETOON
Het plaatselijk bestuur, samen
met volksvert. Vik Anciaux en arr.
sekr. Marcel Dominet, federatieschepen Marcel De Broyer en schepen Emiel Dewaet, houden zich ter
beschikking van de bevolking op
maandag 26 maart vanaf 20 u. In
café Bij den Boer (rechtover de gemeenteschool) te Terlanen.
Dr Anciaux zal even de nationale
politieke toestand toelichten ; schepenen De Broyer en Dewaet zullen
o.a. uitleg verschaffen over de
schandalige toestand geschapen
door de CVP-BSP-PVV-meerderheid
in verband met de belasting op de
kavels. Het standpunt van de VU
terzake is helaas weer eens waarheid geworden : het is voor de zoveelste keer onze kleine Vlaamse
mens die het slachtoffer wordt van
deze gemeentelijke belasting. Voor
de beroepsverkavelaars heeft men
zoals gewoonlijk een achterpoortje
opengelaten.
Ook uw persoonlijke problemen
worden er graag behandeld en een
oplossing voor gezocht.
PEUTIE
SOCIAAL DIENSTBETOON
Het sociaal dienstbetoon zal verzorgd worden door dokter Anciaux
of P. Deneve, de 2de maandag
van iedere maand bij A. Lesage,
51a Vijfhoekstraat te Peutie van
19 u 30 tot 20 u 30.
SCHAARBEEK
SOCIAAL DIENSTBETOON
Agg. raadslid Roger De Brabanter houdt zitdag elke maandag van
16 u tot 18 u 30 op zijn adres :
Georges
Bekhoudlaan,
28
te
• Schaarbeek, of, op afspraak tel.

15.53.96. Doet beroep op hem voor
uw moeilijkheden betreiffende : d«
verschillende
pensioenregelingen
en aanvragen tot rustpensioen, dm
militiewetgeving, de middenstandsproblemen, de onderwiJsmogelijJiheden voor uw kinderen, enz.
BUSAKTIE
In onze gemeente worden in d»
maand maart meer dan 41.000 antlLeburton pamfletten verspreid. Wl«
helpt mee ? Naam en adres aan
Jan Vermeulen, Zenobe GrammaL
87. 1030 Brussel 02/41.04.07.
Financiële hulp is ook welkom op
prk 429919 (zelfde adres].
SCHEPDAAL
HERDENKINGSMiS
Plechtige eucharistieviering voor
de zielerust van Staf De Clercq op
zondag 25 maart om 11 u. in de
hoofdkerk van Schepdaal (Steenweg
Brussel-Ninove).
ST. KWINTENS-LENNIK
OVER DE VLAAMSE BEWEGING
Onder het motto « Wie het verleden niet kent, begrijpt het heden
niet », richtte de VU-afdeling S t
Kwintens-Lennik een spreekbeurt
in, gehouden door de h. A.J. Aernouts. lic. in de geschiedenis. Mat
een aanwezigheid van 75 personen
kon deze avond een sukses g»noemd worden. Na een korte inleiding door voorz. Richard Vinckx
over het waarom van deze avond,
belichtte de h. Aernouts beknopt,
maar niettemin volledig en duidelijk, de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, van 1830 tot 1918. Da
h. Aernouts eindigde zijn uiteer»zeting op het ogenblik dat wij, na
de eerste wereldoorlog, uit de resten van het aktivisme en de frontbeweging een heropleving van het
Vlaams nationalisme beleefden.
Wij danken deze spreker, omdat
hij een lacune is komen aanvullen,
zowel in onze lagere als in onza
middelbare
schoolprogramma's
wordt de geschiedenis van de
Vlaamse beweging nauwelijks aar»geroerd, zoniet doodgezwegen...
hier krijgen wij nu de aanvullende
lessen. Het is goed dat wij ze allemaal nog eens hoorden vernoemen,
de groten uit onze eigen « vaderlandse • geschiedenis... We hopen
dat de h. Aernouts ons spoedig op
dezelfde manier de periode van na
1918 zal komen schetsen.
ST-ULRIKS-KAPELU
ST-MARTENS-BODEGEM
INFORMATIEAVOND
Op vrijdag 30 maart om 20 u.
in zaal Breugel, café Centrum, met
sen. Lode Caes over de regeringLeburton en burgemeester fed.schepen Jef Valckeniers over het
vraagstuk abortus, ledereen welkom
TERNAT
ZIEKENFONDS FLANDRIA
ledere zaterdag van 11 tot 12 u.
in zaal De Hoorn, Poodtstr. 1.
TERVUREN
PLANOLOOG
Het bestuur van de fed. Tervuren
heeft de betrekking van planoloog
opengesteld. Leeftijd : minimum 21
Jaar en maximum 45 jaar oud zijn.
Houder zijn van een van de volgende diploma's : diploma van licentiaat in de stedebouwkunde en/of de
ruimtelijke ordening, of van een diploma van architekt of architekt urbanist of van een diploma van licentiaat in de aardrijkskundige weter»schappen van burgerlijk ingenieur.
Kandidaten dienen dringend kontakt te nemen met fed. schepen
Marcel De Broyer, Italiëlaan 6, 1900
Overijse, tel. 02/50.61.76.
WAMBEEK
ZIEKENFONDS FLANDRIA
ledere zaterdag van 16 tot 17 u.
in café Vijfhoek, Stwg op Asse 126.
WEMMEL - HAMME - RELEGEM
LENTEBAL
We hebben de eer u en uw geachte familie uit te nodigen op ons
lentebal op zaterdag 31 maart om
20 u. 30 in de feestzaal van het
Sociaal Kultureel Centrum. De Raedemaeckerlaan. Wemmei.
Lize Marke, de dame van het
Vlaamse lied, en haar ensemble
zorgen voor de stemming op dit
dansfeest. En verder zijn er nog
een tombola met prachtige prijzen
en een fijne bar. Hartelijk welkomi

oost-vlaanderen
DENDER-WEST
SOC. DIENSTBETOON
ZITDAGEN: HENDERICKX JULES
Impe : café Lamot, Dorp, elke Ie
zaterdag van 10 tot 12 u.
Oordegem : café Vlaanderen,
Dorp, elke 3e zaterdag van 10 tot
12 u.
Thuis : Papegem 9/2, Vlierzele, elke maandagnamiddag en -avond.
Tel. 053/70730.
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DIENSTBETOON VOLKSVERT.
FRANS BAERT
GENT
Opgelet : de zitdag van de 1ste
ïaterdag van april word^ verschoven naar de 31ste maart. Kon. Astridaan 123, Gent. 10 u. 30 - 11 u. 30
wi op afspraak.
Tel. 09/22.52,06.
WAARSCHOOT
De eerste zaterdag van april,
unl, oktober, december, bij Fons
^an Holderbeke, Stationstr. 6,
Waarschoot. 14 u. - 15 u.
OOSTAKKER
Eerste zond. van de maand, afwisselend in 't Smisken (Lourdes) (februari, april, juni) en St Bavo,
Dorp (maart, mei, juli). 11 u. - 12 u.
MALDEGEM
Op zaterdag 7 april 1973 bij
Christ De Ruyter, Rotsart de Hertainglaan. 10u.30 - 11 u.
AALTER
Op zaterdag 7 april 1973 in het
café Casino, Markt. 11u.15 - 12u.30
LANDEGEM
Tv^eede zondag van de maand, bij
Guido Schaeck, Vosselarestraat.
11 u. - 12 u.
HEUSDEN
Tweede maandag van de maand,
bij Koen Van Meenen, Neerbroekstraat. 19 u. - 20 u

{

ZITDAGEN ZIEKENFONDS
FLANDRIA
Gent : sekretariaat. Keizer Karelstr. 101, alle weekdagen van 9 tot
12 u. en de woensdagnamiddag.
Merelbeke : Hundelgemsestwg
359, dinsdag van 14 tot 17 u.
Nevele • Cyriel Buyssestr. 2, donderdag van 14 tot 15 u.
Wetteren : De Klokke, Koningin
Astrid. 27 (brug), woensdag van
14 tot 15 u.
Dendermonde : Den Ommeganck,
Grote Markt 18, woensdag van 16
tot 17 u.
FLANDRIA
DAGELIJKSE VERGOEDINGEN
ZELFSTANDIGEN
Nieuwe dienst ter verzekering
van hun sociale veiligheid. Tot 1300
fr. per dag bij volledige werkonbekwaamheid.
VERENIGING VAN
VLAAMSE ZIEKENFONDSEN
Voordelige reisgelegenheden voor
de leden der Vlaamse Ziekenfondsen.
1. Loano, Italië, 14 dagen Ligurische kust, maand mei, treinreis.
2. Palamos, Spanje, 14 dagen Costa Brava, vakantiemaanden, luchtreis.
3. Zuid-Afrika, 3 weken, april, augustus, oktober, december. Familiebezoek of toerisme.
Schriftelijke inlichtingen op het
sekretariaat der
respektievelijke
mutualiteiten of sekretariaat van
Ziekenfonds Flandria, Keizer Karei8tr. 101, Gent.
AALST (Arr.)
OPENING NIEUW LOKAAL
Wij nodigen hierbij alle kaderleden en simpatisanten uit een glas
te komen drinken tijdens de openingsdag van het nieuw VU-lokaal
« Het Gulden Vlies », Esplanadeplein te Aalst, op vrijdagavond 30
maart.
KADERDAG
De arr. kaderdag, waarop alle bestuursleden £n verkozenen worden
verwacht, heeft plaats op zaterdag
24 maart van 14 tot 18 u. in de zaal
« Eendracht », Dorp, Denderhoutem.
De twee hoofdpunten van het programma : 1) de politieke toestand
en onze aktie tegen de regerlngLeburton : 2) de intensifiëring en
de uitbreiding van de afdelingswerking in de Volksunie. Namens het
partijbestuur zullen sen. Wim Jorissen en volksvert. Eugeen De Facq
het woord nemen.
AUTOKARAVAAN
In het kader van de anti-Leburtonaktie organiseren wij op 5 mei tussen 13 en 19 u. een grootse autokaravaan doorheen het arr. Aalst.
Uitnodigingen en details volgen.
LES-AVOND
Voor de verkozenen en sociale
werkers organiseert het gewestelijk sekretariaat van het OostVlaams Centrum voor Dienstbetoon
en Naschoolse Vorming op woensdagavond 28 maart e.k. een lesavond over het invullen van belastingsaangiften voor loon- en weddetrekkenden. Uitnodigingen volgen.
Dokumentatie zal voorhanden zijn.
Belangstellenden van buiten het arr.
zijn eveneens welkom. Zij gelieven
echter vooraf kontakt op te nemen
met Willy Cobbaut, Bosstr. 2, Baardegem (tel. 052/354.52), zodoende
ontvangen zij ook vooraf uitnodiging
en dokumentatlemap.
AALTER-LOTENHULLE
DIENSTBETOON
Wie problemen heeft kan terecht
bij sen. Baert in café Casinc, Markt
te Aalter op 10 maart tussen 11 u.
30 en 12 u. 30.
Op afspraak Is ook prov. raadsHd Omar Vande Kerckhove alle dagen ter uwer beschikking.

BAARDEGEM
ZITDAGEN
BELASTINGSAANGIFTEN
Maardag 26, dinsdag 27, donderdag 29 en vrijdag 30 maart, telkens
tussen 19 u 30 en 21 u., houdt Willy Cobbaut zich ter beschikking bij
hem thuis, Bosstr. 2, Baardegem,
tel. 052/354.52 voor het invullen
van aangifte-formulieren.

Markt te Gavere. Eerste dans te
20 u. 30.
Toegangskaarten aan 70 fr. (60
fr. op voorhand) te bekomen bij dr
Roger Meysman, Kasteelstr. 22,
Melsen ; Roger Van Gijsegem, Wannegatstr. 1, Vurste ; Mark De Langhe, Scheldestr. 1, Gavere en bij
alle bestuursleden.

ELVERSEM
SOC. DIENSTBETOON
FR. BAERT
OPGELET • de zitdag van de 1ste
zaterdag van april te Gent wordt
vooruitgeschoven naar zaterdag 31
maart en de zitdag van de tweede
zaterdag van april te Maldegem en
Aalter wordt vooruitgeschoven naar
zaterdag 7 april.
Zodat voor april de zitdagen worden : zaterdag 31 maart. Gent ;
zondag 1 april, Oostakke- ; zaterdag 7 arll, Malpdegem, Aalter en
Waarschoot ; zondag 8 april, Landegem ; maandag 9 april, Heusden.

GENT-EEKLO (Arr.)
« WIJ .-VROUWEN
Op zaterdag 24 maart om 14 u.
30 (een half uur vroeger dan gebruikelijk) houden we een debat
en diskussievergadering over « Seksuele problemen in onze maatschappij ». De vrgadering gaat zoals gebruikelijk, door in het Vlaams
Huis Roeland, Korte Kruisstr. 5 te
Gent.
BROEDERBAND GENT
Wij herdenken op zaterdagmorgen
31 maart dr Elias door 'n zielemis
in de krypte van de Sint-Baafskatedraal. De eredienst wordt opgeluisterd door de Jagerskapel.

EREIMBODEGEIMI-Centrum
ZITDAG
BELASTINGSAANGIFTEN
Noteer nu reeds de data waarop
zitdagen
worden
georganiseerd
voor het invullen van aangifte-formulieren : vrijdar 13 april en zondag 15 april e.k.
SOC. DIENSTBETOON
Arijs
Erik
(gemeenteraadslid),
Leuvestr. 87 (tel. 276.68) : elke
maandag van 19 tot 21 u.
De Grave Urbain (prov. raadslid)
elke 4e zaterdag van de maand van
15 tot 17 u. (café Rembrandt, Stationsstr.).
De Jonge Filemon (COO-lid),
Kromme-elleboogstr. 20 (tel. 265.48)
elke maandagavond.
Dhondt Luk (gemeenteraadslid) :
elke 2e dinsdag van de maand van
19 tot 21 u. (café Rembrandt, Stationsstr.).
Everaert André (ambtenaar Centraal Handelsregister) : elke Ie
maandag van de maand (café Rembrandt).
Reels Herman (gemeenteraadslid) : elke 3e vrijdag van de maand
van 19 tot 21 u. (café Rembrandt).
Verdoodt Frans-Jos : elke 2e
maandag van de maand van 19 tot
21 u. (café Rembrandt) en elke Ie
maandag van de maand van 19 tot
21 u. café Congo, Leuvestr.).
GAVERE-BALEGEM
3de GROOT LENTEBAL
Zaterdag 31 maart met Nicole
Josy en Hugo Sigal. Zaal Racing,

GENT
GEEN APRILVIS, HOOR !
Op zondag 1 april te 10 u. verwacht de VU van Gent een massa
leden en vrienden in de bioskoop
Majestic. Ten voordele van de VUsociale diensten wordt de film
« Prinses van een dag » afgedraaid.
Een vrolijke geschiedenis midden
de mooiste Griekse landschappen.
Toegangsprijs : 50 fr. Kinderen, jonger dan 12 jaar, maar vergezeld :
gratis.
ELIAS-HERDENKING
Op zaterdag 31 maart e.k. herdenkt Gent dr Elias, haar oud-burgemeester, in een plechtige zielemis opgedragen in de krypte van
de St. Baafskatedraal, te 11 u. Broederband, Sneyssens en andere organisaties richten de herdenkingsplechtigheid in. De • Jagerskapel »
luistert de mis op. Onze plicht is
het daar aanwezig te zijn.
GENTBRUGGE
DANSFEEST
Ons eerste lentedansfeest werd
een flinke meevaller. Onder de vele
aanwezigen begroetten wij volksvert. Fr. Baert, prov. raadslid Osw.
Van Ooteghem, gemeenteraadsleden Jaklien De Caster (Ledeberg),
K. Van Meenen (Heusden), G. De
Roo (Gent), J. De Moor en R. Depestele (Gentbrugge).
GEMEENTERAAD
Het volgend VU-festival tijdens
de e.k. gemeenteraadsziting heeft
plaats op woensdag 28 maart e.k.

vanaf 19 u. Nog steeds geen begroting voor 1973.
ADRESWIJZIGING
Ons KOO-lid Raoul Vercauteren,
tevens VU-afd. sekr. is verhuisd
en is voortaan te bereiken op de
Brusselse steenweg 429, Gentbrugge, tel. 52 02.17.
GERAARDSBERGEN
BAL
Het jaarlijks VU-bal heeft plaats
op zaterdag 31 maart in zaal St.
Bavo, Hoge Buizemont. Begin te 21
u. Gratis tombola. Inkom 50 fr. Orkest Leo Bens. Zanger D. Rockin.
HELDERGEM
BELASTINGSAANGIFTEN
Prov. raadslid Urbain De Grave
houdt zich ter beschikking voor het
invullen van uw aangifte op zaterdag 7 april van 15 tot 18 u. in » De
Gouden Koterhaak », Ouddorp.
HEUSDEN
VU-BAL
Heeft plaats op zaterdag 31
maart in het Stekkershof (Laarnebaan) te Heusden. Kaarten aan 50
fr. te verkrijgen bij alle bestuursleden. Deuren vanaf 20 u. Wie de
gezellige sfeer van vorig jaar herinnert, komt zeker terug.
IMPE
~~~
ZITDAG
BELASTINGSAANGIFTEN
Deskundigen van het Centrum
voor Dienstbetoon houden zich ter
beschikking voor het invullen van
uw aangifte-formulier op zaterdag24 maart van 10 tot 12 u. in het lokaal bij Lamot, Dorp.
KERKSKEN
KOOPTATIE
Het afdelingsbestuur werd aangevuld met Maria Stevens. Wij weten
dat zij ons een flinke hulp zal zijn
en heten haar derhalve hartelijk
welkom.
LENTEBAL
Het tweede lentebal ingericht
door de Vlaamse Kring van Kerksken, heeft plaats op zaterdag 7
april in de zaal « Avalon », Driehoek.
Orkest : The Blue Stars. Begin te
21 u. 30. Deelname in de kosten :
50 fr. Iedereen hartelijk welkom.

ge afdelingsvoorz. Jaklien Vandenbossche, bij wie ook mag ingeschreven worden op haar adres, Kieverstr. 13.
MERELBEKE
KOLPORTAGE
Bij de jongste kolportage, waar^
bij een groep van 25 VU-mensen
ongeveer 1/3 van onze gemeente
« bewerkten » werden niet minder
dan 403 exemplaren van « Wij »
verkocht. Een mooi resultaat I
OOSTAKKER
SOC. DIENSTBETOON
Met al uw problemen o.a. voor
bouwlustigen (rooilijnen, bouvwergunningen) ; voor het personeel
van overheids- en parastataie diensten (regularisatie van wedden) ;
voor iedereen (pensioenen, bezwaarschriften) kunt u terecht op
de maandelijkse zitdag van voksvert. Frans Baert. Het dienstbetoon
is strikt vertrouwelijk en gratis
voor iedereen.
Zitdagen : te Lourdes : op zondag 1 april van 11 tot 12 u. in « 't
Smiske » ; te Oostakker : op zondag 6 mei van 11 tot 12 u. in St.
Bavo.
OPROEP
Wie wil aktief meewerken ? i.v.m.
het werven van nieuwe leden en
het werven van abonnementen op
« Wij ». Wend u tot het sekretariaat,
Eksaarderijweg 88, tel. 51.18.41.
ANZ
Toegangskaarten te verkrijgen op
het sekretariaat. Voorraad beperkt.
Tijdig bestellen.
OUDENAARDE-RONSE (Arr.)
24 maart : avondfeest afd. Wortegem-Petegem (spreker : sen. G.
Siegers).
31 maart : avondfeest afd. Kluisbergen.
6 april : Petegem a/d Schelde :
gespreksavond Dosfelinstituut.
14 april : avondfeest afd. Munkzwalm (spreker : sen. De Bruyne).

WAARSCHOOT
U EN UW GEMEENTE
Tweede gespreksnamiddag, zaterdag 24 maart te 14 u. 30, lokaal
« De Nieuwe Reizigers », Stationsvormingswerker, ledere deelnemer
str. 109. Leiding : Johan De Vriendt,
KLUrSBERGEN
ontvangt een dokumentatlemap.
AVONDFEEST
DAG VAN DE GEHANDIKAPTEN
Op zaterdag 31 maart in zaal
Onze dr J. Goossenaertskring orAppolo op de Klus. Als gastspreganiseert een ontmoetingsnamidker werd volksvert. Nelly Maes uitdag voor niet-vaiiden en validen op
genodigd. Wij moeten eens deelnezondag 15 april te 15 u. in de Fiesmen aan deze avond van de krani- |I ta, Nieuwstr.

SOCIAAL DrENSTBETOON
arr. antwerpen
ANTWERPEN :
Maandag 26 maart : volksvert. A. De Beul en sen. H. De Bruyne.
Lokaal : VU-sekr. Antwerpen-Stad, Wetstr. 12, tel. 36.84.65, van 16 tot 20 u.
KONTICH
Woensdag 28 maart : volksvert. R. Mattheyssens.
Lok. « Alcazar », Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u.

arr. brussel
EUGEEN DEFACQ
Laatste dinsdag van de maand van 7 tot 8 u : Lokaa! In de Welkom,
d'Exaerdestraat te Buizingen (voor de federatie Malle).
Andere afspraken voor dienstbetoon in andere afdelingen dienen opnieuw gemaakt te worden met kamerlid De Facq via telefoon 09/226423 of
09/256491, of schriftelijk op adres : Domentstraat 3, 1705-Essene,
DIENSTBETOON KAMERLID E. DE FACQ
Wegens wekelijkse sluitingsdag van het lokaal Uilenspiegel te St. Katharina-Lombeek zal het spreekuur aldaar plaatsvinden elke derde woensdag van de maand ; dus volgende keer op 21 maart van 7 tot 8 uur.
Federatieschepen FRANS ADANG
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroeksestwg 109 te 1600 St. PletersLeeuw, tel. 77.31.83.
Federatieschepen FRANS ADANG :
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroeksestwg 109, St. Pieters-Leeuw,
Tel. 77.31.83.
Volksvert. VIC ANCIAUX
LONDERZEEL : dinsdag 27 maart, 21 u., in café Centrum, samen met P.
Peeters.
OVERUSE : maandag 26 maart, 20 u., in cafe Dij den Boer (Terlanen), samen met P. Debroyer.
OP AFSPRAAK : De Klepperbaan 5, Brussegem, tel. 59.54.55.
Sen. BOB MAES
LOT : dinsdag 27 maart, 19 tot 20 u., in café Liedekerke.
ST. PIETERS LEEUW : dinsdag 27 maart, 20 u. 30 tot 21 u. 30, in zaal De
Jongen Deken.
Agglomeratieraadslid JAN DE BERLANGEER
MOLENBEEK : alle zaterdagen, 10 tot 11 u., ten huize van Emiel De Smedt,
J. Debrucqlaan 101.
JETTE : alle zaterdagen ten huize, 11 u. 30 tot 1 2u. 30, De Smet de Nayerlaan 150, iel. 28.34.80.
AVVS, Vooruitgangstr. 191, alle donderdagen, 20 tot 21 u., tel. 18.51.75.

arr.. brugge-torhout
OOSTKAMP : zaterdag 24 maart, 1 Otot 11 u., P. Leys, bij N. Nollet, Legeweg 169.
BRUGGE : elke zaterdag, 11 tot 12 u., alle mandatarissen, in Breydelhof.

arr. furnhout
Volksvertegenwoordiger BELMANS
ARENDONK : 4e dinsdag, 20 o. 15, in café Vrijheid, Vrijheid 92.
BEERSE : 3e dinsdag, 21 u., in VU-iokaal, Gemeenteplein 5.
GEEL : iedere maandag van 18 tot 19 u. 30, Possonsdries 7.
HERENTALS : 2e dinsdag, 21 u., In Kempenland, Statieplein.
HERENTHOUT : 2e dinsdag, 21 u. 45, in De Nieuwe Kroon, Markt.
HOOGSTRATEN : 3e dinsdag, 19 u. 30, In De Traim, Vrijheid.

MccIL'iSü^ : Ie dinsdag, 21 u. 45, in Duivenlokaal, Grote Steenweg 135.
MEERHOUT : 4e dinsdag, 21 u. 45, in café Weversberg 41.
KASTERLEE : 2e dinsdag, 19 u. 30, in Breugelhof, Geelsebaan.
«Mi;.f;?..1'.!If''^9' 2^ "••'" °^ Valk, Hoek Corbiestr.-Rondplein.
OUD-TURNHOUT : 3e dinsdag, 21 u. 45, in Brouwershuls, Dorp.
RAMSEL : Ie dinsdag, 21 u., in De Pereboom, Vosdonken.
RIJKEVORSEL j 3e dinsdag, 20 u. 15, In Parochiecentrum, Dorp.
VEERLE : Ie dinsdag, 20 u. 15, in de De Wijngaard, Dorp.
VORST : Ie dinsdag, 19 u. 30, bij Kempenaers, Geelsebaan 72,
WECHELDER2ANDE : 2e dinsdag, 20 u. 15, in De Keyzer, Dorp.
WESTERLO : 4e dinsdag, 19 u. 30, in Volkslust, Tongerlo-Dorp.
Senator VAN ELSEN
BALEN : Ie vrijdag, 1 9u. 30, bij de Coiffeur.
DESSEL : 3e donderdag, 19 u. 15, bij de Koerei, Dorp, Witgoor.
KASTERLEE : 4e donderdag, 19 u. 15, lokaal De Druif, Markt.
MOL : elke vrijdag, 18-19 u. en elke zaterdag, 10-11 u., In Huls Helsen,
de Broquevillestraat 5.
OLEN : 4e donderdag, 20 u., in lokaal De Oude Pot.
TURNHOUT : 3e donderdag, 20 u., in café Amicitia, Markt.
VEERLE : 3e dinsdag, 20 u., in café De Wijngaard, Dorp.
WESTERLO : 4e donderdag, 20 u. 45, in lokaal Onder De Toren, Voortkapel.
Senator BOUWENS
GEEL : 4e maandag, 21 u., in Hotel Sportwarande, Markt.
GROBBENDONK : Ie maandag, 21 u., in lokaal Van Hauwe, Kerkplein.
VOSSELAAR : 4e maandag, 19 u. 30, in café De Zwaan, Kerkplein.
Senator JORISSEN
HERENTALS : 3e maandag, 19 u., in café De Zalm, Grote Markt.
HERSELT : 2e maandag, 18 u. 30, in café Bij de Mike, Bergom.
VORSELAAR : 3e maandag, 18 u. 30, in ' et Bierhuis, Kerkstr.

arr. kortrijk
KORTRIJK : in « 1302 », iedere maandag van 17u.30 tot 19u. door Luc Van
Steenkiste, volksvert. en van 18 tot 20u. door Blancquaert, sen. — Elke
latste zaterdag van 10 tot 11 u. door Walter Vandevyvere (fiskaliteit) —
ten huize van L. Van Landuyt-Comeyne, prov. raadslid, elke 1ste maandag van 17 tot 19u. — ten huize van Roger Vandewattyne, prov. raadslid, elke woensdag vanaf 20u.
DEERLIJK : lok. De Keizer, 2e maandag van 19 tot 19u.30, R. Vandewattyne.
TIEGEM : lok. Park, 2e zondag, lOu.30 tot l l u . , R. Vandewattyne.
KERKHOVE : lok. Century, 2e zondag, 11 tot 11u.30, R. Vandewattyne.
ANZEGEM : lok. De IJzer,, 2e zondag, 10 tot 10u.30, R. Vandewattyne.
MENEN : lok. De Beiaard, elke vrijdag, 21 tot 22 u., door dr W. Vanholme,
prov. raadslid en J. Tahon, gemeenteraadslid — ten huize van J. Tahon, elke woensdag, 19 tot 20u.
WEVELGEM : ten huize van L. Vansteenkiste, elke maandag, 20 tot 22u.
LENDELEDE : lok. De Handboog, Ie maandag, 11u.30 tot 13u., L. Vansteenkiste.
BISSEGEM : lok. Leopold, Ie vrijdag, 20 tot 21 ., L. Vansteenkiste.
INGOOIGEM : zaal Streuvels, 2e zaterdag, 16 tot 17u., L. Vansteenkiste.
GULLEGEM : lok. Stadion, 2e zaterdag, 18 tot 19u., L. Vansteenkiste.
KUURNE : café De Cirkel, elke maandag, 20 tot 22u., Fr. Blancquaret.
ZWEVEGEM : lok. Sportwereld, I e donderdag, 19 tot 20u., Fr. Blancquaert.
HEULE : ten huize van Frans Van Steenkiste, schepene, Kortrijksestr. 34,
elke zaterdag, 10 tot l l u .
LAUWE : lok. Brittania, 3e vrijdag, 19 tot 20u., H. Vandenbuicke, gemeenteraadslid.
HARELBEKE : lok. De Zwaan, 3e zaterdag, 17u.30 tot 18u.30, L. Vansteenkiste.
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22 OUDENAARDE (Gewest)
DOSFELCYKLUS
Wij herinneren langs deze weg
nogmaals aan de gespreksavonden
over de toeristische mogelijkheden
van het gewest, die gehouden worden op vrijdagen 23 maart te Munkzwalm en 6 april te Petegem a/d
Schelde. Voor meer inlichtingen, tel.
055/31349.
OUDENAARDE
GEBOORTE
Het gezin van de h. en mver.
Paul De Bock-Nelly Janssegers
werd verblijd met een tweede kind,
dat Veerie gekerstend werd. Mevr.
De Bock IS reeds jaren verbonden
aan het nationaal VU-sekretariaat.
Aan de ouders onze hartelijke gelukwensen, aan het nieuwe wereldburgeresje een hartelijk welkom.

naamde veteranen: Daan Gesquiere
en Bert Cabooter. Trots hun tamelijk hoge ouderdom, zijn ze nog
zeer aktief in het VU-werk en het
Is in feite aan hen te danken geweest dat in 1970 een eigen afdeling De Panne kon gesticht worden.
Die inmiddels al 100 leden telt. Namens de afdeling bracht Bert Hendryckx, voorz., een treffende hulde
aan Bert Cabooter, terwijl besstuurslid Stefaan Petillion dit deed
voor Daan Gesquiere. Aan de gevlerden werd een mooi boek aangebiden. J. Nagels, arr. sekr., sloot
zich namens het arr. bestuur met
bloemen en sigaren bij de hulde
aan. Miei Vansteenkiste gaf dan nog
een politiek overzicht en een aansporing om keihard de anti-Leburton-aktie te voeren. Het werd een
mooie avond voor onze afdeling.

WORTEGEM-PETEGEM
AVONDFEEST
Gaat door op zaterdag 24 maart
om 20 u. in de zaal Krauwelstr. 11B
te Petegem a/d Schelde. Schrijf
nu dadelijk in bij Jan Van Cauwenberghe (tel. 056/68206) of Fons De
Sterke (tel. 055/31574) voor het
feestmaal. Onze Limburgse sen. Gerard Siegers wordt er als gastspreker verwelkomd.

DIKSMUIDE (Kanton)
ABONNEMENTENSLAG
Ons kanton staat héél wat ten
achter, en indien ons arr. de streefnorm niet bereikt, zal het wel degelijk aan ons kanton te wijten
zijn (met uitzondering van Houthulst, Koekelare en Zarren-Werken).
We doen een beroep op de vrienden en leden om ook Diksmuide
[afd.) en Kortemark aan het vereiste
aantal te brengen, en tevens ook
op de afdelingen Lo en Merkem.

wesNvlaanderen

lEPER
SOC. DIENSTBETOON
Sen. Frans Blanquart houdt zitdag
in ons lokaal, café « Het Belfort •>,
iedere 1e en 3e zaterdag, vanaf 11u.
Men kan zich ook wenden tot gemeenteraadslid Jan Carpentier, Gildenstr. 6 (tel. 209.16) en tot KOOlid Pieter Lerooij, Haiglaan 95 (tel.
219.36).
Wie met sociale of administratieve problemen te kampen heeft, kan
altijd op onze VU-mandatarissen en
-bestuursleden een beroep doen.

ALVERINGEM
OVERLIJDEN
Op 20 maart werd alhier begraven de heer Jules Dieusart, vader
van mevr. Wackenier en grootvader
van Mark. Wij bieden de familie
onze innige deelneming aan.
ANZEGEM-OTEGEM-INGOOIGEM
DANSFEEST
We nodigen alle leden en simpatisanten uit op het bal van prov.
raadslid Vandewatyne, op zaterdag
7 april om 20 u., in zaal « Stijn
Streuvels », bij onze vriend Noé
Pommelaere, in Ingooigem. Inkom :
50 fr.
BRUGGE (Arr.)
STERRIT
In het teken van onze aktie tegen
de wanhoopsregering Leburton organiseert het arr. Brugge-Torhout,
op zondag 25 maart in de voormiddag een sterrit. Korte autokaravanen niet radiowagen zullen uit alle
hoeken van het arr. vertrekken om
samen te komen om 11 u. 30 te
Torhout waar een korte openluchtmeeting zal gehouden worden. Leden en simpatisantsn worden vriendelijk uitgenodigd hieraan hun medewerking te verlenen. Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de respektievelijke afdelings
besturen
BRUGGE-KERN
WIJ IN BRUGGE
Wij zoeken simpatisanten die bereid zijn iedere maand een 250 ex.
van •• Wij in Brugge » te bussen in
de omgeving van hun woning. Bereidwilligen kunnen hun naam en
adres opgeven bij Karel Carpentier,
Koolkerkestwg 103, Brugge.
DEHAAN
BESTUUR
Door de groei van ons ledenaantal zijn in onze afdeling twee bestuursplaatsen te begeven. Alle leden, zowel hoofd- als bijleden, mogen hiervoor hun kandidatuur stellen bij een bestuurslid of bij de
voorzitter G. Verkest, Ringlaan-Zuid
161.
DE PANNE
ONS FEEST
Vrijdag 16 maart vond in het hotel d'Anvers ons ledenfeest plaats,
afgezien van het lekker etentje was
de opkomst en de stemming van
de bovenste plank. Hoofdpunt van
de agenda was nochtans de verdiende huldiging van twee zoge-

IZEGEM
POLITIEK OPBOUWWERK
Graag maakt de VU en VUJO de
deelnemers er nog eens attent op,
dat de derde kui-sus, met als tema
- nieuwe instellingen na de grontdwet » doorgaat op vrijdag 30 maart
om 20 u. in het Vlaams Huis, Grote
Markt, Izegem.
KOEKELARE
GEBOORTE
Bij Norbert Vandecasteele en Els
Sioen kwam een zoon Bart : hartelijke gelukwensen aan beide ouders
voor hun stamhouder.
GEMEENTERAAD
Jef Hendryckx diende tijdens de
vorige gemeenteraadszitting een anti-Leburtonmotie in : de ontvankelijkheid werd aanvaard, doch de
motie werd afgewezen meerderheid
tegen minderheid I Intussen werd
het establishment nog eens in het
nauw gebracht.
KORTRIJK-STAD
TEKENNAMIDDAG VOOR DE
KINDEREN
Zaterdagnamiddag 31 maart In
het lokaal 1302, Reynaertstr. 9, voor
kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
Aanvang : 14 u. 30, einde : 16 u. 30.
Bevoegde leiding, de ouders moeten niet blijven. Speelkledij aangeraden. Iedereen hartelijk welkom.
LAUWE-WEVELGEM
IJZERBEDEVAARTAVOND
Het IJzerbedevaartkomitee richt
een avond in met films van de
IJzerbedevaarten van 1938 en 1939,
en kleurfilm over de IJzerbedevaart
van 1972. Toespraak door Vandemeulebrouck Jaak, lid van het IJzerbedevaartkomitee en spreker namens jeugd 1972. De plaatselijke
afdelingen steunen volledig dit initiatief ; daarom allen op 6 april om
20 u. op post in het « Prinsenhof ».
MEULEBEKE
LENTEBAL
VLAAMSE VRIENDENKRING
Trefpunt der flaminganten, jong
en oud. Op zaterdag 24 maart in

zaal 't Park. Met studlo-dansorkest
Paul Rutger. Karten te bekomen op
het sekretarlaat : Bertje Santensweg 5 en bij de bestuursleden. Ook
prijzen voor de traditionele tombola worden met dank aanvaard.
OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE
KADERDAG
144 kaderleden (zoveel zagen we
er in 0-V-D nog nooit tesaam) woonden vorige zondag de kaderdag bij.
Uiteraard waren beide sprekers (N.
Maes en H. Schiltz) méér dan de
verplaatsing waard, want redereen
heeft er bij geleerd. Jammer dat
de tijd zo kort was. Wij danken
langs deze weg al de deelnemers,
en vinden het vooral goed dat geen
enkele afdeling ontbrak, ofschoon
enige vertrouwden toch ontbraken
(o.a. een paar voorzitters).
KOLLEKTE VOOR DE PLAKKERS
VAN LAKEN
Op initiatief van de afdeling Stene vond er op de kaderdag een omhaling plaats voor de getroffenen
van Laken. Deze bracht eventjes
11.000 en enige frank op. Dank.
ABONNEMENTENSLAG
Een gemeend oroficiat aan de
kantons Veurne-Nieuwpoort en Gistel, die als eersten de streefnorm
bereikten en overschreden. Dit wil
daarom niet zeggen dat nog enige
nieuwe abonnee's niet welkom zijn.
in het bijzonder uit die afdelingen
die nog niet helemaal op peil zijn.
Over het algemeen staan de kansen
goed ook voor kanton Oostende,
waar echter Bredene nog een inspanning moet leveren. Kanton Diks
muide blijft nog wat ten achter, en
daar zal het van Diksmuide zelf en
van Kortemark afhangen of de kantonnale norm zal bereikt worden,
en meteen de arrondissementele.
DIENSTBETOON U. BRUYNOGHE
Prov. raadslid en vertegenwoordiger onzer landbouwer..
Urbain
Bruynoglie, is ter beschikking voor
SOC. dienstbetoon : elke woensdag
van 10 u. 30 tot 11 u. 30 in café
Flandria, Grote Markt, Veurne en
elke eerste zaterdag van 9 tot 10
u. in restaurant Het Belfort, Grote
Markt, Veurne.
OOSTENDE
ZITDAGEN
EM. VANSTEENKISTE
1ste zaterdag van elke maand :
9 u. : Veurne, Belfort, Markt ; 10
u. : Diksmuide, Vlaams Huis ; 11 u,:
Koekelare, Hertog Van Arenberg ,
12 u. : Handzame, Casino, Statiestr. ; 13 u. Ichtegem, Den Engel.
3de zaterdag van elke maand :
10 u. : Middelkerke, Were Dl ; 11 u.
Roksem, bij schepen L. Vierstraete;
12 u. : Eernegem, Riva-Venus, Aartrijkestr. ; 13 u : De Haan, Georgy's
Club, Kon plein 6 ; 13 u. 30 : Bredene, bij K. Haeck, Driftweg 59.
Oostende : op telefonische afspraak : 79548.
POPERINGE
SOC. DIENSTBETOON
Frans Soenen, gemeentemandataris : leperseweg 156. tel. 057/332.75
Henri Verbiese, Bruggestr. 8, tel.
057/341.43.
Rik Schier : Werf 104, tel. 057/
341.36.
Steeds toi uw dienst, per telefonische afspraak en de werkuren op
hun adres
ROESELARE-TIELT (Arr.)
ARR. KADERDAG
De jaarlijkse arr. kaderdag gaat
door op zaterdag 31 maart a.s. in
de zaal - Nieuw Gemeentehuis »,
Izegemstr. 2 te Kachten (nabij de
kerk). Gezien de belangrijkheid van
deze kaderdag, waarop twee sprekers een politiek bilan zullen opmaken, vragen wij u nu reeds deze
datum voor te behouden.
TIEGEM-VICHTE
DIENSTBETOON
ledere woensdag van 20 tot 22 u.
ten huize van Waiter Vanmaercke,
gemeenteraadslid, Kapellestr. 55,
Tiegem en Erik Waelkens, Kaandries
4, Tiegem.
TIEGEM-VICHTE-ANZEGEMCTEGEM-INGOOIGEM
DANSFEEST
We nodigen alle leden en simpatisanten uit op het bal van prov.
raadslid Vandewattijne, dat doorgaat op zaterdag 7 april om 20 u., in
zaal « Stijn Streuvels », bij onze
vriend Noé Pommelaere in Ingooigem. Inkom 50 fr.
WESTENDE
ABONNEMENTENSLAG
Ook onze afdeling rukte op tot
bijna aan de streefnorm : nog drie
en we zijn er. We vragen al onze leden uit te zien naar deze laatste
drie ! Beste dank bij voorbaat.

De Panne, met 100 leden heeft 50 abonnementen op « Wij » en staat aldus
aan de spits wellicht van heel West-Vlaanderen. Een grote bijdrage hiertoe
leverden de vrienden Daan Gecjuiere en Bert Cabooter die door de afdeling
gehuldigd werden. Hierboven van l.n.r. E. Vansteenkiste, D. Gesquiere,
mevr. Gesquiere, A. Cabooter, A. Hendryckx en J. Nagels.

ZARREN-WERKEN
DANSFEEST
Op 14 april gaat in de zaal Riva,
Stadenstr., ons jaarlijks bal door.
Iedereen welkom.

limburg
DOSFEUNSmUUT
KADERVORMING : Politiek opbouwwerk.
Zesde les : « Het programma
van de VU » (dokumentatie ©n
folders verzamelen en doorlezen).
— Vrijdag 13 april 1973, om
20.00 uur (stipt) : Kultureel
Centrum, Hasselt.

Zaterdag 24 maart
zaal THIERBRAUHOF
Markt Beringen
Kaderdag — Arr. Hasselt
1. Anti-Leburton-aktie
2. Werking van de afd.

Op zaterdag 28 april 1973
vanaf 20 uur
GROOT BAL
in zaal Edelweiss
Maastrichterstraat te Hees
ingericht door
de Volksunieafdelingen
van het kanton Bilzen
Disc-jockey : Mathy
BREE
ZANGFEEST
Belangstellenden kunnen zich in
verbinding stellen met Jaak Gabriels of Jan Jacobs van Gruitrode.
GROTE AUTORALLVE
Op zondag 27 mei gaat de jaarlijkse grote autozoektocht door in
het kanton Bree m.m.v. de VAB en
VTB.
Belangstellenden
kunnen
reeds kontakt opnemen met Louis
Schepers, Neyenstraat, Bree (tel.
667.17). Dit jaar is het reeds de
derde maal dat Bree deze zoektocht inricht ; het eerste jaar hadden we een 70-tal deelnemers, vorig jaar reeds meer man 120 en dit
jaar verwachten we er minstens
150. De machtige prijzen ( + 30.000
fr garanderen u dat uw deelname
niet nutteloos is. zelfs de laatsten
krijgen nog mooie prijzen)
GRUITRODE
KANTONNALE VERGADERING
leder lid en sympathisant wordt
ten stelligste verwacht op de kantonnale vergadering op 29 maart in
café Uilenspiegel.

ZATERDAG 24 MAART
ZAAL MARVANA
(Loksbergen-Halen)
Volksunie-ba! afd. HALEN
Orkest : The Moonlights
HOUTHALEN
LEDENVERGADERING
De eerstvolgende ledenvergadering heeft plaats op vrijdag 6 april
(en niet op vrijdag 23 maart te 20
uur, zoals eerder aangekondigd).
Volksv. E. Raskin zal bij deze gelegenheid een uiteenzetting geven.
Zaal « Casino », Meulenberg, Houthalen.
KANTONNALE
VOLSVERGADERING
Op dinsdag 1 mei grofe kantonnale volksvergadering te Helchteren met als sprekers Mevr. N.
Maes en senator G. Siegers.
MAASEIK
KANTONNALE VERGADERING
De bestuursleden van de afdelingen van het kanton Maaseik vergaderden op donderdag 15 maart in
café Metropole te Dilsen.
Er werd voornamelijk aandacht
besteed aan : 1. de anti-Leburtonaktie ; 2. de politieke toestand, die
werd ingeleid door volksv. E. Raskin. Naast afgevaardigden van alle
afdelingen waren ook aanwezig
provincieraadslid T. Schoofs en de
arr. bestuursleden J. Cuppens, J.
Indekeu en E. Van Mulders.

VU-afd. Maasmechelen
Vrijdag 30 maart om 20 u
in dancing « Tijl »
Eisden (Vrijthof)
4de Vlaams Lentefeest

Afdeling Neeroeteren
BAL DER VLAAMSE HARTEN
Zaterdag 14 april 1973 —
20 uur, zaal « Lindenhof »
Opoeteren (naast v»/eg van
Opoeteren naar
Opglabbeek) - diskobar.
Iedereen houde die avond
vrij !
PEER (Kanton)
KANTONNALE VERGADERING
Maandag 12 maart had m Hotal
Estancia te Peer een kantonnale
vergadering
plaats, voorgezeten
door kg Jan Lemmens, in aanw»zigheid van arr. voorzitter Jan Pla»
en arr. sekretaris Jaak Indekeu.
Tussen de afdelingen werden
ideeën over de werking uitgewisseld, en een aantal maatregelen
getroffen voor samenwerking.
Besloten werd in Helchteren da
afdeling opnieuw op te richten.
Ook zal er een kantonnale volksvergadering georganiseerd worden
op dinsdag 1 mei 1973 om acht uur,
café Eden, te Helchteren, met toespraken van senator Gerard Sle»
gers en Raskin.
PEER (Afdeling)
BESTUURSVERGADERING
Op maandag 26 februari II. ve»*
gaderde het afdelingsbestuur en
besprak achtereenvolgens : finarw
ciën, leden, abonnementen, afdolingsbal, VU-krant, propaganda-aktlviteiten.
Besloten werd vanaf einde april
de VU-krant uit te geven op 4700
eksemplaren, nl. gemeenten Peer,
Hechtel, Eksel, Wijchmaal, Grot»
Brogel. Voor de kas zal een afdelingsbal (het eerste I) georgan^
seerd worden op 5 mei a s . in Hotel Estancia te Peer. Kaarten verkrijgbaar bij de bestuursleden.
ANTI-LEBURTON-AKTIE
Nadat de kabouters reeds enkele
keren plakken geweest waren,
werden nu in de nacht van 12 op
13 maart 6000 strooibiljetten en
2000 « belastingsbrieven » verspreid op de speelplaatsen van do
scholen in de afdeling. Hartelijk
dank vanwege de VU aan de kabouters I
Zaterdag 17 maart II. trok voor
de tweede keer de mikrowagen
door de straten. In Peer heeft Leburton onderhand volledig afgedaan I
EERSTE MEINACHTBAL
VU-AFDELING PEER
Zaterdag 5 mei om 20 u. In
Hotel Estancia, Stwg Wijchmaal
2, Peer. Orkest : Frans Reymen.
KANTON PEER
VOLKSVERGADERiNG
Dinsdag 1 mei, café Eden, Grote Baan, Helchteren, met als
gastsprekers sen. G. Slegers en
volksvert. F. Raskin en N. Maes.

BILZEN (kanton)
U komt toch ook...
naar ons groot
PAAS- en LENTEBAL
op zaterdag 28 april '73
in de parochiezaal te
Tongerlo-Opitter
(aanvang 20 u ) .
Orkest .- The Hitch Hikers
( 6 uitvoerders) die o.m.
verscheidene karnavalzittingen verzorgden. Bovendien voorzien w i j in
een heel speciale attraktie (voorlopig houden
we dit nog geheim)...
TONGEREN-MAASEIK
ARR. BESTUUR
Het arr. bestuur vergaderde op 8
maart. Volgende vergaderingen op
3 en 17 april.
VERGADERING
AFDELINGSVOORZITTERS
EN -SEKRËTARISSEN
Volgende vergadering op 27 april.

Volksunie Tongeren
nodigt U uit op hun
DANSFEEST
op zaterdag 7 april 1973
dj : fill-mill
Plinius Fontein
aanvang om 20 o 30
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AANBEVOLEN
HUIZEN

VOOR HET BETERE WERK

ELECTRA-BREE P.V.B.A.

Houtwerken J. VERHULST

Boneputstraat 28 - BREE
Tel. 011/65.188 en 66.477
Staatsbaan 1 . HALEN
Tel. 013/41.742 en 41.743
MIELE . AEG - LINDE

Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W.
Tel. (03)75.97.00
VLAAMSE TOERIST bezoek ook een»

DE VOERSTREEK

Kwekerijen - Tuinaanleg
J.V.H.
Dendermondse steenweg 120
f 2 0 8 Schellebelle - Tet. 09/79.31.70
Geselekteerde planten voor
partikuliere verkoop.
—
OPEN 's ZATERDAGS
—
Kleurenkataloog op aanvraag

Bezoek CAFE - RESTAURANT

Rolluiken en plastieken cornichen
Bekleding van oude cornichen
Herstelling van rolluiken

SANITAIRE- en KEUKENINSTALLATIES

A. V A N EECKHOUDT
EN Z O O N

F. LAMBRECHTS
ABD,

Uitbaters :
Walter De Bisschop - Rita Lauwereyt
Koud en warm buffet
Gezellige Vlaamse sfeer
wekelijkse rustdag ; woensdag
Bellesiraat 49 • HEKELGEM
Tel. (053)687.40
ZAKENKANTOOR

DE REUSE E.F.

bedachf

Blijft gij doof,
Vlaming !

Speciaal

Wouter Haecklaan 4 DEURNE
Tol. 21.27.59 - 21.27.75

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

F I T O
Kollegestraat 79-81
2440 GEEL

•—

OKTAAF

Dorpstraat 47 - TEl. 52.89.38
BURCHT
Kruibeekse »fwg 32 - TEL. 52.74.72
Vloerbekledingen, tapijten, papier,
folderdeuren, louverdrape,
luxaflex, schilderwerken.
VU-leden en « W i j >-lezers 1 0 %
vermindering.

)an PAUWELS-DE BRAUWER
RESTAURANT
< HET PALINGHUIS > a / d Schelde
Het huis met familietraditie
Brugstraat 10 - 9328 Shoonaarde

Tel. 052/43246
14u tot zat. 16u

Vlamingen, voor uw feesten
vergeet niet

Vismijn 104 - Oostende
ZEEVISGROOTHANDEL
Prijslijst op aanvraag
STEEDS WELKOM

IN

HET DRANKHUIS MET SFEER
Open vanaf 14 uur
Elke dinsdag gesloten
Brusselbaan 1 1 , Gooik
Tel. (054)348.57

Tel. (058)526.29
Verkoop van villa's, appartementen,
studios en gronden.

DRANKHUIS

DE LATTER - MEUBELEN

BEIAARD

VLAAMSE GEZELLIGHEID
Trefpunt van alle Vlamingen
—• Stemmige muziek
—
Mevrouw LAURENT - DELEU
Kortrijksesfraaf 3 - MENEN

stationstraat 29, 9900 EEKLO
Tel. (09)77.23.22
V L A M I N G E N , voor uw afspraken
te Aalst : CAFE - GASTHOF

VLAANDEREN

stationplein 37
—
9300 AALST
Tel. (053)281.10
Koud buffet
Nette bediening

—

'T KREKELHOF

Leopold II laan 212,
8458 Oostduinkerke

GRAAF V A N

Tel. 0 1 4 / 5 9 3 6 9

DEPREZ P.V.B.A.

WEST-LITTORAL

Waarom
WW grote vijanden steunen 7
Bi| ons radikaal Vlaams brandvers
flroot voordeel.
1 Kg topkoffie
164 fr.
op 3 Kg — 1 0 %
295 fr.
op 5 Kg — 2 0 %
656 fr.
Th. bezt. . spoorweg - terub.
Ook 140 fr. min 1 0 % of 2 0 %
KOFFIE H A W A Ï
1720 Groot-Bijgaarden
Tel. (02)65.81.41

« PERZEN »
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN
25A, Leopoldstraat, Antwerpen
Tel ( 0 3 ) 3 3 92 65

GELD
Voor een persoonlijke lening 1ste
2de of 3de rang, wendt U tot

Frans Van Moorter
Oudenaardse
Tel.

allerhande ! ! !

BOUWBEDRIJF

ROELANTS P.
St. Benediktusstraat 1 1 , Mortsel
Tel. 40.12.57 - na 7u30 : 55.47.94
Alle soorten behangpapier, grote
stock Vast tapijt rechtstreeks van
de fabriek, dus lage prijzen.
Speciale prijzen voor zelfplaatsers.
Gordijnen en overgordijnen gratis
gemaakt

voor U

LUC ILEGEMS pvba

Bespreek tijdig uw villa,
appartement of studio voor
uw verlof aan zee !
Vraag onze gratis katalogus
met foto's.

Bredeweg 55 - 1780 Teraffene
Tel. (053)66.235

w e k rustdag : vrijd

Tel.

Braeckmansstraat 34
RUMST
Veerstraat 9 1 , RUMST
(03)78.33.97
(03)78.13.71
Erkend verdeler van
aanbouwkeukens TIELSA
TIELSA geeft u modern
en nuttig komfort

maatschappijen

Steenstraat 89 — 1686 - GOOIK
Tel. 02/52.40.23 - BTW 570.173.324

BINNENHUISVERSIERING

LINDENHOVE

HUIS MEYNTJENS

en

Rust in uniek landschap
Inlicht. : V V . V . DE VOERSTREEK
Kerkstraat 53 - Moelingen

MARC UYTDEWiLCEN
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne
Tel. 21.66.99 - 21.66.90
UW KLEUREN T.V. TECHNICUS
Koop bij ons in vertrouwen

Groepen

Steenweg 1 2 1 , ERPE
(053)229.11

MET VOLKSWAGEN
GEEN PROBLEMEN

Garage ST-JOZEF

HOUTWORM?
BehandeKng van dakwetlten tegen »lla houtinsakten.
TYnNTIQ JAAR WAARBOna.
Ook. op aanvraag. Gratis bestek In gans het
land. P.VB.A. IMDUSTRADE Vandarzdponstr.
12, Wemmei P t ) - Tet Oa/79.2aoa

kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar
middag- en avondmalen aanbieden
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop.
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel
beter dan in Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevesf 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad
LEUVEN (Blerkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste
kelder van Europa.
BRUSSEL . Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - tel. 051/728.22
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30
KESSENICH • Venio Steenweg - Tel 011/619.71
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel. 050/502.96
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51
OOSTENDE : Oude luchtfiaven Middelkerke - Tel. 059/320.86
Wij zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families waarvan
de man of de vrouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en
inwoon gratis - In regel met de sociale wet - Liefst mensen van 't vak
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensesteenewg 128, Korbeek-Lo.

Assesteenweg, 117
—
TERNAT
Tel. (02)52.13.12

DIRK MARTENS

M I L A D Y Couture
Lippenslaan 191
8300 KNOKKE-HEIST 1

NINOVE

AALST
P.V.B.A.

VERZEKERINGSKANTOOR
Beverstraat 24-26

DE W I j N C A E R D

WALTER MAES

te bezoeken. Invoerder van alle
WIJNEN - LIKEUREN
GROOTHANDELSPRIJZEN
3 0 % Korting aan iedereen
V A N DE GUCHT R A Y M O N D
Rodestraat 5, St-Katharina-Lombeek

Stenenbrug 50 - 2200 Borgerhout
Open • alle dagen van 16 tot 19 uur
Voor afspraak, tel • 36 30.29

Tel.

AL - AL A A N B O U W KEUKENS U I T CLASAL
FABRIEKEN TE RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen
stoelen en looprekken - schommels - kamerversïeringen - wastafels en waskussens - kinderkleding

STANDTNG

~

2 X kopen 1 x betalen

(5.000 in stock)
Voorbeeld : kostuum kopen,
EEN GRATIS
Dendermondse steenweg 276
AAIST
Leder- en kunstlederwaren
Klein- en Groothandel

TOONZALEN
BRUSSEL 02/17.71.99
ANTWERPEN 03/35.60.69
LEUVEN 016/347.94
HASSELT 011/216.23
HERENTALS 041/239.10
ZWEVEZELE 051/612.84
TIELT (W.VL.) 051/420.15
GENT 09/25.50.85

XAVANNA
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60
Toekomststr. 21 . 1800 VILVOORDE
Eksklusieve modellen
VU 1 0 %

Hotel-Pension

BREUGHEL

Smet de Nayerlaan 141
Blankenberge
Tel. ( 0 5 0 ) 4 1 6 3 7
Uitabter : TERSI JULIEN

vol pens. 300 fr alles inbegr.
Vlaamse gotische stijlschouw ?
of sierschouw naar eigen keus
?n volslagen artisanaatswerk !

dandu s
Boomsesteenweg 890 Tel. 87.51.07 - 87.51.54
Natuursteenbedrijf Abonnees « WIJ » 8

2610 Wilrijk
ook na 19u.
Kunstdekor
% korting

TV PELMAR 61 scherm
12.500 fr. I.p.v. 18.950 fr.
Andere merken grootste korfing
T.V. V A N A F 9.000 F
CARROSSERIE

LOOS - V A N HOOF
Schranslaan 70 1840 EPPEGEM
Tel. 015/629.42 - 5 % aan VU-leden

Restaurant
KASTEEL W A A L 6 0 R R E
1700 - ASSE
Specialiteit van vis en schaaldleren
Zalen voor banketten van 20 tot
200 personen.
Menu's 215 - 300 en 475 fr., dienst
en BTW inbegrepen.
Park van 4 ha. Parking 100 wagens

(054)

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

331.05

Tel. (053)

^

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - pingpongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei.

mE#on
Orgelstraat, 2
2000 - ANTWERPEN
tel, 03/31.33.30

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen ; autobanen elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren poppen - poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars •
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.
—

met kantelpoort
In gegalvaniseerd staal
roestvrij
alle afmetingen
speciale prijzen voor
seriebouw
• snelle levering
• krediet mogelijk

ZEER VOORDELIGE

PRIJZEN

—

•
•

KoarosEM

Koa.KAMERS

naam,
adres

CM». VOOR SUPIRM ARKTEN,

plaats

VOOR EEN BETER GEBOUW

/MOiiK

l nnlirn )

INDUSTRIE

CIEPVRIPSTUNNEC»
KAMIONKOB-ING

£N VOBDINSSNIJVERHEIO

ETN JEURISSEN PVBA
Oe Wmterstraat 24
•
•'*.ntwerDen;Tel.Ji(Q3)
36.11.35-36.59.31
IM'J*!1.-1»»"»'IWU»1
OP EEN BETERE GROND

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

KUNNEN n.y.

600 ARBEIDERS : 1001 MOGELIJKHEDEN
ANTWERPEN

CENT

GENK

LEUVEN

Meir, 18

Onderbergen, 43
tel. 09/25.19.23
09/25.94.69

Winterslagstraat, 22
tel. 011/544.42

Brusselsestraat, 33
tel. 016/337.35

tel. 03/31.78.20 (5 I.)

240.60
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DECREUE
Op de puinen van de eerste wereldoorlog staan de nieuwe diktators:
Stalin, Mussolini, Hitler! Een jonge
student, Léon Deqrelle, plagieert te
Leuven Alexandre Dumas vooraleer
naar Mexico in te schepen. In het
Jezuïetenkollege zegt hij al: „Ik word
eerste Minister I"
België wordt verscheurd...

I" Iedereen geloofde aan de
totale DuiKe overwinning I

"Rex zal overwinnen"
"Wij zullen de rotten wegvegen"
"Rexisten, Flaminganten, verraders?"
"Rex of Moscou?"
"Tcherkassy, dit Stalingrad waar
wij de overwinnaars waren"
"De SS, deze monniken die
een nieuw Europa maakten"
Terdoodveroordeeld 'zonder proces' ?
"Nooit bedreef ik
een oorlogsmisdaad"
Terugkeer van Degrelle
in december 1974 ?

)l

Dit historisch dokument wordt de grote
sensatie
van de biblioteek van de moderne mens.
Tientallen uren bandopnamen! Dagenlange gesprekken!
Nooit verschenen geheime archieven l

In 13 luksueuze volumes,
elk boek meer dan
300 bladzijden.
Omslag
in rode en witte wiegdruk.
Biblioteekformaat
14,5 X 21 cm.

B^BIDS

J^

öS^

.<ö^

^

aan inschrijvingsprijs met eerste
deel gratis

terug te zenden aan
Uitgeverij
BYBLOS, p.v.ba.
37, IMeisestraat
1820 Strombeek-Béver
naam/voornaam

Het eerste deel totaal gratis.
Een boek om de twee maand
bij inschrijving tegen
de uitzonderlijke prijs
^an 350 F per deel.

adres
postkanton
provincie
handtekening

Ik wens te genieten
van de inschrijvingsprijs
van 350 Fr. per deel
en 1 deel gratis.
13 luksueuze volumes,
gebonden in zwarte
skivertex met rode
en witte wiegdruk.
Met ingang van heden :
een boek te betalen
om de twee maand.
Storting langs de post,
na ontvangst.

