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STUURLOOS
EN MACHTELOOS

BETAALT LIMBURG WEER EENS HET GELAG ?

o p de muren van Vlaanderen is Leburton alomtegenwoordig,
maar in en om de Wetstraat vraagt men zich in toenemende
mate af : waar is Leburton, wat doet hij eigenlijk, Is hij nog altijd
eerste-minister ? Het is een feit dat de eerste-minister blezonder
weinig van zich laat horen. Hij geeft in elk geval niet de indruk
dat hij zijn gigantische regering met vaste hand leidt, en dat hij
weet wat hij wil. Wellicht is de man al dik tevreden dat hij
eerste-minister is geworden, wat zijn innige wens was, en kan
de hele rest hem niet zoveel schelen...
Inmiddels zwalpt zijn monster-regering als een te zwaar en
slecht geladen schip stuurloos rond op de politieke wateren.
De ministers en staatssekretarissen knutselen allemaal min of
meer ijverig aan hun respektievelijke deeltaken, en trachten de
drukkingsgroepen van het lijf te houden door lukrake toegevingen
her en der. Over het steeds maar aangroeiende begrotingstekort
wordt inmiddels wel veel gepraat, maar de oplossingen blijven
uit. Het hakbijlkomitee slaagt er maar niet in behoorlijk te hakken, stelt integendeel steeds meer vast dat allerlei posten grof
onderschat zijn. En Vanden Boeynants moet hoe dan ook zijn
tanks-met-modern-afweergeschut hebben.
Hoe het publiek over deze regering denkt, welke «waardering»
het opbrengt voor dit konglomeraat van staatsbehoudende partijen, dit stel stromannen van allerlei zuilen en belangegroepen,
zal eerlang wel uit een of ander opiniepeiling blijken. Wie al
eens een pintje drinkt met de man-in-de-straat weet het wel.
De Volksunie heeft het van meet af aan zeer duidelijk gezegd :
deze konservatieve en in wezen anti-Vlaamse regering vindt bij
haar geen genade. Van nu tot aan de volgende verkiezingen zal
zij haar daarom aanhoudend bestrijden. Zij zal in geen enkel opzicht kollaboreren. In een pamflet, gericht tot alle Vlamingen,
heeft zij tijdens voorbije week uiteengezet waarom. De Volksunie
weet dat zij daarmee in eenklank is met brede lagen van de
Vlaamse bevolking.
Instinktief voelt het volk aan dat deze regering tot machteloosheid is gedoemd. Dat zij niets fundamenteels zal oplossen. Dat
zij geen grondige vernieuwing zal brengen, terwijl alles om
verfrissende vernieuwing schreeuwt : de staatsstruktuur, onze
ruimtelijke ordening en milieupolitiek, ons onderwijs, ons sociaal
beleid. Dat er hoogstens wat verder zal gesleuteld worden aan
de oude apparatuur, die daardoor enkel nog ingewikkelder en
ondoelmatiger kan worden.
Het zal de oude partijen niet helpen dat zij — uit elektoraal
zelfbehoud — oude tegenstellingen nieuw leven trachten in te
blazen. Hun tijd is voorbij. Zij zullen de vernieuwende denkbeelden
moeten aanvaarden en er de konsekwenties uit trekken, of ten
onder gaan.

Paul Martens

Er wordt de laatste tijd weer veel gesproken en geschreven over de vele miljarden die verdwijnen in de » bodemloze » steenkolenmijnen. De Limburgse mijnwerkers — die al eerder het slachtoffer werden van het onsamenhangende Brusselse « beleid » — zijn er niet gerust in ; zij vrezen opnieuw het kind van de Belgisch»
rekening te worden ., (zie p. 3]
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ZIJ MENEN HET NIET
HET HET PLURALISME!
Het regeei akkoord bewijst —
o.m. in de tiootdstukken over kulturele autonomie, nationale opvoeding, schoolpakt en BRT — lippendienst aan een pluralistische aanpak. Maar in en tussen de regeringspartijen
ontbreekt zelfs een
minimale eerbied, goede wil, openheid en beieidbeid tot samenwerking
Deze onwil, dit anti-pluralisme
ontmoeten wij dagelijks in onze
kranten en in de feitelijke houding
van de kleurpolitiekers, zowel op
nationaal, op provinciaal ais op gemeentelijk vlak.
Zo noteerden wij de jongste dagen openlijk of bedekt verzet tegen
o.m. de streving naar het opheffen van de vrije biblioteken ten
voordele van gemeentelijke biblioteken
Tegen de streving naai een uiteindelijke eenwording van de Universiteit Antwerpen ! Tegen de
pluralistische technische hogescholen voor industrieel-ingenieurs I

Een pluralistische samenleving
veronderstelt waardenerkenning en
engagement. Pluralistische instellingen vragen dan ook delikate statuten, paritaire inspraakstrukturen,
samenwerkmgslichamen enzomeer.
De •' Universitaire Instelling Antwerpen » is het eerste voorbeeld
van een bij wet gewaarborgde pluralistische instelling ingevolge de
historische gegroeide situatie is
zi| slechts de « boven-bouw » van
de katolieke kandidaturen St.Ignatius en van de rijkskandidaturen
RUCA
De drie instellingen samen dragen een vrij-blijvende verzamelnaam : de Universiteit Antwerpen.
Maar de goede wil om, over een
vrij korte tijd, tot samenwerking te
komen volgens een originele pluralistische formule ontbreekt bij
sommige partners. Luister maar
naar het gehuil dat opging tegen de
misschien wat te onopgesmukte,
maar alleszins openhartige beschouwingen van de minister van

DE KREDIETUREN
De t/olksunie-frakties van Kamer en Senaat hebben het regeringsontwerp uver de kredieturen onderzocht.
In het kader van haar programma over de demokratische ontplooiingskansen van ieder en van de permanente vorming blijft de VU voorstander
van het principe der kredieturen. De VU wil evenwel de uitbreiding van
dit stelsel voor de zelfstandigen, de landbouwers en de werknemers van
de Staat. Ook de eerste jaars moeten kunnen genieten van deze kredieturen en bovendien moeten ook de kursussen van algemeen-menselijke
vorming onder het stelsel van de kredieturen vallen.
De VU-frakties stellen anderzijds vast dat de voorgestelde financiering
van deze kredieten financieel en ekonomisch grote problemen stelt, vooral
Voor kleine en arbeidsintensieve bedrijven.
De VU meent dan ook dat deze permanente vorming door gans de gemeenschap moet gedragen worden via overheidsgelden Cbv. via overheveling van bedragen uit de begrotingsoverschotten van Streekekonomie of
van het Wegenfonds).
Er moet bovendien een zodanige spreiding van het vergoedingsverlof
worden doorgevoerd dat de kleinere bedrijven hiervan geen onoverkomelijke organisatorische of bedrijfsekonomische moeilijkheden ondervinden
en dat het gezins- en vrije tijdsleven van de gebruikers van de kredieturen harmonisch kan verlopen.
De VU Is daarom ook voorstander van een zeer geleidelijke kompensatieregeling, maar dan ook voor de eerstejaars (namelijk, vergoeding van 1/3
voor het eerste jaar, de 1/2 voor hel tweede jaar en 4/5 voor het derde
)aar).
De VU-frakties hebben opdracht gegeven om bi] da bespreking in d«
Senaat amendementen in die zin in te dienen.

Senator

Coppieters

gezaghebbende pleiter
beleid.

Tegen de strukturele inspraak
van de kulturele en sociale werken
in het beheer van de kulturele centra...
Ja, zelfs het begrip « pluralisme • wordt verdacht gemaakt, vooral in de top van het vrij katoliek
onderwijs. En, van de andere kant,
misbruiken een aantal socialisten
dftzelfde « pluralisme » tegen uitingen van levend kristendom.

voor een nieuw

onderwijs-

Nationale Opvoeding Neen, de pluralistische Universiteit Antwerpen
is er nog lang niet !
Een ernstige aanpak van de ononderwijsvernieuwing en -begeleiding veronderstelt een pluralistische aanpak : pedagogische onderzoekcentra, pluralistische begeleidingscentra, centrale research ..
Welnu, thans reeds staat vast
dat de CVP wars is van zulke plu-

ralistische instellingen In de operv
bare vergadering van de Nederlandse Kultuurraad, op 27 maart,
sprak CVP-senator T?i-ésotten zich
duidelijk uit voor pedagogische instituten en centra « tegen een levensbeschouwelijke achtergrond ».
Duidelijker kan het niet • de CVP
(uit eigen wil of onder kerkelijke
drukking ' ) wil dus opgedeelde research, opgedeelde experimenten,
opgedeelde om- en bijscholing
Het probleem (en aanslepend
schandaal) van de technisch-ingenieurs is een ander voorbeeld Misbruik makend van het Schoolpakt
werden ongeveer 25 technisch ingenieursscholen door verschillende
inrichtende machten opgericht Nu
de wetgever de meer dan 50 scholen wil <• onthoofden » en devalueren duiken pluralistische formules op : bijv. éen hogeschool voor
industrieel-ingenieurs per provincie. En reeds wordt de trom geroerd Indien de bestaande technische ingenieursscholen de bevoegdheid zouden behouden de
« onderbouw » te zijn van de opleiding van het lange type (industrieel ingenieur), dan lijkt ons de
pluralistische formule voor de tecf»nlsche hogescholen een zeer geschikte formule
En zelfs de pluralistische gemeenschapsschool zou tot de mogelijkheden behoren indien de gemeentebesturen een pluralistisch
beleid zouden voeren : want iedere
gemeenteschool zou een pluralistische gemeenschapsschool moeten
zijn
Op het gemeentelijk niveau ligt
er tenandere een zeer konkreet
toepassingsveld voor pluralisme,
teweten, de oprichting en het beheer van de kulturele centra Een
ontwerp van dekreet is ter bespreking in de bevoegde Kommissie
van de Nederlandse Kultuurraad.
De VU dringt aan op pluralistische
strukturen. De uiteindelijke tekst
zal wellicht een aanduiding zijn
voor het toekomstig klimaat in
Vlaanderen.

m. coppieters,
senator.
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middelen

alle

scheppingskracht

ik heb dat in « W i j » van 17-2-1973 gesignaleerd, omdat ik het betreurde
dat de Nederlandse C u l t u u r s t r i j d in Vlaanderen met dergelijke ondeskundige b e w e r i n g e n bij onze Noorderburen een s l e c h t e dienst w e r d bewezen.
W a t Vandekerckhove zei, is i m m e r s niet t e b e w i j z e n . M i j is allhans geen
enkel modern taalwetenschappelijk onderzoek bekend dat daaraan steun
zou kunnen v e r l e n e n , evenmin t r o u w e n s als aan de uitspraken van J.V. in
« W i j n van 10-3-1973 dat « de Nederlandse w o o r d e n s c h a t zowat een
l i w a r t rijker is dan de Franse » en dat « het Nederlands rijker en genuanceerder is ».

geneeskundige
men op na
We

of

taalkundige

ter-

Neen, w i j doen het begrijpen

zelfs

naar

het

Frans waar w e voor een oud begrip
over

goede

beschikken
1973,

biz

Nederlandse

woorden

Zo heeft W i j van 10-3-

3 het over « nefaste ge-

volgen », alsof rampzalig en noodlottig

met

al

erg

genoeg

A l s de Fransen computer
dinateur

waren.
door

or-

vervangen, heeft dat, vol-

gens J V , « niets
taaischepping
het

zuiver

Ze

te

maken

hebben

Latijnse

met

gewoon

ordinator

een

Frans staartje gegeven ' » Ik moet
eerlijk

moet
mist »

als de b e r o e m d e , nu w e e r zeer actuele

W i e de verslagen over de « Vervlaamsching

ter

doen

(bIz. LXXVll).

een rijpere taal dan het frans ?
In « W i j » van 10-3-1973 reikt de heer J.V. uit Edegem Robert Vandekerckhove de helpende hand. In een i n t e r v i e u w in « NRC-Handelsblad »
van 2-2-1973 onder de t i t e l « De Vlamingen k o e s t e r e n hun cultuur », had
de voorzitter van de Nederlandse Cultuurraad b e w e e r d : « W i j hebben
al een veel r u i m e r e w o o r d e n s c h a t dan de Fransen. Het aantal w o o r d e n
in het Nederlands en de variaties daarop is veel groter dan in het Frans ».
A i s daarop de Hollandse j o u r n a l i s t Ben van der Velden de nuchtere vraag
s t e l t « Is dat het resultaat van een onderzoek ? », is het a n t w o o r d « Nee,
maar vergelijk het. Het Nederlands is veel ruimer, veel genuanceerder ».
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LUXE-MANTELS

logische en heldere taal » is, als
mythen aan de kaak s t e l t . In verband hiermee kan ik hem t r o u w e n s
v e r w i j z e n naair de inaugurele

IN ALLE DENKBARE MATEN...
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de steenkaolnijverheid

SOLIDARITEITSFONDS

FALJIET
VAN EEN BELEID
Sedert meer dan twintig Jaar is de regering bezig de Waalse kolenIndustrie te « saneren » en sedert een tiental jaren doet zij hetzelfde voor
het Kempens Bekken.
Wat zien we echter ?
Naarmate het aantal kolenmijnen daalde en het aantal mijnwerkers
terugviel (met 70 % tussen 1960 en 1972) stegen de verliezen in die zelfde
periode met 800 % en bereiken ze astronomische miljarden.
Van een faljiet beleid gesproken I Hoe meer men « saneerde » hoe
zieker de kolenindustrle werd.
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Jef Olaerts
Meer dan 90 procent van deze
miljardenstroom uit de staatskas
ging naar de Waalse mijnen, waar
niets te redden viel vermits ze uitgeput zijn. In 1972 produceerden
ongeveer 14.000 mijnwerkers, ondergrond en bovengrond, in Wallonië, 3.651.000 ton steenkolen'met
een verlies van 1020 F per ton of
van + 266.000 F per ingeschreven
mijnwerker. Aangezien dit een ge-

wie dirigeert
de kempense mijnen ?
Als u nog meent dat de lokale
mijndirekties dirigeren, zijt u achter op de almanak.
Deze mijndirekties zijn de loopjongens van de centrale macht te
Brussel, het ministerie van Economische Zaken. Het is van daar dat
de bevelen inzake produktie, personeel, levering, prijzen, prijsverminderingen na fakturatie... komen.
In die voorwaarde is er geen verantwoordelijkheid meer voor een
gezond beleid.
Als Brussel knoeit hoe zou men
dan op de direkties nog willen proberen een kostprijsbeleid te voeren ? Er wordt op de meest irrationele wijze omgesprongen met de
miljoenen. Als het maar rationalisatie heet, is Brussel tevreden.
Vadertje staat betaalt dan wel. Vadertje staat betaalt immers het
hele verlies.
De echte oude mijnbazen, de kapitalisten, zitten intussen knusjes
winsten te maken met de reusachtige onroerende activa die zij —
met de medeplichtigheid van Brussel — uit de brand wisten te redren en die ze nu duur van de hand
doen

middelde is mag men zonder gevaar voor overdrijving stellen dat
er mijnen worden opgehouden waar
de toelagen per tewerkgestelde arbeider bij de 400.000 fr. liggen.
Met datzelfde verkwiste geld had
men niet alleen -de om te schakelen of werkloze mijnwerkers kunnen schadeloosstellen maar had
men eveneens met een minimum
aan verbeeldingskracht de getroffen streken een ^rekonversie kunnen bezorgen.
Vlaanderen heeft zonder morren
van deze vermorste meer dan honderd miljard de dikke helft gedragen ; de Kempense mijnen hebben
bovendien, toen ze welvarend waren, honderden miljoenen afgedragen aan de Waalse mijnen ; centen die ze beter benut hadden, zoals nu is gebleken, om zichzelf
leefbaar te rationaliseren.
De moeilijkheden van het Kempens Bekken zijn van wezenlijk andere aard als die van de uitgeputte
Luikse en Henegouwse mijnen. De
kostprijs van de Kempense cokeskolen, waaraan er eerder een tekort is dan een teveel op wereldvlak, liggen hoger dan de wereldmarktprijzen. In 1972 produceerde
de Kempen 7.309.000 ton met een
verlies van 350 F/T, wat bij een
personeelsbezetting van + 18.000
mijnwerkers een verlies oplevert
van ongeveer 100.000 F per Kempens mijnwerker. Ongeveer 70 %
van de Kempense produktie wordt
tegen betwistbare prijzen (en betwistbare kostprijzen) als uitstekende cokeskolen aan de Waalse
staal- en ijzerindustrie geleverd.
Ongeveer 30 % van de produktie
gaat tegen belachelijk lage prijzen
naar de elektrische centrales.

wat met onze
kempense mijnen ?
Minister Claes heeft een saneringsplan voor de steenkolensektor,
maar wat tiij voorstelt heeft met
saneren niets te maken. De uitvoering van zijn elf-punten-programma
zal de mijnen nog wat zieker maken en het zal de miljardenstroom
uit de staatskas — doel van de
operatie — niet indijken.
Saneren betekent gezond maken.
Men moet echter geen specialist
in de materie zijn om vast te kunnen stellen dat het elfpunten-programma een samenraapsel is van
onsamenhangende maatregelen en
dat er niets nieuws is onder de
zon. Voor de Waalse kolengebieden
bevat het programma nog steeds
geen alternatief en voor de Kempen is het duidelijk dat men niet
weet waar men naartoe w i l .
Dat minister Willy Claes evenmin als zijn voorgangers een steenkolenpoütiek heeft, bewijst hij
trouwens door, na zijn belachelijk

saneringsprogramma te
hebben
voorgelegd, een kommissie te installeren die het vraagstuk gaat onderzoeken. Hij handelt als een dokter die, radeloos, eerst medikamenten toedient aan een doodzieke en
die daarna aan kollega's-specialisten gaat vragen : wat mankeert
mijn patiënt eigenlijk ?

Wat behelst het saneringsprogramma van W. Claes feitelijk
voor de KS ?
# Een nog versterkte centralisatie van de beslissingsmacht
inzake ontginning van steenkolen. (Het mijnwezen = Economische Zaken, beslist over de
voorbereidende werken).
# Afremmen van de sociale
voordelen aan mijnwerkers toegekend ;
# Aanwervingsstop ;
# Bevorderen van een politiek
van afdankingen door de direkties ;
#
Een produktievermindering
van 500.000 ton ;
9 Een personeelsvermindering
met 1200 ondergrondse arbeiders ;
9 Toespitsingen van de afdankingen op de uitbalingszetels
van Eisden, Winterslag en Zolder.
Het antwoord op de vraag naar
de toekomst van het Limburgs
Bekken wordt dus zeker niet gegeven door het zogeheten saneringsprogramma 1973 van de Limburgse
minister van Ekonomische Zaken.
Het lijkt meer op een eerste stap
naar de likwidatie van het Bekken.
Men kan misschien eenmaal
1200 ondergrondse mijnwerkers afdanken, maar herhalen kan men dat
niet. Men is nu op een punt gekomen waar men eindelijk zal moeten
beslissen of onze ekonomie de
Kempense cokeskolen nog nodig
heeft en dan moet men daaruit alle
sociale en financiële gevolgtrekkingen maken ; ofwel schrijft men ze
af en maakt de bevoorrading in
cokeskolen van onze staalindustrie
totaal afhankelijk van de buitenlandse leveranciers. Regering en
staalfabrikanten moeten hun verantwoordelijkheid gaan nemen.
In heel de EEG stelt zich trouwens hetzelfde probleem en alle
waarscfHjwingen voor een nakend
tekort aan energie op de wereldmarkt ten spijt slaagt men er niet
in een minimum van maatregelen
te treffen om onze energiebevoorrading min of meer veilig te stellen.
Men weet nochtans dat dit laatste probleem niet op te lossen is
zo men de steenkolen laat vallen.
Overal ter wereld stijgt het energieverbruik en — behalve in de
EEG — stijgt de produktie van
steenkolen eveneens overal.
Caveant consules !

jef olaerts
vu-volksvertegenwoordiger

HHHMM

ofwel MAATCONFECTIE {36 pasmodellen) ofwel
AFWERKING l^ter KLEERMAKER ENGELSE &
INLANDSE STOFFEN. Op verzoek kom ik overal
aan huis de maal nemen, passen en afleveren
Vraag zonder de minste verplichting
stalen en priizen.

RICO-KLEDING VERMEESCH
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.3S.B3,

Bijdragen te storten op gironummer S84.15 van de Kredietbank
Zaventem met vermelding : « Solidariteitsfonds Negen van Laken », nummer 434-8094439-84.
Korespondentie : 11, Europalaan, 9820 St. Denijs-Westrem.

G.L., Brussel
M.D., Schaarbeek

Broederlijk delen. Eisden
M.V.C., Vilvoorde
E.A., Koningshooikt
A.D.B., Mortsel
E.V.S., Antwerpen
E.K., Asse
C.K., Turnhout
H.H., Gent
G.U., Oostende-Stene
G.P.K., Testelt
S.B., 1140 Brussel
L.D., Leuven
J.P.M., St. Niklaas
E.M., Nieuwerkerken
K.M., Nieuwerkerken-Waas
Mevr. M.D.C., St. Lambrechts-Woïuviïe
Mevr. S.B., Kapellen
G.D.C., Ekeren
Hanima, Merelbeke
dr. D.P., Poperinge
J.G. Mariaburg
P.J., Mechelen
Mevr. L.T., Dendermonde
D.P., Mechelen
L.E., St. Lambrechts-Woluwe
J.V.S., Beersel
E.D.B., Groot-Bijgaarden
P.P., Deurne, Antw.
E.V.L., Mechelen
A.V., Oudenaarde
O.V.H., Herselt
C.V.T., Antwerpen
E.M., 1160 Brussel
R.D., Brugge
F.B., Wilrijk
Mevr. H.I., Gent
L.T., Hamme
R.V.W., Grimbergen
E.V.D.B., Ramsel
J.V., Erps-Kwerps
R.S., Hoogstraten
L.S., St, Andries

F.V.K., Appels
L.V., Borgerhout
G.E., Wortegem-Petegem
G.R.V.L., Halle-Boeienhoven
V.G.W., Borgerhout
D.G., Brugge
M.D.V., Eekio

H.V., Zwijndrecht
A.V., Lint
G.D.W., Willebroek

G.H., Berchem
J.H., Meise
D.V., Antwerpen

F. en P.V.D., Wemmei
V.R., Beersel
K.A.M., Antwerpen
C.M., Antwerpen
Mevr. IP, Stekene
GC, Antwerpen
J.V.D., Edegem
A.D.B., Ninove
Mevr. L.D., Dendermondo
W.V.D.S., Leuven
H.C.C., Neeroeteren
J.P., Keerbergen
S.M., Brussel 3
P.F., Merchtem

V.S., leper
R.L., Hoeieden
R.D., Oostende
P.M., Lokeren
G.D.L., Gellik
J.L., Tessenderlo
D.H.G., Melsele
P.T. (BSD)
R.V.M., Zele

A.C., Poperinge
R.M., Mechelen
S.V.H., Mortsel
F.V.D.S., Gent
K.V.N., Mechelen
N.D., Vossem
Mevr. F.V.R.J., Begijnendijk
A.J.V.D.A., Diegem
JJ., Boechout
R.V.S., Zandhoven
V.D., Asse
VU-afdeling Asse
E.h. M.G., St. Michiels-Brugge

RECHTZETTING Ie lijst
1.000 fr.

500
1.000
1.000
500
700
100
100

500
200
500
500
100

50
1.000
9.340
200
2.000

50
650
100
1.000
500
200
200
500
100
100
1.000
300
1.000
300
500
100
5.000
1.000
200
500
1.200
100
1.000
1.000
1.000
500
150
250
500
2.460
100
250
250
100
200
300
200
100
500
1.000
250
500
750
200
1000
200
500
1.000
500
100
100
1.000
500
250
200
200
100
300
500
500
200
100
200
250
100
50O
100
500
500
500
200
500
100
10.000
10.000
1.000

Totaal 2e lijst : 76.150
Algemeen totaal : 363.084
R.S., Hoogstraten stortte niet 100 maar
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iic In de provincie Brabant bestaat een Koördinatiedienst die
de aktiviteiten « overvleugelt » (een soort H. Geest-funktie
dus...) van drie interkommunales (Haviland, Interieuven en een
Waals-Brabantse). Die dienst heeft een Raad van Beheer. Die
Raad van Beheer heeft een Bureau, dat slechts een twintigtal
keer per jaar vergadert, telkens voor een paar uurtjes.
De voorzitter en de sekretaris van dat Bureau krijgen daarvoor
elk een vergoeding van meer dan 300 000 BF (dus ongeveer
15.000 BF per vergadering).
De drie ondervoorzitters, de drie afgevaardigde-beheerders, de
drie technische adviseurs (what's in a name ">]. de twee rekeningskommissarissen, alsook een adjunkt-sekretaris krijgen elk
meer dan 150.000 BF (dus ongeveer 7.500 BF per vergadering).
De twee rekeningskommissarissen trekken samen ongeveer
300.000 BF per jaar om uitgaven te « kontroleren » die amper
2 miljoen bedragen. Dit is zowat het bedrag dat jaarlijks aan
vergoedingen wordt uitbetaald.

belgische rekeningen
De technische adviseurs werden toegevoegd aan de leden van
het vast bureau om zodoende, in strijd met de statuten die maar
negen leden voorzien, een drietal vriendjes toch een plezierige
bijverdienste te bezorgen...
•k Een aantal koninklijke besluiten die het geldelijk statuut en
de weddeschalen van het onderwijzend personeel moeten regelen, zijn nog steeds niet uitgevaardigd. Het Rekenhof beklaagt
zich over het feit dat zodoende sedert ettelijke jaren wedden,
weddetoelagen, voorschotten en pensioenen worden uitbetaald
zonder enige wettelijke basis.
Ter illustratie ;
— scholen en akademies voor bouwkunst van de staat (sedert
1951)
— gesubsidieerde tekenscholen (sedert 1958)
— scholen met beperkt leerplan (sedert 1957)
— PMS-centra (sedert 1970)
~ koninklijke konservatoria (sedert 1951)
— wetenschappelijk personeel van het bijzonder stelsel (sedert
1965)
— geestelijk personeel sekundair onderwijs (sedert 1967)
— direkteurs medisch pedagogische instituten (van 1964 tot
1969)
— bijzondere leermeesters van het gesubsidieerd lager onderwijs (sedert 1958)
enzovoort... enzovoort...

e. de facq,
volksvertegenwoordiger.
" •^*'.i>cini>i

dode stad...
Dank zij een — bewonderenswaardige — eendracht had
Charleroi woensdag het uitzicht
van een dode stad : uit protest
tegen de achteruitgang van de
gewestelijke en Waalse ekonomie en de mankgaande rekonversie sloten alle winkels, was
er geen vervoer en staakten
praktisch alle arbeiders en bedienden. De lokale overheid
kreeg er in allerlei slogans
duchtig van langs, omdat ze
niet voor voldoende arbeidsgelegenheid heeft gezorgd.
Het ontbreekt de Walen nochtans niet aan ruime kredieten
voor investeringen allerhande,
in zulke mate zelfs dat Vlaanderen daardoor telkens weer zijn
rechtmatig aandeel in de koek
ziet dalen.
Het blijkt echter dat de toegestane kredieten voor de
Waalse ekonomische expansie
en rekonversie niet volledig gebruikt worden, omdat er te weinig aanvragen zijn, te weinig
projekten (behalve dan juist
prestige-projekten, die ekonomisch vaak totaal onrendabel
en onverantwoord zijn). Wijlen
minister Spinoy heeft de Walen eens In voile kamerzitting
gebrek aan verbeelding en initiatief verweten. De arbeiders
van Charleroi hebben hun leiders — blijkbaar terecht — hetzelfde verwijt gemaakt. Nog
steeds heeft de leidende klasse
in Wallonië de neiging, te denken dat alles haar in de schoot
moet geworpen worden, in tegenstelling met Vlaanderen waar
er aan dinamisme en initiatief
geen tekort is. Wel aan kredieten, omdat die gedeeltelijk naar
Wallonië afgeroomd worden...

onze man
in jette...
...heeft het zeker niet gemakkelijk. Helemaal alleen in deze
frankofone hekseketet staat hij
meer dan voortreffelijk zijn
man. Onlangs kwam de gemeentebegroting ter sprake, een post
(3.660.000 fr.) daarvan is het beroeps- en handelsonderwijs. Omdat men weigert dergelijke nederlandstaiige leergangen in het
leven te roepen gaat deze som
totaal naar het franstaiig onderwijs.
Dat hoort zo reeds jaren en
niemand vinc^t dat daar iets aan
moet veranderen. Een zogezegd
argument van de frankofonen
daartoe is dat de Vlaamse Jettenaren voor dergelijke kursussen
geen interesse hebben en dat
men nooit zal dulden dat ooit
centen zullen gegeven worden
aan Vlaamse scholieren buiten
Jette. Het Sint Pieterskollege
van Jette is dan maar zelf begonnen (sept. '72) met Vlaamse
leergangen. Twintig scholieren
(allen Vlaamse Jettenaren) volgen de lessen en betalen zelf
hun trimestrieel
schoolgeld
(600 fr.}. Van deze toestand gebruikmakend heeft onze vertegenwoordiger in de gemeenteraad gepleit om het schoolgeld
door de gemeente te doen betalen, verder nog een bedrag van
100.000 aan het kollege te geven
om een volgend schooljaar met
nieuwe kursussen te beginnen.
Onmiddellijk groot verzet van
FDF, PVV-PLP en BSP. CVP-PSC
onthield zich struisvogelachtig.
De vaststelling die men nu in
Jette doet Is duidelijk : alleen
VU-raadslid De Berlangeer is de
énige echte Vlaamse mandataris.
Maar ondertussen gaan de
drie miljoen nog steeds naar de
franstaiige leergangen, mogen

de Vlamingen daar een deel van
betalen en de ouders van de
twintig studenten het schoolgeld...

bormsdag f-e
merksem
Het Bormskomitee roept alle
Vlamingen op tot de jaarlijkse
Bormsherdenking op zondag 8
april te Merksem. Om 10 u. 30,
echaristieviering in de Sint-Bartolomeuskerk. Na de mis, in optocht naar het gemeentepark van
Merksem, waar de herdenking
plaats heeft.
Naast de herdenking van het
levensoffer
van dr August
Borms, worden ook de pioniers
van de naoorlogse Bormsdagen
herdacht : vooral Cyrie! Rousseau, trouwe vriend van Borms
en de onlangs overleden Rik
Baekeimans.
Op uitdrukkelijk verzoek van
deze laatste zal de Bormsdag
in het teken staan van de
jeugd : niet alleen her-denken,
maar vanuit de aktualiteït vooruit-denken. Zo wordt
deze
Bormsdag een getuigenis van
de jonge generatie, met als
hoofdtolk Jaak Vandemeulebroecke, de bekende voorzitter van
de Vereniging van Vlaamse Leerkrachten en de jeugdspreker
tijdens de laatste IJzerbedevaart, die eveneens in het teken stond van de jeugd. Daarom
richt het Bormskomitee een bijzondere oproep tot de jeugd om,
individueel of langs de jeugdorganisaties om, talrijk deel te
nemen aan de herdenking 's
voormiddags, de jeugdbezinning
's namiddags en ook mee te
werken aan de voorbereiding
van deze Bormsdag. Inlichtingen
op hei sekretariaat Bormskomitee, Welvaartstraat 77 te 2530
Boechouf.

oproep
Een tijdje geleden verschenen in verschillende Vlaamse
kranten en bladen ingezonden brieven die allen vertelden over erfgenamen of kinderen van veroordeelde « incivieken » die door de staat aangemaand werden de boeten

MCMLXAI

van hun overleden ouders te betalen. Graag wilden wij
schriftelijk of telefonisch kontakt met betrokken personen.
Huguette De Bleecker Tolhuisiaan 15 — 9000 Gent tel.
25-64-87.

UNIVERSITAIRE
INSTELUNQ
ANTWERPEN

Aanwerving van Administratief en Technisch Personeel
1. Correspondent
(bibliotheekassistent) (weddeschaal 157.000 F — 271.000 F)
— AANWERVINGSVOORWAARDE :
1. Diploma, getuigschrift of brevet van volledig hoger secundair onderwijs.
2. Bereid zijn, volgens een beurtstelsel, avond- en zaterdagprestaties te
verrichten.

dosfelakfiviteifen

3. Binnen de 3 maand na hun indiensttreding een voldoende bekwaamheid
bezitten van dactylografie.
4. Bereid zijn om opgeleid en ingeschakeld te worden in een geautomatiseerd bibliotheeksysteem.

KADRRVORMING POLITIEK OPBOUWWERK
APRIL 1973
vrijdag 6
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.
vrijdag 13
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 : « Verhaalmogelijkheden » Verniers (gevraagd).
zaterdag 28 en zondag 29
ROESELARE i . De gemeente en de jongeren » (VUJO) R de
Jong.
MEI 1973
vrijdag 4
IZEGEM : Kadervormingscyclus « politiek opbouwwerk • (vijfde
les) — M. Coppieters. 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 : Kadervormingscyclus « politiek opbouwwerk » (zesde
les) — W. Augustijnen. Lokaal : Vlaams Huis. Grote Markt te
20 uur.

2.

Eerste-Technicus

(weddeschaal : 180.000 F — 294.000 F)

km

— AANWERVINGSVOORWAARDE :
Minimum het diploma, getuigschrift of brevet van volledig hoger technisch
onderwijs van de Ie graad (richting scheikunde of biochemie).
De kandidaten dienen bij hun sollicitatie te vermelden voor welke richting
(of richtingen) zij wensen te solliciteren.

Voor al deze vakatures gelden de volgende voorwaarden :
1.
2.
3.
4.
5.

Belg zijn.
Aan de dienstplichtwetten voldoen.
Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag.
De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten.
De aanwerving gebeurt door vergelijkende examens voor de toelating tot
de stage.

Kandidaturen met volledig curriculum vitae dienen vóór 21.04.73 schriftelijk
gericht te worden aan de Universitaire Instelling Antwerpen, Directie Personeel-Administratie, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk.
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iypo-schandaal
bevestigd

HATELIJKE
HETZE
De goeverneur van Brabant heeft het bal verboden dat het St.
Maartensfonds (een sociale vereniging van oud-Oostfronters) vanavond te Schepdaal zou houden. De tekst van dit verbod werd hem
ter ondertekening voorgelegd door minister van Binnenlandse Zaken Close (PSB), die handelde in opdracht van het BSP-partijbureau.
Zover is het dus gekomen : het volstaat dat BSP-manitoe's even
een keel opzetten opdat de ministers van zijne majesteit zouden
marsjeren ! Dat daarbij op de grondwettelijke rechten en vrijheden
getrapt wordt deert de heren helemaal niet.
De hetze is biezonder vies, want kennelijk ingegeven door politieke motieven.
Al vijf jaar organiseert het St. Maartensfonds te Schepdaal zijn
jaarlijks bal, en nog nooit was er enige herrie. De vorige burgemeester van Schepdaal, een CVP-er, gaf telkens probleemloos zijn toestemming, en terecht. Nu Schepdaal echter een VU-burgemeester
heeft gekregen, zien sommige beroepshaters er een kans in deze
man (met onkreukbaar oorlogsverleden) en zijn partij verdacht te
maken en te bezwadderen met allerlei insinuaties. En dat op het
ogenblik dat de dansavond precies in het teken zou staan van verzoening tussen Vlamingen uit de beide oorlogskampen. Deze hatelijke hetze, 28 jaar na de oorlog, lijkt bijna op sadisme. De mensen
die stierven in de strijd tegen het nazisme en voor de demokratische
vrijheden moeten zich wel in hun graf omdraaien als zij zien hoe
sommigen ook vandaag nog doelbewust een klimaat van haat in
stand blijven houden tegen alle redelijkheid in.
Op een perskonferentie gaf dr. Valkeniers, burgemeester van
Schepdaal, ongezouten zijn mening over het hele geval. Ziehier de
integrale tekst van zijn mededeling.
Als burgemeester van Schepdaal, hecht ik er aan de pers en het
publiek In kennis te stellen van de redenen waarom Ik het niet nodig
oordeelde de dansavond, ingericht door het Sint-Maartensfonds van
Brabant, op zaterdag aanstaande te verbieden.
Deze dansavond werd een eerste maal ingericht in 1969. De toelating werd dan afgeleverd door mijn voorganger, de toenmalige
burgemeester De Nève.
Nooit deden zich bij een van deze vorige bals wanordelijkheden
voor of werd aanleiding gegeven tot aanstootgevende of anti-vaderlandse stellingnamen.
Het programmaboekje en de uitnodigingen zijn zeer neutraal opgesteld en kunnen onmogelijk iemand in zijn gevoelens kwetsen,
Door de inrichters werden mij al de nodige waarborgen gegeven
dat er zeker geen buitenlandse groeperingen onder de gasten aanwezig zouden zijn.
Het Duits orkest is een folkloristische groep uit Krefeld zoals
er reeds talloze groepen uit Duitsland optraden op bierfeesten o.a.
te Wieze en te Itterbeek.
Jammer genoeg zijn er in ons land heel wat mensen die deze
zaak niet nuchter en zonder hartstocht kunnen benaderen en bij
wie schelden en verdachtmaken nog steeds hoogtij vieren. Het onwaardig proza van een bepaalde krant, waarvan de hoofdredakteur
zich destijds zelf kandidaat stelde voor de kollaboratie, is daar een
sprekend voorbeeld van.
Wanneer we zien dat deze avond dit jaar speciaal In het teken
van de verzoening geplaatst werd, door een verbroedering tussen
het St. Maartensfonds en de « Vereniging van de V. Nationale Weerstanders en de Politieke Gevangenen » dan betreur ik de partijdige
houding van de hiërarchische overheid die schril afsteekt tegen de
serene sfeer waarin vorige week het kamerdebat verliep over de
amnestie voor politieke veroordeelden van na de bevrijding. Ook
veroordeel ik de houding van bepaalde zogenaamde staatsmannen
die alleen uit politieke overwegingen elke verzoening schuwen en
liever voortgaan met verdeeldheid te zaaien.
Ook zou ik aan die heren, die zich voordoen als de enige verdedigers van onze vrijheden nu en in het verleden willen vragen hoe
zij de verdediging zien van het demokratisch en grondwettelijk
recht van vrijheid van vereniging.en vergadering.

In 1971 kwam vooral dank zij
een perskampagne de zgn. IVPO
(Internationale Vereniging voor
Plattelandsontwikkeling
Overzee) zwaar in opspraak, omdat
uit de enquête bleek dat de
maatschappij ondanks vetbetaalde chefs en medewerkers en
zeer ruime kredieten van haar
« ontwikkelingswerk » in Afrika
(vooral in Zaïre) niet veel terecht bracht.
Normaal zou zulk een luxepaard moeten opgedoekt worden maar de IVPO bestaat nog
steeds en boert lustig voort. De
gegevens over IVPO verschenen
in de pers, worden thans grotendeels bevestigd door het rapport Dubois (adjunkt-inspekteur
van Financiën, die anderhalf jaar
aan dit onderzoek besteedde)..
Dubois begaf zich niet ter plaatse doch had ruimschoots gelegenheid allerlei dokumenten te
raadplegen, hoewel hij o.a. tot
de
onthutsende
vaststelling
kwam « dat de boekhouding van
IVPO zo primitief is dat een inwendige kontrole uiterst moeilijk is ». Dubois stipt ergens
aan, dat « een aantal tamelijk
ontmoedigende
vaststellingen
moeten gedaan worden : gebrek
aan voortstudie, versnippering,
verspilling van energie en geld,
dubbelwerk,
overbemanning,

mijnwerkers. Ds Belgische Staat
moet bij dit bedrag evenveel bijpassen, zodat in totaal 139 miljoen zal uitgekeerd worden voor
deze beperkte rekonversie.

Sabena heeftde eer...

enz. ». Een Belgisch diplomaat
in Zaïre was veel krasser in
zijn beoordeling : « we staan
hier voor een bedriegerij van
zeldzame omvang ».
Nietemin krijgt IVPO nog
steeds de officiële zegen, en
wordt in een ABOS-verslag aan
staatssekretaris Irene Pétry gezegd « dat het rapport (Dubois)
een voor de toekomst bemoedigende indruk nalaat ». Voor 1973
heeft de « bedriegerij van zeldzame omvang » trouwens alweer 41 miljoen fr. gekregen.
En dan zoeken Leburton en
gezellen naar snoeimogelijkheden...

en maar klagen

" W I J "
PER ARRONDISSEMENT
Ook deze week kwamen er toch weer 139 nieuwe abonnees binnen, en dit in een periode van uitdeinende abonnementenwerving.
Een goed resultaat, dat voor een groot deel te danken is aan het
arr. Oostende dat er een punt van eer van gemaakt heeft een zelf
vooropgezet streefcijfer te bereiken. En het ook doet ! Een lichtend
voorbeeld dat in sommige arrondissementen dringend navolging
verdient. Proficiat inmiddels voor al de wervers die taai doorgaan
met het opsporen van steeds nieuwe kandidaat-abonnees !

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

n.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aalst
Antwerpen
Brugge
Brussel
Dendermonde
Gent-Eekio
Hasselt
leper
Kortrijk
Leuven
Mechelen
Oostende
Oudenaarde
Roeselare
St. Niklaas
Toingeren-Maaseik'
Turnhout

-

188
415
85
563
32
248
215
14
107
512
594
293
13
74
111
120
291

Nieuwe
abonnees
( + 2)
{ + 4)
( + 2)
( + 7)
( + 3)
( + 5)
( + 19)
( )
( + 1)
( + 9)
(+26)
(+50)
( — )
( + 1)
( + 7)
( + 3)
(
)

miljoen, leder burger werkt gemiddeld vier maanden per jaar
ten behoeve van de staat. En
toch is er een nieuwe belastingsstijging op komst, die o.a. zal
berekend worden door de PVVminister
van Financiën De
Clercq. Wat beiden niet belet
te zeggen, dat de Belgen tot de
zwaarst fiskaal belaste Europeers behoren en dat de maximumgrens is bereikt...

Behalve de enkele miljarden,
die de regering wil storten in de
— failliete — Waalse mijnen is
er ook nog de EGKS-huIp aan
Waalse mijnen, voorbereid op
grond van dossiers, die de regering-Eyskens samenstelde en
waarbij naar loffelijke gewoonte
de Walen ste;k werden bevoordeligd.
Zo zal de EGKS 69,5 miljoen
uitkeren aan drie te sluiten Henegouwse mijnen voor de omschakeling van 2.830 Waalse

Niet alleen lijdt de Sabena
bestendig deficiet, maakt ze
van haar monopolium misbruik,
om de expansie van de Vlaamse vliegvelden te hinderen en
past ze de taalwetten niet toe,
ze vindt ook nog middel om
zich
nog op
een
andere
averechtse manier te « onderscheiden » : deze week werd
bekend dat ze vanwege de
lATA-kommissie voor tarievenkontrole een boete opliep van
325.000 dollar of 13 miljoen fr.
wegens onregelmatigheden bij
het toepassen van tarieven op
verbindingen Brussel-New York
en Brussel-Montreal.
Van het totaal der opgelegde
boeten (650.000 dollar) neemt
de Sabena dus de helft voor
haar rekening en prijkt ze meieen op kop van de lijst der
zondaars. De boete zal het kronisch deficiet maar wat aandikken. Intussen hebben de Sabena-bonzen nog steeds een
dikke nek (en een dikke pree),
duurt het wanbeheer voort en
staan de Vlamingen er nog
steeds in de kou. Dank zij de
kleurpartijministers die niets
ter sanering ondernemen of
slechts doen alsof.
De beiastingsplichtige zal ook
die monsterboete wel helpen
betalen...

6 0 miljoen
per uur
Men dringt voortdurend aan
opdat de staat zijn uitgaven zou
verminderen. Op grond van de
vermoedelijke uitgaven in 1973
— 530 miljard — heeft PVVvoorzitter Grootjans berekend
dat de staat per dag anderhalf
miljard uitgeeft en per uur 60

op zijn kop
gevallen
Dat het psychologisch inzicht
van Paul Vanden Boeynants niet
zo groot is weten we al een hele
tijd. De minister, die ook de moderne zakenman wil zijn en de
vijftiger, die fit is dank zij lichaamsoefeningen en militaire
quasi-stunts heeft met zijn hervormingsplan voor het leger velen voor het hoofd gestoten.
Vooral het voorstel, om uitstel
van legerdienst voor studie af
tu schaffen veroorzaakte zoveel
rumoer bij de scholieren en de
studenten (mitsgaders vele ouders) dat de superminister ervan schrok.
Maar de les heeft niet geholpen : uitgerekend op het moment dat de begroting miljardenputten vertoont, dat de regering vertwijfeld naar bezuinlgingsmogelijkheden zoekt en
terzelfdertijd de openbare mening op een forse belastingsstijging voorbereidt komt VdB voor
de pinnen met een mogelijke
aankoop van op Leopard-pantsers gemonteerd luchtafweergeschut, waarvan de aankoop 4
miljard zou kosten ! Daar tegenover verzinkt de voorgestelde legerhervorming in het niet, des
te meer daar Vanden Boeynants
niet durft raken aan de woekeraangroei van de militaire administratie, die ook stukken van
mensen kost.
Met dergelijke plannen (die
nu sito presto geminimaliseerd
worden) zouden Vanden Boeynants en de militaire lobby in
de privé-sektor een grote buis
oplopen en naar de psychiater
verwezen worden !

Op BERGSAFARI naar het LECHTAL - T Y R O L
ELFDAACSE REIZEN MET LUXE AUTOCAR, REGELMATIGE AFREIZEN
OP 22-6, 30-6, 8-7, 16-7, 24-7, 1-8. 9-8. 1-9Prijs alles inbegrepen : juli-augustus 6.850 F - funi-september 6.450 F.
Heenreis doorheen de onmetelijke Spesjarfwouden en Odenwald, terugreis door Zwarte woud, Trier
en Luxemburg. Zeven dagen verblijf in lechfal : programma :
—
—
—
—
—
—
—
—

Uitstap naar Planiee, Oberammergau, bezoek aan het sprookjeskasteel linderhof.
Wandelingen naar Simmswaterval en Kaisers.
Bezoek aan de houtsnijschool te EIbiggenalp en de kunsthandweverii te Sfanzach.
Bergsafari naar de Suftgartcr Hütto
Gelegenheid tot zwemmen in verwarmd zwembad.
Bijwonen van Tiroleravond.
Rondrit met koets en paard langs smalle wegeltjes en ongerept natuurschoon.
Gezellige namiddag in de KASERMANDELberghut bij echte volksmuziek op de citer.
Uitstap naar Vorderburg langs Tanheimertal, Oberjochpas en met de lift naar boven.
I n l i c h t i n g e n en r e s e r v a t i e
Prinsdaal 61
BAMBRUGGE
Tel. 053/634.23

: REIZEN LUX

CAR

Adv. De Backerstraat 61
DENDERHOUTEM
054/311.63
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4) Stijging van het aantal vroeggeboorten en van de kindersterfte in
funktie van de voorgaande abortussen. Een zeker getal van de in leven gehouden prematuren blijkt
aangetast door ernstige afwijkingen. Een gezondheidsprobleem temeer dus.
5) In bepaalde streken van GrootBrittanië, waar de abortus aan de
lopende band wordt uitgevoerd,
loopt het aantal zodanig op dat er
onvoldoende medisch personeel en
te weinig bedden voorhanden zijn
met als gevolg dat minder welstellenden verder klandestiene abortus
plegen en dat het medisch personeel zodanig wordt geïmmobiliseerd dat de normale geneeskunde
in het gedrang komt.
6) Uit enquêtes in bepaalde socialistische landen is gebleken dat
meer dan de helft der ondervraagde vrouwen onder geen enkele
voorwaarde drie kinderen wilde
hebben (zijnde een normale verhouding voor een gezonde nataliteit) ; de ingeroepen motieven waren de supplementaire lasten en de
weigering persoonlijke offers te
brengen. Deze vermaterialiseerde
geestesgesteldheid verontrust de
overheid van die landen, die van
oordeel is dat dit probleem raakt
aan de fundamenten van de sociale en individuele etiek van de socialistische maatschappij.
7) In landen met een liberaliserende abortuswetgeving mislukken de
anti-abortusakties ingegeven met
het oog deze vervangen te zien
door het gebruik van kontraceptiva.
Anderzijds lijkt het in de meeste
van die landen illusoir terug te keren tot een meer restriktieve wetgeving, zoals het illusoir is een sociaal voordeel, eenmaal verleend,
terug in te trekken. Eenmaal dat
de abortusmentaliteit ingang heeft
gevonden is ze praktisch onomkeerbaar.
Als algemene konklusie van deze
gegevens kan men stellen dat het
abortusprobleem eerder wordt bevestigd dan opgelost in de landen
waar vrijheid terzake werd ingevoerd.
In het licht van deze gegevens
beweren dat de maatschappelijke
gevolgen van een liberalisering
niet voorstelbaar zijn is ergerlijk
en lijkt mij opnieuw een frauduleus maneuver om van het pluralisme misbruik te maken. Als de
geciteerde feiten geen toestanden
zijn die gevaren inhouden voor de
gemeenschap, dan weet ik het niet
meer.
Anderzijds is het toch de logica
zelf, wanneer men principes huldigt als eerbied voor het menselijk
leven en voor het belang van de
gemeenschap, dat, zo er ergens
twijfels mochten bestaan, deze
twijfels toch moeten spelen in het
voordeel van dit menselijk leven en
tot een voorzichtige weg ten bate
van de gemeenschap, anders is het
met die eerbied maar pover gesteld.

en gij
(Red.) Na de bekendmaking van de VU-houding inzake de abortus-problematiek, ontvingen wij een aantal reakties van lezers. Verscheidene brieven
zijn heel uitgebreid, zodat het ondoenbaar is ze integraal te publiceren.
Onder de brieven van lezers, die het met de houding van de Partijraad niet
eens zijn, kozen wij er daarom een uit die de gedachtengang goed weergeeft van hen die zich verzetten tegen versoepeling van de abortuswetgeving. Wij drukken ook één brief af van een lezer die pleit voor een
genuanceerde benadering van het delikate vraagstuk.

abortus en pluralisme (1 )
Het is juist dat men In onze part i j zoveel mogelijk respekt moet
opbrengen voor de pluraliteit van
etische opvattingen en hiervoor de
nodige ruimte moet scheppen ?
Maar deze erkenning van de veelvormigheid van morele opvattingen
heeft grenzen. Zij mag geen onrechtvaardige aantasting betekenen, hetzij van het algemeen welzijn, hetzij van de gelijkwaardigheid
of hogere rechten van individuele
derden, op straf de sociale orde als
rechtsorde in de kiem te ondermijnen.
Het levensrecht komt aan elke
mens toe krachtens de onschendbare autonomie van zijn mens-zijn.
Zijn bestaansrecht mag dus niet
afhankelijk worden gemaakt van
het vrije beschikkingsrecht van anderen. Vandaar dat de gelijkberechtiging van de mens wat zijn bestaansrecht betreft de onontbeerlijke basisvoorwaarde is voor een
geordend en rechtvaardig gemeenschapsleven. Een pijnlijke vorm van
sociale diskriminatie is deze waar
onderscheid wordt gemaakt tussen
het bestaansrecht van de nog ongeboren mens en de reeds geboren
mens. Eenmaal dit onderscheid aanvaard Is de weg open voor mogelijke verdere diskriminatie. Op
grond van wat zal men dan logischerwijze vormen van aktieve
eutanasie (bvb op gebrekkige borelingen of op krankzinnigen) kunnen weigeren ?
Dat er grondige verschillen bestaan over de vraag vanaf welk
ogenblik men van een persoonlijk
menselijk leven kan spreken is een
absolute onwaarheid. Precies daarover is in de wereld van de biologie geen diskussie meer mogelijk,
ook niet volgens overtuigde vrijzinnigen als prof. De Coninck van
Gent, de Brusselse gynecologe E.
Cabeaux, noch volgens de Franse
bioloog en ateïst Jean Rostand en
zijn talrijke vakgenoten. Wanneer
de bevruchting heeft plaats gehad
ontstaat er een individueel levende
cellenstruktuur, die alles in zich
draagt om, gaande over de drachtperiode, geboorte, zuigelingentijd,
kindertijd en puberteit te evolueren
naar een volwassen mens, zodanig
dat zelfs karaktereigenschappen en
gelaatstrekken er in vastliggen.
M.a.w. de mens bevindt zich vanaf
de bevruchting in een van de ontwikkelingsfases in zijn groei naar
volwassenheid.
Wie, biologisch gezien, deze cellenstruktuur, zelfs in het begin van
haar ontwikkeling vernietigt, doodt,
en men doodt een afzonderlijk dus
persoonlijk levend wezen, en dit
wezen is een mens in zijn eerste
groelfase.
Uit gesprekken met voorstanders
van vrije abortus blijkt echter dat
niet het leven zelf, maar de waarde
van dit leven in vraag wordt gesteld, afgewogen tegen bvb. het
verlies aan reputatie van de vrouw,
de vermindering van komfort, de
supplementaire lasten. Dus toch
een aanslag op het persoonlijk
menselijk leven, waarvan echter de
waarde wordt in vraag gesteld. Het
is enkel om deze persoonswaarde
dat de diskussie loopt, sommigen
achten die waarde onvoldoende
vóór de 12e week, anderen vóór
de 6e maand en zo kan men nog
verder gaan dan in het artikel vermeld, want nog anderen binden die
v;aarde aan het argument van de
psychologische erkenning en bevestiging van de vrucht door de evenmens (de vrouw), hetzij aan het
argument van de sociale aanvaarding en bevestiging door de bredere mensengemeenschap. Dus duidelijk subjektieve argumenten die
reeds ver af zijn van het beginsel
van eerbied voor het persoonlijk
menselijk leven.
De onwetenschappelijke invraagstelling omtrent het begin van persoonlijk menselijk leven komt mij
voor als een handig maneuver om
van het pluralisme van onze partij
misbruik te maken. De vlag van

het pluralisme kan nooit deze lading dekken, want dan aanvaardt
men dat het bestaansrecht van de
mens wordt gemeten aan subjektieve maatstaven van derden, die,
zoals hoger gezegd, de weg openzetten voor verdere sociale diskriminatie, eutanasie enz...
Een tweede argument dat wordt
gebruikt als reden om de abortus
tot een vrije kwestie te maken is
dat het nagenoeg onmogelijk zou
zijn om met wetenschappelijke zekerheid te voorspellen welke werkelijke invloed wettelijke maatregelen Inzake abortus hebben, wat
de maatschappelijke gevolgen betreft.
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EEG wii landbouwprijzen
niet verhogen
De Europese Landbouworganisaties hebben vóór enkele weken
al een gemiddelde stijging van de Europese landbouwprijzen
met 7,5 t.h. gevraagd. Tegen het einde van de vorige week heeft
de EEG-kommissie voor landbouw op haar beurt voorgesteld de
landbouwprijzen te verhogen met gemiddeld 2,76 t.h.
De kommissie doet die voorstellen aan de negen ministers
van landbouw die uiteraard deze voorstellen kunnen aanvaarden
of verwerpen. In ieder geval dit is nu al duidelijk : over dit
voorstel zal nog keihard gediskussieerd worden. De onderscheidene landbouworganisaties en andere drukkingsgroepen zullen
zeker bij hun ministers aandringen op hogere prijsaanpassingen
alhoewel wellicht niet alle landen hogere prijzen zullen vragen.
Volgens de EEG-kommissaris voor landbouw, de Nederlandse
ingenieur Lardinois, zal door hem voorgestelde prijsverhoging
van de landbouwprijzen in België, Nederland, Luxemburg en
West-Duitsland tot gevolg hebben. Dit is het — gevolg van de
recente opwaardering van de Beneluxmunten en de Mark ; (eigenlijk is het iets ingewikkelder dan we het hier schrijven doch
het ganse ingewikkelde systeem van Europese heffingen en toelagen uitleggen in dit stuk gaat niet). Dit is in ieder geval
klaar : de gemiddelde prijzen zullen dus niet verhogen als de
prijsvoorstellen van Lardinois worden aanvaard, Lardinois heeft
wel een paar uitzonderingen gemaakt. De oriëntatie-prijzen voor
runds- en varkensvlees zouden wel verhoogd worden, doch ook
hier hoeft de landbouwer zich niet blind op te staren. Oriëntatieprijzen bestaan in feite zuiver theoretisch, alleen wanneer de
werkelijke uitbetaalde prijs onder de oriëntatieprijs zou dalen

K.C., Deurne.

Bij een dergelijke uitspraak staat
men verstomd, want uitvoerig bewijsmateriaal kan men vinden in de
grondige studie van IVI.T. Meuldersklen, « Considerations sur les problèmes juridiques de l'avortement »
in « Annales de Droit », t 3 1 , 1971
nr 4, blz. 425-522. Vooraleer te kiezen voor liberalizering lijkt het mij
noodzakelijk, met het oog op het
afwegen van het globale impakt van
deze stap op de samenleving, de
nuttige en nodige lessen te trekken uit de konkrete resultaten van
zulke wetgeving in andere landen.
De naakte en onweerlegbare realiteit van de feiten is wellicht nog
leerzamer en overtuigender dan
principiële beschouwingen.
Welke zijn deze feiten :
1) Een spektakulaire stijging van
het aantal abortussen ; dit vindt
zijn oorzaak, enerzijds in het feit
dat omwille van de vrije abortus
zelve er geen voldoende motivering voor kontraceptie meer bestaat, en anderzijds in het feit dat
vrouwen veel vlugger zwanger
worden na abortus dan wanneer zij
hun zwangerschap normaal uitdragen, vanwaar stijging van het aantal koncepties en parallel van het
aantal abortussen.
2) daling van de nataliteit en veroudering van de bevolking, een probleem dat vooral de Japanse autoriteiten bezighoudt en dat Roemenië en Bulgarije heeft gedwongen
bruusk de wetgeving opnieuw te
verstrengen.
3) Abortus wordt een gangbaar
middel tot geboorteregeling ondanks ruime voorlichting inzake
voorbehoedsmiddelen. Het percentage jonge meisjes en jonge vrouwen zonder kinderen (15 a 25 j.) die
beroep doen op abortus neemt in
sommige landen op onrustwekkende wijze toe.

abortus en pluralisme ( 2 )

« Persoonlijk kan ik het vooralsnog niet anders zien, dan dat naast
al het hoogst noodzakelijke preventieve en pedagogische een vorm
van legalisering van abortus noodzakelijk is, al ben ik me ervan bewust dat de wetgeving niet doeltreffend zal kunnen begrenzen en
dat er ethisch grote vragen liggen.
Maar niet legaliseren betekent dat
we menen schone handen te kunnen houden, terwijl een onvoorstelbare nood geen antwoord vindt.
Naast de algemeen aanvaarde medische indikaties zullen ook de sociale, psychiatrische en psychische
indikaties op zorgvuldige manier
mede een rol moeten kunnen spelen. Hierbij moet men tijdig tot een
beslissing komen, waarin de vrouw
de belangrijkste, maar niet altijd
zonder meer de beslissende, stem
heeft. Om een woord van Jezus te
variëren : •• de mens is er niet om
de moraal, maar de moraal is er
om de mens ».
Dit is een uitspraak van prof. van
Leeuwen, voorzitter van de protestantse theologische fakulteit te
Brussel (in « De Stem », 10-2-73).
Het lijkt ons dat de Volksunie
zich in zake ethische problematiek
aan het kristelijk reformatorisch
standpunt best inspireren kan. ^n
in dit land dient iedereen ook te
weten dat het Roomse veto niet de
enige interpretatie van het evangelie is.
dr. F.A.C., Kortrijk.

zou de EEG kunnen ingrijpen. Op dit ogenblik ligt de marktprijs
voor het levend vee echter veel hoger dan de zogenaamde
oriëntatieprijs ook al stijgt die met nog meer dan 8 t.h.
De richtprijs van de melk zou vanaf september wel met 2 t.h.
de hoogte ingaan. Dit kan inderdaad een werkelijke kleine stijging van de melkprijs tot gevolg hebben of het in werkelijkheid
ook zo zal zijn in september kan men nu moeilijk voorspellen.
Overigens ligt de kommissie met de boterberg nog lelijk op de
maag. Eind 1972 hadden de EEG-landen een stock van boven de
400.000 ton. Om die weg te werken wordt o.m. voorgesteld de
boterprijzen aan de konsument te verlagen door een speicale
subsidie die voor de helft zou gedragen worden door het Europees landbouwfonds en voor de andere helft door de onderscheidene regeringen. Wellicht zal een lagere boterprijs de konsument aanzetten tot een hoger verbruik en daar kunnen we alleen blij mee zijn.
Lardinois stelt ook voor de landbouwstrukturen te verbeteren
omdat volgens hem een verhoging van de landbouwprijzen alleen geen oplossing betekent. Met deze stelling te verdedigen
vertelt de kommissaris niets nieuws, de landbouwstrukturen zijn
inderdaad niet meer aangepast aan de tijd en de Kommissie had
al langer een beter struktuurbeleid moeten propageren. Wat dit
laatste betreft moet er wel bijgevoegd worden dat de nationale
ministers van landbouw de vroegere voorstellen van de Kommissie niet genoeg hebben gevolgd en dat is jammer. Lardinois
zegt echter niet duidelijk wat hij aan de landbouwstrukturen wil
verbeteren en men kan zich ook helemaal niet uitspreken over
wat goed of slecht zou zijn. We zijn benieuwd wat er konkreet
zal uit de bus komen Ten gepaste tijde zullen we niet nalaten
daar dieper op in te gaan.
Verschillende landbouworganisaties hebben al verklaard niet
akkoord te zijn met de nieuwe prijsvoorstellen. Deze week zullen ze hun standpunten bekend maken en sommigen spreken
reeds van een betoging op 6 april e.k. Op het ogenblik dat we
dit stuk schreven zijn vele zaken nog niet helemaal duidelijk.
Tegen volgende week hopen we alvast het programma van de
landbouworganisaties kritisch onder de loep te nemen.

k.C.
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DE VOLKSUNIE IN DE WETSTRAAT

bevaarbaarheid leie
LuG Van Steenkiste ondervroeg de
minister van Openbare Werken over
de aanpassing van de Leie, waar de
scheepvaart zo sterk is toegenomen
dat de Leie een der belangrijkste waterwegen van liet land is geworden.
Er is echter ernstige vertraging in de
werken en de op het vijfjarenplan
voorziene kredieten zouden tot een
derde herleid zijn. De vragensteller
wou daarvan de reden weten en vroeg
op welke wijze de minister deze kwestie gunstig zou oplossen.
De minister gaf toe dat het voorziene objektief (toegang van Gent tot
Izegem voor 1350-tonners] vervangen
werd door een geringer tonnage (300)
wat volgens hem echter een aanzienlijke verbetering zou zijn. De uiteindelijke betrachting tegen 1980 blijft
de volledige bevaarbaarheid van de
Leie voor 1350-tonners. Hij beloofde
dat er geen onderbreking van het programma zou zijn doch dat er van een
versnelling geen sprake kan zijn. Het
gaat hier zowel om de Leie zelf als
om haar bijkanalen. De minister besloot met een opsomming van de gedane en nog te verwezenlijken investeringen aan het Leie-projekt.

klassering van de kesselberg
Willy Kuijpers heeft reeds bij herhaling om de herklassering van de
Kesselberg en omgeving gevraagd,
met vrij positieve reaktie van de toenmalige minister van Kuituur. In weerwil van het feit dat er reeds een procedure aan de gang is dreigt op 23

scherpe repliek
Senator Vanhaegendoren replikeerde scherp op het antwoord van de
minister van Franse Kuituur Falize tijdens het debat over de begroting der
kulturele dodaties 1973. Hij betreurde
inleidend dat de ministers niet namens
de ganse regering over de kulturele
dodaties hebben geantwoord. Hij gispte het feit dat de begrotingen van
voorlopige aard zijn en dat de kulturele autonomie niet in cijfers wordt gekonkretlseerd, wat zowel de schuld
der meerderheidspartijen als van de
regering is.
Volgens onze zegsman moeten de
kultuurraden bevoegd zijn om dekreten met financiële weerslag goed te
keuren, omdat de regering ook in de
kultuurraden over een meerderheid
beschikt en in het andere geval de
procedure vervat in de wet van 3 juli
1971 kan op gang brengen.
Senator Vanhaegendoren stipte dan
verscheidene vragen aan, waarop de
minister helemaal niet had geantwoord (bevoegdheid der kultuurraden
opdrachten en uitgaven aan ondergeschikte besturen op te leggen, er was
nochtans overeengekomen dat dekreet hetzelfde betekent als wet, een
stelling die minister Tindemans is bijgetreden). Verder achtte hij de vernederende procedure van voorbehouden
kredieten overbodig en verweet de
regering in gebreke te blijven i.z. aan-

april a.s. opnieuw een natuurverwoestende motowedren te zullen gehouden worden. Anderzijds vroeg het kamerlid bij herhaling om aanduiding
van een vervangterrein. Kamerlid Kuijpers wou nu weten, waar men ter zake
eigenlijk aan toe is.
Uit het omstandig antwoord van de
minister blijkt dat hij positief tegenover het gevraagde staat, dat hij spoedig aan de koning een ontwerp van
besluit tot herklassering van de Kesselberg zal voorleggen en dat de op
23 april voorziene wedrennen de laatste zullen zijn die op de Kesselberg
worden gehouden. Wat het aanduiden
van een vervangterrein betreft blijkt
dat de minister van Nederlandse Kuituur onbevoegd is.

ongerust waasland
Het Waasland is terecht ongerust
over de expansieplannen van Antwerpens linkeroever. Eens te meer vertolkte mevr. Nelly Maes deze onrust
met een interpellatie, gericht tot
staatssekretaris Fayat. De toestand
ontstaan in diverse gemeenten varieert van onzekerheid tot vrees, van
wrok wegens gebrek aan informatie
tot kontestatie uit hoofde van een totaal gebrek aan inspraak. Het gaat
nochtans om hun toekomst en de interpellante kan niet aanvaarden, dat
zo maar over de Wase toekomst beschikt wordt vanuit Antwerpen en
Brussel zonder dat de betrokken bewoners voorgelicht worden en zonder
dat hun mening gevraagd wordt. De
interpellante verweet de CVP fusie
van gemeenten na te streven om haar
invloed te versterken. Ze vroeg de
hulp van de staatssekretaris Ivm de
onteigeningsvergoedingen, vermits het
ministerie van Financies van geen inschikkelijkheid wil weten.
Met de tewerkstelling in het kader
van een versnelde industrialisering is
het ook niet zo rooskleurig gesteld :

moediging der vorsers. De regering
brengt trouwens het globaal karakter
der kulturele dotaties in het gedrang
en zet er kennelijk alles op, om de
kultuurraden zoveel mogelijk in hun
bevoegdheden te beperken, wat hij
Illustreerde met een aantal treffende
voorbeelden. Daarom stelt ze de oprichting van een kamer voor bevoegdheidskonflikten voortdurend uit, omdat er zogezegd geen konflikten zijn...
In die omstandigheden weigert de
VU de begroting goed te keuren.

tweetalig
Van zijn wetsvoorstel tot instelling
van de raad van de Duitse kuituurgemeenschap maakte senator Jorissen
een Duitse versie. Het zal wel de eerste keer zijn dat een lid van het parlement voor een Duitse vertaling van
een wetsvoorste! zorgt, maar wie de
volksnationale bekommernis van senator Jorissen kent hoeft daarover niet
verbaasd te zijn. België telt trouwens
drie kultuurgemeenschappen...

zoveeste protest
Senator Jorissen protesteerde andermaal tegen het laattijdig indienen
der begrotingen, waardoor het gevaar
ontstaat dat het parlement grotendeels opgebruikte begrotingen na het
groot reces moet bespreken. Hij stelde daarom voor de ministers, die in
gebreke blijven, op te leggen hun begroting vóór het paasreces neer te leggen. In de loop van de diskussie weigerde senator Jorissen het ekskuus
te aanvaarden, dat de begrotingen te
lang bij de drukker blijven liggen :
sommige ministers doen dat opzet-

levenskrachtige arbeidsintensieve middenstandsbedrijven moeten de plaats
ruimen voor petrochemische bedrijven met beperkte werkgelegenheid.
Bovendien worden de kaderfunkties
meestal aan vreemdelingen toevertrouwd, onze eigen mensen vinden
geen werk. Nog tal van vragen werden
gesteld o.a. in hoeverre zal het beginsel « werk in eigen streek » vertaald worden in « werk voor eigen
mensen •>.
Nell Maes besloot als volgt : « Mijn
vragen spruiten voort uit diepe bezorgdheid. Een streek wordt vernietigd. Het interesseert ons te weten of
dat offer al dan niet zinloos is.
De minister
beloofde
Inspraak,
wenst niemand voor voldongen feiten
te stellen en zal trachten de beste
oplossing te vinden voor de eenheid
van beheer. Hij vroeg de kamer geduld, om alle tegenstellingen weg te
werken.

repressie en jeugdzorg
Kamerlid De Beul pleitte tijdens zijn
tussenkomst in het debat over de begroting van Justitie voor amnestie, na
het proces van de repressie hebben
gemaakt. « Ik hoop dat de regering op
ons voorstel zal ingaan zodat ons land
niet langer zal uitblinken als het ene
land waar geen verzoening mogelijk
is. Eerst dan zullen wij in het wereldgebeuren zonder hypokrisie kunnen meespreken over vrede ».
Zijn interpellatie stond in het teken
van de jeugdzorg. Hij stelde daarbij
o.a. de zwendel in tehuizen voor gehandikapten aan de kaak, waarbij enorme winsten op kosten van de gemeenschap worden gemaakt. Er is geen
koördinatie, er is te veel improvisatie,
er is gebrek aan geschoold personeel,
er is geen openboekhoudingssisteem,
er moet kontrole zijn op plaatsing bij
gezinnen, er moet begeleiding zijn van
kinderen die de instelling hebben ver-

telijk, om de begroting nog te kunnen
wijzigen.
Senaatsvoorzitter
Struye
sloot zich in feite bij Jorlssens protest
aan.
Onze fraktieleider in de senaat lost
het been niet, uiteindelijk zal de regering vlugger met het indienen der
begrotingen per departement moeten
opschieten.

laten, terwijl
de
meningsvrijheid
steeds moet geëerbiedigd worden. Inzake « Vrij en Vrolijk » noemde hij de
regering met haar geïmproviseerde
politiek de ware schuldige voor de
mistoestanden. Tot slot hoopte hij op
een nieuwe aanpak.

het gerecht te tongeren
In de zelfde bespreking pleitte kamerlid Raskin voor een huisvesting
van het gerecht te Tongeren, die naam
waardig, terwijl het personeelstekort,
een onaanvaardbare overbelasting en
vertraging veroorzaakt.
Het zelfde kamerlid vroeg zich in
een andere tussenkomst af of de vestiging van een petroleumraffinaderij
nabij Luik wel ekonomisch verantwoord was en of deze vestiging geen
bedreiging uitmaakt voor het leefmilieu. Enerzijds maakt men gewag van
astronomische
investeringsbedragen,
anderzijds worden relatief weinig arbeidsplaatsen in het leven geroepen.
Het antwoord van minister Claes was
nietszeggend...

algemeen overzicht justitie
Kamerlid Frans Baert maakte van
het debat over de justitiebegroting
gebruik om een algemeen overzicht
te houden, gaande van de verspreide
gerechtsgebouwen te Gent via de
jeugdbescherming, verbeteringen van
het gerechtelijk wetboek, de herziening van de wedden der rechterlijke
orde, de wijziging van de samenstelling der rechtbanken, de hoogdringendheid in het van wal steken der hoven
van beroep te Antwerpen en te Bergen, verschillende aspekten van het
huwelijksrecht, de echtscheiding, de
herwaardering van het gezin tot de
humanisering van de repressie der
misdaden. Tot slot pleitte hij op zijn
beurt voor amnestie.

naatsreglement moet strikt toegepast
worden, ook om de rechten van de
oppositie te eerbiedigen. Na aan zijn
herhaald protest tegen het laattijdig
indienen der begrotingen herinnerd te
hbben, stelde spreker dat er bij de wijziging van het reglement nog te zacht
wordt ingegrepen. De VU zal evenwel
het voorstel steunen, omdat het toch
al iets is. Maar andere maatregelen
blijven noodzakelijk.

monetaire krisis
Senator Hector De Bruyne maakte
uiteraard van het debat over de rijksmiddelenbegroting gebruik om over de
monetaire krisis te spreken en minister De Clercq om Informatie te vragen. Het werd een omstandige technische uiteenzetting waarbij de skepsis over het monetair beraad tot uiting kwam doch waarbij de senator
met positieve voorstellen uitpakte,
om geleidelijk aan de monetaire situatie op wereldvlak te saneren.

parlement in diskrediet
In het debat over de wijziging van
artikel 33 van het senaatsreglement
schetste senator Jorissen de teloorgang van het parlement, het dient nog
slechts om akte te nemen van de beslissingen ,die elders genomen worden. De voorgestelde formules noemde hij ' kurieren am Symptom ». zijn
eigen voorstel luidt als volgt : alle
studiediensten samenbrengen in één
informatiepool. In gelijke mate toegankelijk voor regering en parlement.
Hij stelt verder voor de afschaffing
der bijeenkomsten van regering en belangengroepen, ook de partijbesturen
moeten ophouden, rechtsstreeks met
de regering te onderhandelen. Het se-

we bedanken voor « gerijpt »
federalisme
Senator Vanhaegendoren — die een
wetsvoorstel indiende tot mededeling
aan de betrokkenen van door openbare
besturen ontvangen aanvragen, verzoeken of klachten van partikulieren en
tot publikatie van sommige subsidies
— kwam tussenbeide in het debat
over de begroting der kulturele dotaties 1973.
Het werd
een pittige,
bijwijlen
scherpe kritiek op de pogingen van
de regeringen en de meerderheid, om
de kulturele autonomie op het laagste
pitje te laten branden, betoog doorspekt met talrijke voorbeelden. Ook
hij hekelde het uitblijven van een kamer van bevoegdheidskonflikten en
besloot met de vaststelling « dat de
Volksunie bedankt voor dit soort « gerijpt » federalisme en derhalve de begroting niet zal goedkeuren ».

wetsvoorstel
Senator Vandezande diende een
wetsvoorstel in tot wijziging van de
wet van 20 juni 1964 betreffende het
toezicht op voedingswaren of -stoffen
en andere produkten.
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Binnenkort staan ze al in bloei!
Duizenden families hebben de natuur
met een boom verrijkt door
een depositoboekje te openen bij de Kredietbank

« Sparen en bomen planten gaan buitengewoon goed
samen : het zijn immers allebei' investeringen voor de
toekomst». In vele duizenden families is onze oproep
blijkbaar niet in dovemansoren gevallen.

Wij konden bijna niet volgen met het planten van bonen !
Zoveel succes had immers onze « Actie Bosbouw » :
oor ieder deposito- of rekeningboekje, geopend tussen
november en 1 maart, plantte de Kredietbank gratis een
oom. Voor de hele gemeenschap. Op gronden door
•penbare instanties ter beschikking gesteld.
Deze prachtige samenwerking bij de uitvoering van
>ns initiatief bewijst dat de bekommering voor ons leefnilieu reëel is.
Dit zijn de zes typische soorten bomen die door de
Kredietbank geplant worden op drie belangrijke terreinen :
- een terrein van 13 ha op
12 km buiten Kortrijk, te
St-Denijs-Kortrijk;
- een terrein van 10 ha in het
Mechelse;
EIK
ESDOORN
- een grote dreef temidden
van een toeristisch gebied
te Westerlo.
Zo heeft de Kredietbank
sedert 1/11/72
duizenden bomen geplant

ELS

LINDE

ES

HAZELAAR

Kredietbank
650 kantoren : waar je woont, waar je werkt, waar je winkelt
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« demokratische vakbeweging ? »

DIKTATORIALE WILLEKEUR BIJ ACOD-LIMBURG
Door de leiding van de socialistische « Algemene Centrale van de Openbare Diensten • (ACOD) In Limburg wordt op een ongehoord willekeurige wijze omgesprongen met mensen. Een ACOD-mlIitant heeft daarover een aardig boekje opengedaan
In een protestdossier van 29 pagina's folio, getiteld « Demokratische Vakbeweging ' » somt hl] een hele reeks bedenkelijke feiten en toestanden op die schering
en inslag zijn In deze zich • progressief » noemende vakbondscentrale
Gelijkaar
dige toestanden zouden ook elders bestaan om in het Antwerpse
Ons Limburgs kaderlld Jaak Cuppens distilleerde voor onze lezers een aantal gegevens uit dit protestdossier. Men kan zich daardooi een idee vormen van wat ons
zoal te wachten kan staan als een bepaald * socialisme » het in ons land voor het
zeggen zou krijgen. Sommige BSP-ers doen voortdurend druk over splinters die zij
hl het oog van hun politieke tegenstrevers menen te ontwaren Over de balken In
eigen oog zijn ze heel wat diskreter.. Ziehier dan deze Limburgse ACOD-story
Wil publiceren ze niet om de vakbeweging als dusdanig aan te vallen, maar om de
prakti/ken aan de kaak te stellen van een bepaald soort « bonzen » die de vakbeweging misbruiken en aldus de arbeidersbeweging een heel slechte dienst bewijzen

wantoestanden
Op 29 juni 1972 werd door militanten van verschillende sektoren van
ACOD-Limburg een vergadering van
het Interprofessioneel Komitee aangevraagd, met het doel de wantoestanden m deze vakbond te bespreken en
de te treffen maatregeien te onderzoeken Op 8 juli daaropvolgend werd
dit door de h. Smeets, sekretaris van
ACOD-Limburg (een man die zich alle
macht heeft toegeëigend) schriftelijk
toegezegd. Na wat loense maneuvers
en touwtrekkerij ging de beloofde vergadering eindelijk door op 4 november
1972
maar dan zonder de schriftelijk beloofde agendapunten, nl de behandeling van de ondemokratische en
onstatutaire werking binnen de ACOD
De ACOD-sekretaris is van deze werking immers de levende illustratie !

broodroof
Om een idee te geven van de asociale en diktatoriale praktijken bij
ACOD-Limburg, volgende feiten
i^ Op 1 met 1972 — betekenisvolle
dag I — werden twee bedienden van
het gewestelijk sekretariaat Limburg
gelijktijdig ontslagen onder het voorwendsel dat hun echtgenoten met hadden geholpen bij het organiseren van
het 1 mei-^est ! Na dit dubieus ontslag weigerde de ACOD sekretaris
deze afdanking schriftelijk te bevestigen en hij liet de betrokken bedienden onder grove bewoordingen verstaan dat ze op geen hulp moeten rekenen om een andere werkgelegenheid
te bekomen
if Op 23 en 29 mei 1972 richtten de
personeelsleden zich tot de nationale
vice-voorzitter van de ACOD om door
hem gehoord te worden en om hun
visie te kunnen toelichten Hierop is
nooit gereageerd, niettegenstaande de
waarschuwing dat, gezien de ontslagen onwettelijk waren, er ruchtbaarheid zou aan gegeven worden
•if Op 29 mei 1972 vroeg het ontslagen
personeel via een aangetekende brief
om voor het Gewestelijk Uitvoerend
Bureau (UB) te verschijnen en zijn
rechten te verdedigen In een brief
van 7 juni 1972 antwoordde de gewestelijke voorzitter dat naar zijn mening
deze zaak volledig tot de bevoegdheid
van het gewestelijke sekretariaat behoort
hetgeen dan weer in tegenspraak IS met o m een brief vanwege
de nationale vice-voorzitter en met de
sindikale statuten
•)V Op 11 juni 1972 richtte het personeel andermaal een brief aan sekretaris Smeets, om te vragen dat hun ontslag voor het gewestelijk Uitvoerend
Bureau zou behandeld worden, na onderzoek van alle omstandigheden Art
21 zegt o m dat dit Bureau de door het
administratief leven van het ACODgewest gestelde kwesties moet oplossen, dat het moet waken over de toepassing van de statuten en van de op
alle trappen getroffen beslissingen
Verschillende leden van dit Bureau
drongen dan aan om dit bestuursorgaan bijeen te roepen Tevergeefs
blijkbaar
ic Gezien het ontslagen personeel zijn
sindikale bijdrage betaalde aan de
ACOD-sektor « ministeries » en het
geen gehoor vond bij de verschillende
instanties, toonde de onder-sektor

« Financien » (van « ministeries »)
zich solidair met de getroffenen en
gaf een protestmotie uit waarin de
toestand gelaakt wordt en gevraagd
dat alle syndikale instanties dienen
ingelicht en de basismilitanten dienen
geraadpleegd over het diktatoriaal optreden van de sekretaris
•^ Op 8 juni 1972 reageerde de nationale vice-voorzitter op deze motie
hij betreurt ze en betitelt ze als een
misplaatste tussenkomst
In zijn re
pliek vraagt de onder-sektor « Financien » zich dan af, of een dergelijk
verschijnsel nog mogelijk zou zijn in
een private onderneming en in voorkomend geval hoe de vakbond dan zou
reageren
if Ingevolge het diktatoriale optreden
van de gewestelijke sekretaiis die
geen enkele diskussie binnen de vak
bond toestaat en alle pogingen boykot
van de ontslagenen om een oplossing
te bekomen binnen de vakbond besluiten de ontslagen bedienden de
zaak ruchtbaar te maken Anderhalve
maand na hun ontslag wordt dit door
een open brief aan de gewestelijke
voorzitter, publiek gemaakt In drie
verschillende weekbladen (o a «Wij»)
verschenen daarop artikels over deze
toestand binnen de ACOD Limburg
if De gewestelijke sekretaris ontketende hierop een psychologische oorlog
hij neemt zijn toevlucht tot het
verspreiden van valse geruchten en
verdachtmakingen
In zijn kommentaar hierop, stelt de
samensteller van het dossier o m het
volgende
— hoe IS het mogelijk dat er zo ondemokratisch en onstatutair kan gewerkt worden door een gewestelijk
sekretaris, terwijl de nationale leiding
doet alsof er mets aan de hand is '
— hoe IS het mogelijk dat er zo diktatoriaal wordt opgetreden binnen de
vakbond en dat ieder demokratisch
princiep overboord wordt gegooid, zorv
der dat de nationale leiding één vinger
uitsteekt '
— hoe kan een motie misplaatst zijn '
Is de solidariteit tussen werknemers
dan geen eerste vereiste voor een
sterke vakbeweging '
Tegen deze toestanden zijn nu een
aantal ACOD-militanten in het geweer
gekomen « De vrije diskussie wordt
verhinderd, elke oppositie de mond
gesnoerd en desnoods met alle middelen uitgeschakeld ; men deinst er
zelfs met voor terug mensen, verdienstelijke militanten, te broodroven»
Zo heet het
Het betrokken personeel zal nu
trachten zijn rechten voor de rechtbank te verdedigen

manipulaties
van syndikale bonzen
Om het volgende te begrijpen geven
we eerst enige uitleg over struktuur
en organisatie De ACOD heeft een
dubbele syndikale struktuur, nl een
vertikale per beroeps-sektor en een
horizontale voor de syndikale gewesten Beide strukturen hebben hun eigen besturen en hun statutair volledig
gescheiden bevoegdheden De sektoriele besturen kunnen autonoom be
slissen hoe en wanneer aktie in hun
sektor moet worden gevoerd Ook financieel staan zij zelfstandig en mo
gen zelfs hun eigen beheer voeren, al

hoewel het gewestelijk sekretariaat
deze taak kan opgedragen krijgen.
Hetgeen in de praktijk veelal gebeurt
Het gewestelijk sekretariaat heeft immers een « dienstenfunktie » zoals de
boekhouding het bewaren der fondsen
der sektoren (dus met beslissen of
beschikken over), het organiseert overleg veigadenngen en de tweejaarlijkse
gewestelijke kongressen met een moreel verslag over de vakbond en het
moet daarenboven nog een jaarlijks
financieel verslag voorleggen
De werkelijke toestand is nu zo ge
worden in Limburg dat het gewestelijk sekretariaat zich meester heeft gemaakt van de verschillende sektoren
(behalve « het spoor », sektor die zijn
eigen beheer heeft), zodat niemand
nog iets kan doen buiten de « onmis
baar » geworden sekretaris Deze is
nu natuurlijk door zelfbehoudsinstinkt
bevreesd dat de basis nog beslist en
zelfstandig in zijn sektor gaat militeren Kortom, de funktie kumul en de
inmenging op diverse vlakken is zodanig groot dat alle kanalen bij de
gewestelijke sekretaris uitkomen zodat de basis afgehouden wordt van
elke aktieve strijd en de sekretaris
zijn diktatoriaal spelletje kan spelen
intussen stapelen allerlei problemen
zich op en slepen eindeloos aan De
leden worden met allerhande uitvluchten zoet gehouden Meer en meer militanten verliezen hun geloof in de
strijdbaarheid van hun organisatie
De manipulatie gaat zelfs zover dat
de een en dezelfde Smeets zich in
twee verschillende funkties als twee
verschillende personen deed bevestigen
De organen worden hoofdzakelijk samengesteld met mensen die
zijn vertrouwen genieten ongeacht de
opinie van de kameraden werkmakkers
verkiezingsuitslagen worden
willekeurig ongeldig verklaard tot dat
het bonzendoel bereikt is
Kortom
de gewestelijke manitoe
voert zijn eigen politiek willekeurig in
de vakbond en bekleedt daarnaast nog
een aantal andere mandaten en funkties De kumul is er een vaste waarde'
Alhoewel de demokratische ACODstatuten zeggen dat alle mandaten regelmatig moeten worden bekrachtigd
of hernieuwd komt hiervan mets in
huis De gewestelijke sekretaris heeft
zijn mandaten nog nooit laten bevestigen en heerst als een absolute monarch over het aan hem toegewezen
gebied
Een onder sektor van « ministeries »
nl financies heeft zich met bij dit
spelletje neergelegd en is nu open en
dwarsdoor in het verzet getreden Daar
dit natuurlijk een mogelijke bedreiging
betekent van de alleenheerschappij
van de gewestelijke monarch zit het
spel meteen voor goed op de wagen :
vanuit zijn funktie organiseert de bedreigde man de sabotage en de boykot tegen een eigen vakbondssektor
De vakbondbons besteedt zijn tijd en
werkkracht aan het opzetten van een
repressie arsenaal
tegen
demokratische vakbondsmilitanten Zo trachtte hij het verzet te breken door aan
de echtgenote van een harde verweerder in de « onwillige » sektor financies, en die als bediende fungeerde
op het gewestelijk ACOD-sekretariaat, een onwettelijk bediendenkontrakt op te dringen Hij lanceerde uitlatingen als : de vakbond is zeer
sterk om mensen te helpen maar ook
super sterk om mensen te kraken
Dit alles aan het adres van de betrokken familie
Er volgde dan een gedeeltelijke afdanking van de betrokken bediende
(met 1/3de weddevermindering) en
vervolgens een volledig ontslag Daarenboven werden sankties geëist om
de onwilligen aan de grond te helpen
Blijkbaar worden deze metodes oogluikend geduld door de nationale
ACOD leiding

financiën
in het beheer van de vakbondsgel
den IS het blijkbaar al met beter gesteld Hoewel, zoals hierboven gezegd
iedere sektor afzonderlijk zijn boekhouding kan laten verrichten door het
gewestelijk sekretariaat worden in de
ACOD Limburg alle inkomsten van alle
sektoren gezamenlijk gebracht zodat

geen enkele sektor kennis heeft van
zijn inkomsten en uitgaven Aan deze
sektoren wordt evenmin het verplicht
jaarlijks financieel verslag overgemaakt De sektoren zijn met in staat
hun eigen financiële toestand te bespreken en goed te keuren Met de
aanstéllmg van de statutaire venfikateurs van de boekhouding aan te duiden door het gewestelijk kongres,
wordt eveneens geknoeid daar zi]
buiten het kongres worden aangesteld door de gewestelijke sekretaris
Deze verifikateurs waren o a vrouwelijke bedienden van het gewestelijk
sekretariaat en dus heel erg verplicht
De toestand is nu zo dat de gewestelijke sekretaris de financiële kraan
dicht draait vooi « onwillige » of al te
« demokratische » of « voortvarende •
sektoren

het acod-lokaa!
Het gewestelijk lokaal wordt uitge
baat en is in handen van een vzw,
waai van de eeuwige h Smeets zich
heeft meester gemaakt Volgens het
dossier is sedert de stichting in "964
de Raad van Beheer noch de algemene veigadering ooit bij elkaar geweest
Van het minimum aan wettelijke verplichtingen komt zelfs mets in huis
Tekenend is dat de 19 gewone leden
van de vzw tevens allemaal lid van
de Raad van Beheer zijn D w z dat
ieder kontrole onbestaande is vermits
de kontroleurs tevens de uitvoerders
zijn
Aangezien de vzw in feite met werkt
en kameraad Smeets alle macht naar
zich heeft getrokken weet niemand
meer hoe dit kluwen in elkaar zit Erger nog de leden van het uitvoerend
bui eau van de ACODLimbuig zetelen
volgens de veisie van Smeets eveneens m de Raad van Beheer van de
vzw « lokaal », zodat hier de manipulatie nog duidelijker woidt vermits
Smeets zich ook meester heeft gemaakt van de ACOD Limburg '

besluit

Tot daar deze « bloemlezing » uit
het protestdossier van de Limburgse
ACOD-miiitant. De aangeslotenen bij
ACOD-Limburg zullen zelf wel weten
in welke mate al deze feiten overeenstemmen met de werkelijkheid. Wij
hebben er een echo aan gegeven omdat een goede dwarsdoor demokratische vakbeweging ieder werknemer
aangaat. De ACOD is een van de vier
takken van de socialistische vakbeweging, het ABVV. Samen met het ACV
en de ACLVB heeft deze vakbeweging
een monopoliepositie veroverd. Nieuws vakbewegingen zijn immers zwaar
gehandikapt, hun werking wordt nagenoeg onmogelijk omdat ze zgn. niet
« representatief >> zijn en dus niet « erkend » worden. Het is bijgevolg ergerlijk en tergend dat in deze « monopolie-vakbonden », die zich naar buiten
uit o zo demokratisch en o zo sociaal
opstellen, dergelijke wurgende diktatoriale toestanden naar binnen voorkomen. Deze ondemokratische monopolievorming wordt door de drie •< erkende » vakbonden steeds verdedigd
met argumenten van doelmatigheid :
een hele reeks vakbonden zou de positie van de arbeiders verzwakken.
Maar wordt de vakbeweging niet veel
meer verzwakt doordat — als gevolg
van dergelijke praktijken — de werknemers hun vertrouwen verliezen en
zich gedegouteerd afkeren. Ligt hierin
precies niet een der redenen van de
groeiende kloof tussen de werknemers
en hun vakbonden, zoals dit de laat
ste tijd op vtrschiilende plaatsen herhaaldelijk is gebleken ' ?otennten die
zich als «demokraten» voordoen zim 'n
reëel gevaar voor onze gemeenschap
Ai wie zich demokraat noemt dient
hen daarom met alle middelen te ^-esfrijden
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DEGREUE
Op de puinen van de eerste wereldoorlog staan de nieuwe diktators:
Stalin, Mussolini, Hitler! Een jonge
student, Léon Peqrelle, plagieert te
Leuven Alexandre Dumas vooraleer
naar Mexico in te schepen. In het
Jezuïetenkollege zegt hij al: „Ik word
eerste Minister!"
België wordt verscheurd...
"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?

IL,.^!

I" Iedereen geloofde aan de
tOiBle DülKe overwinning I"

ü ^ söi#«'s*Jl*#!'*PW;

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

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

BVBIOS

aan inschrijvingsprijs met eerste
deel gratis

terug te zenden aan
Uitgeverij
BYBLOS, p,y.b^.
37, MeiMstraat
182Q Strombeek-Bever
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.
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de wereld

ultieme poging
De regeringswijziging in Egypte en vooral
het feit dat president Sadat nu rechtstreeks
de leiding van de regering neemt, heeft
heel wat kommentaar in de wereldpers uitgelokt. Algemeen beschouwt men die machtskoncentratie in de handen van Sadat als een
teken van zwakheid van het regime. Het
moet wel zijn dat het Egyptische staatshoofd
niet tevreden is over de gang van zaken en
bij handhaving van de vroegere regering een
verzwakking van zijn regime vreesde.
De kontestatie tegen dit regime bestaat
al een hele tijd. Men kan ze onderscheiden
in een verzet tegen het immobilisme van
Kairo in het konflikt met Israël eensdeels
en anderdeels in een verzet van de rechtse
groepen — w.o. ook bepaalde legerfrakties
— tegen een al te strakke binding met de
Sovjet-Unie.
Zoals zijn voorganger beoefent Sadat de
kunst van het evenwicht. Krijgshaftige verklaringen wisselen af met diplomatieke pogingen om in het Westen een tegengewicht
te vinden tegen een al te grote Russische
Invloed (gebaseerd op ekonomische en militaire hulp) waarbij Sadat zelfs niet aarzelde, het op een halve ruzie met het Kremlin
te laten aankomen, die dan weer wordt bijgelegd, zij het niet • met het hart erbij >.
Een bijkomende faktor is dat na Nasser
Egypte veel heeft ingeboet van zijn positie
als leidende Arabische mogendheid.

Deze wisselvallige politiek wordt ook beheerst door de eisen van de binnenlandse
politiek, met voor Sadat de bezwarende omstandigheid, dat hij zich veel vijanden heeft
gemaakt en stilaan geïsoleerd geraakt. De
jongste machtskoncentratie moet in dit licht
gezien worden. Het is echter voorbarig, nu
reeds Sadat als afgeschreven te zien, al kan
men zijn positie niet sterk meer noemen.
Hij oefent ook niet die sterke persoonlijke
aantrekkingskracht uit op de massa zoals dit
met Nasser het geval was
We staan dus in Egypte voor een labiele
toestand Mede met de verdeeldheid in de
Arabische Liga speelt de onzekerheid in het
Egypte van Sadat in de kaart van Israël, dat
stevige eisen blijft stellen wat in de gegeven omstandigheden de meest voor de hand
liggende politiek is.
Het zal zaak zijn, de evolutie te Kaïro in
het oog te houden, verrassingen zouden niet
uitgesloten kunnen zijn. En voorlopig komt er
geen beweging in het Midden Oosten, waar
de Arabische mogendheden op de koop toe
gekonfronteerd worden met harde stunts van
het Palestijns verzet, waarmee ze niet zo
gelukkig zijn en waardoor ze o.a hun olietroeven onvoldoende kunnen uitspelen tegen
het Westen.
Veel wijst er intussen op dat de jongste
politieke struktuurwijzigingen te Kaïro een
ultieme poging van Sadat zijn, om zich
staande te houden.

Het vrijlaten van de krijgsgevangenen in gans Vietnam loopt niet altijd zoals voorzien Van
de 1.293 Vietcong die volgens Zuidvietnam deze week werden vrijgelaten werden de sandalen en krukken dan maar massaal verbrand .

eigen w e g

nicoloe ceausescu
De leider van de Roemeense kommunistische partij en van de Roemeens staat Nicolae Ceausescu is
vooral bekend als één der kommu
nistische topfiguren, die binnen en buiten de kommunistische invloedssfeer
streeft naar het recht van elke nationale kommunistische partij om een
eigen koers te volgen, zonder dat
daarmee een afwijking van het marxistisch leninisme is bedoeld. In zijn
verslag aan de nationale konferentie
van de Roemeense kommunistische
partij van 19-21 juli j l . onderstreepte
Ceausescu dit recht zeer duidelijk
als volgt, wij citeren : . In de verhoudingen tussen de socialistische
landen moeten alle ongelijkheid en
nationale onderdrukking totaal verdyvijnen ; ze moeten gefundeerd zijn
op een volkomen gelijkheid van -echten, op wederzijds respekt voor de
nationale onafhankelijkheid en soevereiniteit ». En verder : « Zeker gezien
het feit dat elke partij het socialisme
in de haar eigen historische, ekonomische en sociale omstandigheden
moet opbouwen, is het de fundamentele taak van elke kommunistische
partij om zelf de grote lijn, de vormen
en de methoden van deze opbouw uit
te werken •. Duidelijker kan de onafhankelijkheid — betrekkelijk dan —
tegenover Moskou en diens aanspraken op de absolute leidende rol in
het wereldkommunisme niet onder
streept worden. Ceausescu heeft het
trouwens niet alleen bij deze uitspraak
gehouden, bij herhaling onderlijnde hij
het recht van zijn partij en van zi(n
land, eigen wegen naar het socialisme
te betreden, niet zonder telkens /veer
de nadruk te leggen op de kommunistische solidariteit maar dan in da
zin van « eenheid in verscheidenheid ». In zijn rede op 30 augustus

1968 — toen de Tsjechische krisis al
volop bezig was ! — te Cluj zei Ceausescu o.a. het volgende : • Niemand
kan beweren : « het marxisme, dat
ben ik. Het marxistisch leninisme is
van niemand ; het is een wetenschappelijke konceptie en alleen als alle
politici, geleerden en denkende mensen de maatschappelijke ontwikkeling
ontleden door te steunen op deze konceptie, op de denkbeelden van het
dialektisch en historisch materialisme,
kunnen ze de juiste gevolgtrekkingen
over de ontwikkeling van de maatschappij maken en kunnen ze adekwate oplossingen vinden voor de door
het bestaan opgeworpen problemen.
De mensheid heeft meer dan ooit behoefte aan kreatief denken en aan
mensen die in staat zijn te oordelen,
na te denken en hun mening over de
nieuwe maatschappelijke processen
onder woorden te brengen ». En verder : « De wetenschappelijke kennis
en het denken van de mens moet de
vrije loop gelaten worden, want alleen
dan zullen het socialisme en de vooruitgang overwinnen ». Dat zijn dan
zeer liberalistische opvattingen, die
Ceausecu ook in de praktijk bracht,
echter veel meer op het vlak van de
buitenlandse politiek en van de betrekkingen met de andere kommunistische partijen en landen.
Op binnenlands vlak handelt Ceausecu eerder als een ortodokse 'communist en laat hij zijn ondergeschikten weinig speelruimte. Het is algemeen geweten dat Ceausecu de partij met straffe hand leidt en al te liberaliserende experimenten — voorai
dan deze in de lijn van de Praagse
lente — remt. Wat niettemin een eigen toepassingssysteem niet uitsluit,
doch dan sistematisch onder nauwlettende kontrole van de partijleiding.

Maar op jjuitenlands vlak ging Ceausescu veel verder : een eigen Roemeense weg naar de verwezenlijking
van het socialisme ; geen Pakt van
Warschau-legermaneuvers
op
Roemeens grondgebied (al te doorzichtig
Sovjet-drukkingsmiddel tegenover de
satellieten, zoals duidelijk in Hongarije. Polen en Tsjecho-Slovakije bleek):
geen afkeuring van China doch integendeel een poging om tussen Peking en Moskou te bemiddelen, poging
die trouwens op niets uitliep ; vriendschappelijke betrekkingen met Tito,
ook toen deze te Moskou persona
non grata was ; afkeuring van de invasie van Tsjecho-Slovakije wegens
het Doebsjek-socialisme ; bezoek van
de Amerikaanse president Nixon in
volle onafhankelijkheid tegenover het
Kremlin, waarvan de bewoners er een
lange boze bui tegen de •< Latijnen •
van de Balkan overhielden, evenals
van Ceausescu's bezoek aan Peking.
Ceausescu's » individualistisch socialisme » is een des te merkwaardiger prestatie ais met weet dat Roemenie in de tweede oorlog een fascistische staat was, die aan de zijde
van de Asmogendheden tegen de
Sovjet-Unie streed en als kommunistische staat slechts kon uitgebouwd
worden dankzij de Russische militaire
overwininng, ook al beschikte Roemenië toen reeds over een stevig gestruktureerde klandestiene kommunistische partij, wat mfsschien verklaart
waarom na een t5 jaren van « boetvaardigheid » en onderworpenheid aan
Moskou een fenomeen als Ceausescu
en zijn partij daarna mogelijk werd.
Indien Boekarest nog steeds niet tegen de Moskouse lamp gevlogen is dan
is dat in niet geringe mate te danken
aan de koorddanserstalenten
van
Ceausescu, die echter blijkens zijn
geschriften, verslagen en redevoerin^ n drommels goed weet waar hij
heen wil
Een uitgebreide samenvatting van
Ceausescu's denkbeelden en opvattingen kan men vinden in de Pari»-

Manteau-uitgave « Politieke geschnften van Nicolae Ceausescu ». bloem
lezing waarvoor gebruik werd geni?aU
van het werk " Roemenie en de opbouw van de multilateraal ontwikkel
de socialistische maatschappij», zesdelig werk met de artikels, redevoeringen, interviews en rapporten van de
president. De bloemlezing brengt ook
nog oudere en recentere standpunten,
die niet in voornoemd standaardwerk
voorkomen

prestatie
Het zal wel toeval zijn dat Ceausescu dezelfde voornaam draagt als
Machiavelli, maar het is niet aan toevallige omstandigheden te danken dat
hij zich als een machiavellist gedraagt,
deze — in de persoonlijke omgang
uiterst beminnelijke en dan ook populaire — boerenzoon werd op 49jarige leeftijd president van de R-)emeense Volksrepubliek, na langdurige
armoede, strijd in de illegaliteit, verblijf in gevangenissen van het fascisme. Als bemiddelaar is hij een
topfiguur van het Oostblok gewo.-den
soms met sukses dan weer met teslag Ceausescu houdt een kr^nhtig
pleidooi voor de vorming van een
groot Europees blok (zijn stelling over
de samenwerking van landen met een
verschillend ideologisch en sociaalekonomisch stelsel vormt van dit streven de basis en treft U ook in de
bloemlezing voornoemd aan) tussen
de USA en China Vele recente ontwikkelingen in de verhouding ChtnaUSA en Rusland-USA zijn een rechtstreeks gevolg van Ceausescu's aktiviteiten Het is dan ook niet te verwonderen dat zijn politieke geschriften zeer aandachtig in Engeland.
Frankrijk en Duitsland gelezen worden
ert er reeds verscheidene herdrukken
kenden
r.c.
« Politieke geschriften van Nicolae
Ceausescu ». Uitgeverij Paris-Manteau
Literair, Nervierslson 63 - 1040 Brus«el. 160 biz. • 140 h.
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Wie Friesland nog geen bezoek
gunde tot nog toe, moet dit vast
eens doen. Deze noordelijke provincie

in Nederland, bekend om

haar volksnationalistisch

karakter,

heeft haar gasten heel wat te bie-

e%^CH ovcf CH ^ecf

den.
Vooral heel veel water. De zeilsport wordt er dan ook duchtig beoefend. Sommige stadjes en dorpfes zijn op enkele jaren uitgegroeid
tot druk bezochte zeilsportcentra.
Daar ga je dus best niet heen, om je
echt of speelgoed-zeilbootje te wa,ter te laten. Wij hebben nog heel
wat

stille

plekjes

aangetroffen,

waar het zeilen nog in alle rust kan
geschieden.

naaf
ffiêsêahd
POPPEHUISJES
In de pittoreke dorpjes en stadjes wordt je steeds weer vertederd door de kleine huisjes met
hun kleine venstertjes. De kleine bruggetjes en de gezellige straatjes. In de grote vlakke welden, versneden door ontelbare kleine en grotere beekjes, staan de bekende zwart-wit koetjes
hun laatste indrukken te herkauwen in de zon, als die schijnt. De Friese boerderijen zijn ofwel
volgens het kop-hals-romp-type gebouwd, waarbij het woonhuis los staat van de stallingen met
de hooizolder, ofwel behoren ze tot het zogenaamde stolp-type, waarbij het woonhuisje zich onder hetzelfde grote dak bevindt als de stallingen. Dit hoge dak laat zich tot de nok vullen met
het hooi, dat de koeien in de wintermaanden zo hard nodig hebben. We wilden ook wat meer
te weten komen over de volksaard. De Friezen zijn nogal stug en koppig van aard. De familie
Heida uit Bolsward, waar we te gast waren, bleek al gauw een uitzondering die deze regel bevestigde Het was bij hen, dat we voor het ee^st de Friese « Berenburg » dronken, een kruldenjenever, die — zo vertelde men ons toch — een genezende kracht in zich draagt. Maar dat
zeggen ze van onze pintjes ook...

LEAVER DEA AS SLAEF
Er zijn Friezen die nog altijd ijveren voor federalisme Anderen vinden de FNP (Friese Nationale Partij) wat te chauvinistisch. Weinigen geloven er nog in, dat Friesland ooit een eigen regaring zal hebben.
De bevolking bestaat hoofdzakelijk uit boeren, die het van de veeteelt moeten hebben. E « B
Fries is rijzig en blond Frisse vrijgezellen die een leuk meisje met blonde haren en blauw»
ogen zoeken, komen in Friesland zeker aan hun trekken en aan hun blonde maagd op huwbare
leeftjjd.
Hoe het staat met de verhouding Hollanders-Friezen ? De Hollanders zeggen dat ze «positief»
staan tegenover de Friezen die zich echt niet schamen' Fries te zijn. De jaarlijkse zeilwedstrijdeo
ergens in Zuid-Nederland, schijnen nog een overblijfsel te zijn van de rivaliteit tussen de Hollanders en de Friezen. Elk jaar herdenkt men in Friesland de overwinning op de Hollanders in
1345, voor een monument, waarin gegrift staat : « Liever dea as slaef •, liever dood dan slaaf.
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ARBEIDERS EN BOEREN
In vergelijking met andere provincies, moesten de Friezen het
vroeger met lagere lonen stellen.. Of dit nu nog zo is, kan ik niet
met zekerheid zeggen. Vier jaar geleden, schreef een weekblad
nog, dat vooruitgang en welvaart maar voor enkelen weggelegd
waren in de kleine dorpjes zoals bijvoorbeeld Allingawier, in de
zuidwesthoek van Friesland. Momenteel is dit dorpje uit zijn
beslotenheid gehaald, want zijn 17de eeuwse boerderij lokt veel
toeristen. In dit rechtzinnige dorpje kontroleert de ene dorpsbewoner de andere. Er lopen sterke scheidingen tussen de
lidmaten van de grote en kleine kerk, scheidingen vooral :ussen
de twee standen : de arbeiders en de boeren. Boeren, die hun
tijd verstaan en weten dat het boerenbedrijf om vernieuwing
vraagt. Ze sluiten zich aan bij koöperaties en leveren hun
melk aan de fabriek. En arbeiders, die zich niet verzoenen met
een eentonig en karig bestaan.
Misschien komt daarin meer en meer verandering, nu het toerisme ook daar zijn kop komt opsteken. Het boerenmuseum, gerestaureerd door een gewezen boerenzoon, die nu miljonnair is
geworden door restauratiewerKen, de heer Yde Schakel, loont
meer dan de moeite om te bezoeken. Men kan er een oude kollektie sjezen, sleden, allerhande landbouwwerktuigen gaan bekijken. Ook de oude postkoets, die van Makkum naar Bolsward
voer, is een diaatje waard.
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« VROUWE V A N STAVOREN »
Deze schatrijke vrouw — het gebeurde in Hollands gouden eeuw — bezat vele schepen Op
een dag wierp ze haar gouden ring in zee en zei, dat haar rij|<do i pas dan teloor zou gaan, als
deze ring (ooit) nog teruggevonden zou worden. Toen op één van de door haar ingerichte
feestmalen de gouden ring teruggevonden werd in de maag van een vis, gingen haar schepen
verloren op zee, en was haar rijkdon inderdaad uit. Staveren is net als HIndeloopen en Workum
één van de elf steden waar, als het genoeg gevroren heeft de befaamde elfstedentocht gehouden wordt. De laatste jaren vriest het water niet zo meer dicht tengevolge van de afvalwaters
van de fabrieken. De andere stadjes zijn het resds genoemde Bolsward, Sloten, het druk bezochte Sneek, Dokkum, enz... Ook de hoofdstad van Friesland, Leeuwarden, behoort tot de Elf
Steden.

MUSEUM-ROUTE
In enkele dorpen heeft het aannemersbedrijf De Schakel enkele huisjes en gebouwen vakkundig gerestaureerd. Zij worden
aangeduid in een foldertje, en vormen samen ds museum-route.
Buiten Allinga-wier liggen ook Exmorra en Ferwoude op deze
route. In Exmorra werd het oudste dorpsschooltje en een kruidenierswinkeltje gerekonstrueerd. In Piaam moet je even gaan
kijken naar het kleine romaanse kerkje. Na afloop kan je dan
achter het kerkje een bakje koffie leegslurpen in de « Nyukepleats », een in restaurant-bar omgebouwde boerderij. Zo kunnen
we tal van dorpjes en stadjes met hun specifieke bezienswaardigheden blijven opsommen. In Workum kan je het Workumer'
aardewerk gaan bekijken en betasten. De fraai beschilderde kasten in het museum van HIndeloopen, waar ook de « leugenbank »
staat. Op deze bank vertelden de oude mannetjes elkaar (te)
sterke verhalen. Aan Staveren — vroeger Stavoren genoemd —
is een legende verbonden.

TWEETALIG
De Friezen hebben dan toch een aantal faciliteiten gekregen. Zo
mogen ze tweetalige straatnaambordjes aanbrengen : de Friese
vertaling staat keurig onder elke Nederlandstalige naam. De
Friese taal mag als tweede taal onderwezen worden in de scholen.
Typisch Fries volksvermaak vinden we nog terug in het « l<aatsen » en het « polstokverspringen » (over sloten). Bekend is
ook het « SkQtsjesilen » (schuitje-zeilen) : de eerste twee weken
van juli is er een zeilwedstrijd met ]2 grote platte vrachtschepen
van 12 stadjes aan de startlijn. Deze schuiten met een tienkoppige bemanning strijden in tien wedstrijden om het « zilveren
Skütsje » te bemachtigen. Vroeger ging het er niet zacht aan
toe, wanneer twee schuiten in eikaars vaarwater kwamen. Dan
gingen de bemanningsleden elkaar te lijf met pikhakken.
Veel stadjes hebben nu nog hun eigen « skotsploeg », een volksdansgroep in de klederdracht van hun stadje. Elk stadje hoe
klein ook, heeft doorgaans twee kerken. Eén voor de Nederlands
Hervormden en één voor de G-^ieformeerden. Hier en daar
tref je nog dorpjes aan, die enkel uit katolieken bestaan
En zo kunnen we blijven schr'jven over Fnesland. Maar indrukken zijn altijd zo persoonlijk, dat ze vatbaar blijven voor relativeerders en plamuurders. die altijd vinden dat je er ofwel te
weinig ofwel te veel in ziet. Friesland zelf even verkennen
brengt de oplossing. Misschien j ' i je dan ook houden van de
koeien op de dijk, de molens en haventjes, de weiden en de
watertjes, de leuke boerderijtjes en de gezellige dorpjes de
vele kleine musea en de zeilbootjes Je hoeft echt geen museumjager te zijn, om Friesland mooi te vinden. Je hoeft ook
geen vogelkenner te " wezen », om de veb soorten vogels
rond de meren mooi te vinden

.tekst
en
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zulke onmogelijke onzin werd op evangelietoon uitgekraamd, de pers zwolg
in aantijging en ophitsing, zodat Flor^
mond aan alle dagbladgeschrijf de brul
gaf.

ons feuilleton ( 9 )

Nu begon hij ook meer te overwegen,
zich een denkbeeld te vormen van de
oorsprong en de oorzaken van deze
wereldbrand ; op een namiddag toe»
hij de kapelaan, met de stool op da
arm, van een berechting zag terugkeren, ging hij met hem mee, en polste
hem om zijn verhelderende mening te
kennen.

VUUNDEREN
VERGUT

door JOZEF SIMONS

In tegenstelling met zijn aanvankelijke aandrift, het voorbeeld van zijn boezemvriend te volgen en zich als oorlogsvrijwilliger te melden, blijft Florimond na zijn
terugkeer uit Wallonië op de Donk. Hij laat zich overhalen door zijn ouders en wordt
weldra in beslag genomen door zijn werk als « agent de liaison » tussen het gemeentebestuur en het leger. Stilaan ziet hij het leugenachtige in van het officieel
triomfalisme. Over de oorzaken van de oorlog heeft hij een verhelderend gesprek
met de kapelaan.

eerste hoofdstuk

Op de donk
Op de Donk werd hij met ongemene
vreugde ontvangen. Niet om zijn welgeslaagd examen, daarvan werd slechts
even gerept. Doch om al de drukte die
de inkwartiering op 't kasteel bracht.
Ze klampten zich allen aan hem vast.
Papa was helemaal de kluts kwijt. Ze
waren al ongerust over zijn lang uitblijven ; nu zouden ze hulp hebben.
De stallen stonden vol paarden ; langs
de dreef, aan elke boom. blaften honden, voor mitrailleurskarretjes gespannen ; in de beukenronde gaapten twaalf
veldkanonnen. Kanonniers liepen met
emmers om water voor hun paarden ;
oppassers droegen koffertjes de trap
op naar de logeerkamers der officieren,
andere soldaten sleurden met bussels
hooi en stro.
,, En waar Is mijnheer Jordens ? ".
„ De oude gek heeft ons in de steek
gelaten, vind je dat mooi ? ".
„ Waar is hij dan ? ".
„ Als vrijwilliger opgetrokken ", zei papa, „ op zijn leeftijd ! ".
„En i k . . . " zet Florimond, maar zijn
stem stokte, ,, ik wou u de toelating
vragen om ook te mogen gaan ! "•.
Papa werd bleek, mama vloog hem
om de hals en weende : ,, Chéri I Chéri I dat hebben we aan u toch niet verdiend I ".
Aline en Ryclof en Marie-José weenden mee in koor. Paaltje alleen bleef
op een afstand, deels uit bewondering
voor grote broer, die mee in 't vuur
wide, deels uit verwondering over het
ongewone liefdesbetoon van mama
voor Florimond.
Maar papa, tegenover anderen zo zwak,
zo bang toegevend, zette tegenover
Florimond een ernstig gezicht en sprak

met gezag en bevel ; „ Neen. nooit
krijg je mijn toestemming. Ik ben altijd veel te goed geweest dan dat je
mij dat zou aandoen". Toen braken
de tranen uit, de tranen van de zwakkeing : ,, Heb toch medelijden met ons,
met mij, met mama, met je kleine
broers en zusters, met Marie-José ..
't Is oorlog, de Duitsers komen .. wat
zal er van ons geworden ?... " En papa
ging zich sluw opsluiten in zijn fumoir.
Forimond deed die nacht geen oog toe.
De avondbladen spraken van duizenden
en duizenden vrijwilligers. En hij, als
minderjarige, kon zonder geschreven
toelating van vader niet optrekken.
Wat hem 's anderdaags enige rust
bracht, was het klare, kalme woord
van de kapelaan : ,, De gehoorzaamheid
aan zijn ouders is voor kind en jongeling de eerste plicht ".
En dan ja, mijnheer Jordens werd overal gemist, papa zat stil in zijn fumoir,
hulpeloos, onbekwaam een steun te
zijn. Mama. de kleinen en de dienstboden, 't bouwde allemaal op Florimond.
In de voormiddag kwam daarbij de kolonel-met de vraag of Florimond niet
wou optreden als ' agent de. liaison '
tussen het gemeentebestuur en het
nabijliggend fort. Op 't gemeentehuis
konden ze geen licht schieten met de
Walen en de verf ranste officieren.
Florimond was blij te kunnen ' dienen '
Werk kreeg hij genoeg.
De eerstvolgende morgen moest hij
de klokken laten luiden en al de mannen van zestien tot zestig jaar met
kapmes en houweel naar 't bos sturen om er hout te hakken onder toezicht van een genie-officier.

Dag aan dag moest hij voor inkwartiering zorgen, als tolk optreden wanneer
er een hoeve te slechten viel, of fietsen en paarden op te eisen.
Aangenaam was het stieltje niet. In 't
begin gehoorzaamden de mensen als
gebroken. Naderhand begonnen zij te
morren over de nutteloze verwoesting
die geldverbrasserij op grote schaal.
,, De gazet schrijf!: toch alle dagen dat
de forten rond Luik standhouden, dat
Antwerpen oninneembaar is — waarom dan al die prikkeldraad spannen ?".
,, En die vlag op de toren ! Dat is zeker om de Engelsman de weg te wijzen ? Wanneer komt die nu , ".
„ De Duitser kan Antwerpen niet innemen ! " orakelde de Antichrist, bij
een rustpoos onder het houthakken.
De verzoening was nog niet genoeg bezonken, de Roervogel moest natuurlijk
van de tegenovergestelde mening zijn :
,, Ik zeg dat hij Antwerpen zal kraken
als een noot I ".
„ Hij zal zijn broek wel scheuren aan
de prikkeldraad I ".
„ Maar met of zonder gescheurde
broek toch doordraven naar de Meir I ".
Ja, komische tonelen konden te Laardonk moeilijk uitblijven en, in die beroerde dagen, brachten zij lach en verlichting.
Dagelijks kwamen de uitgezette wachten met een rij verdachten naar 't gemeentehuis. Een oud ventje, dat 's
morgens als naar gewoonte naar de
vroegmis wilde" — zo'n oud mens en
zo vroeg opstaan ! — verdacht I Een
vrouw die 's avonds laat met een lantaarn naar haar geitestal liep... signalen met rood en groen licht I... Meer
dan verdacht...
Men sprak van krijgsraad en kogel.
Florimond moest telkens burgemeester
en sekretaris, die lachten dat ze schokten, tot bedaren brengen — en aan de
andere kant de al te ijverige wachten
ervan overtuigen dat ze die mensen
gerust konden laten gaan: dat het echte goede Laardonkenaars, geen Duitse
spionnen waren.
IV
Brussel werd bezet, de slag bij de
Marne beveiligde Parijs, de Duitsers
begonnen zich in te graven.
Het nieuws van de oorlog was eraf,
de krijgskans scheen aan beide kanten gelijk te wegen en het werd een
bevangende obsessie : wanneer en
hoe zal er aan die oorlog een einde
komen ?
De mensen klaagden hoe langer hoe
erger. Niets werd ontzien. Alles verwoest. De soldaten stalen de eieren
uit de kippennesten en de appelen uit
de boomgaard, de paarden knaagden
de schors van de jonge boompjes.
,, Al wat wij nemen, moet ge aan de
Duitsers niet meer afstaan ", antwoordden de piotten, die van de uitvallen
terugkeerden, ,, want die komen toch! "
Toch waar ? Zouden de Duitsers Antwerpen niet met rust laten ?
Ook Florimond was van zijn eerste
koorts bekomen. Hij las geen dagbladen meer en dat gaf hem rust. Te lang
had hij zich blindgestaard op de Wokletters : ,, Les fotts da Liège tiennent
toujours I " als het achteraf bleek, dat
z« al een hele Hjd waren gevalfen ;

,, Kom ", zei de kapelaan, ,, dat zullen
we best op een stille kamer bepraten".
Op zijn kamer, na een pijp te hebben
opgestoken, scheen hij zijn gedachten
te verzamelen, ging languit in de zetel
bij het open venster liggen en sprak
zich uit :
,, De oorzaken van deze oorlog I Verre
en diepe zijn er natuurlijk genoeg.
Homo homini lupus... Natio nationi lupior... Maar naaste oorzaken ? Voor
zover ik oordelen kan : de té plotse,
te geweldige ontwikkeling tot ekonomische grootmacht van Duitsland sinds
1870. Vandaar overmoed, drieste grootdoenerij en grootsprekerij, machtige
militaristische partij in de hogere Pruisische kringen ; ekonomische naijver
in Engeland, dat zich ook als eerste
macht ter zee bedreigd gevoelt ; de
eeuwenoude Franse vijandschap, de
verbeten revanche-zucht ; de panslavische drijverijen van Rusland op de
Balkan, het krakelen der verschillende
nationaliteiten in de Donaumonarchie...
Ja, nu het toch zo ver is, schijnt het
wel heel logisch in zijn werk te zijn
gegaan, en verwonderen we ons dat
niemands ogen geopend waren, die
donderwolken zich opstapelen zag.
Maar de vredezon scheen zo lachend.
Ja, het wederzijds wantrouwen schijnt
wel het ergst de atmosfeer te hebben
bezwangerd. Wat mij vooralsnog het
meest verwondert, is het ai te drieste
optreden van Oostenrijk tegenover Servië. Dat was letterlijk met vuur spelen.
Is het ultimatum uit te leggen door
de eerste opwelling van verontwaardiging bij de afschuwelijke moord van
Serajevo ?
Of had Duitsland hier de hand in 't
spel ? Maar eens die fout bedreven,
moest het op rol'etjes gaan. Rusland
kon Servië niet in de steek laten,
Duitsland stond bij Oostenrijk, Frankrijk had een verbond met Rusland,
Engeland zou zeker niet met gekruiste
armen toezien dat Duitsland Frankrijk
vertrapte en steeds maar sterker uitgroeide.
Nu, Duitsland schijnt voor de oorlog
niet bang te zijn geweest, Had de
Duitse Keizer werkelijk gewild, dan had
hij, mijns dunkens, ditmaal de brand
wel kunnen vermijden. Doch in Duitse
kringen schijnt wel de mening te hebben postgevat, dat het vroeg of laat
toch tot een oorlog komen moest, en
was dit lot onafwendbaar, dan liever
iü, nu voor Duitsland de kansen schoon
bleken : het eigen leger marsvaardig,
aanvals- als verdedigingsplannen klaar,
heel het land vol vertrouwen — de
vijanden minder goed bereid, kampend
met binnenlandse moeilijkheden. Heeft
ook Wihelm, die toch lange jaren als
vredeskeizer werd geroemd, zich ten
slotte die mening, gegrond of ongegrond, laten opdringen ?
In elk geval, mij dunkt dat hij niet
heeft gedaan wat hij kon om de oorlog
te verhinderen. Hij heeft niet geaarzeld om de rol van oorlogskeizer over
te nemen, en zijn weluitgerust leger
ook eens tot wat anders te gebruiken
dan tot parade...
Misschien zijn wij thans geneigd over
Duitsland en zijn keizer een partijdig
oordeel te strijken. Eerst de toekomst
zal klaarheid brengen nopens de achtergrond van deze wereldbrand... Zolang de christelijke geest niet méér
doordringt in de betrekkingen tussen
de naties, zuHen Immer van tijd tot
tijd oorlogen uitbreken ".

(vervolgt)
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AANBEVOLEN
HUIZEN
Kwekerijen - Tuinaanleg

I.V.H.
Dendermondse steenweg 120
9208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70
Geselekteerde planten voor
partikuliere verkoop.
—
OPEN 's ZATERDAGS
—
Kleurenkafaloog op aanvraag

en 7 - Deurne
21.66.90
TECHNICUS
vertrouwen

Bezoek CAFE - RESTAURANT

DRANKHUIS BEIAARD

ROELANTS P.

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

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

MARC UYTDEWILGEN
Wouter Haecklaan 6
Tel. 21.66.99 UW KLEUREN T.V.
Koop bij ons in

BINNENHUISVERSIERING

Leopold II laan 212,
8458 Oostduinkerke

Tel. (058)526.29

DE LATTER - MEUBELEN
stationstraat 29, 9900 EEKLO
Tel. (09)77.23.22

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene
Tel. (053)66.235

Blijft gij doof,
Vlaming !
Waarom
uw grote vijanden steunen 7
Bij ons radikaal Vlaams brandvers
groot voordeel.
1 Kg topkoffie
164 fr.
op 3 Kg — 1 0 %
295 fr.
op 5 Kg — 2 0 %
656 fr.
Th. bezt. . spoorweg - terub.
Ook 140 fr. min 1 0 % of 2 0 %
KOFFIE H A W A Ï
1720 Groot-Bijgaarden
Tel. (02)65.81.41

HUIS MEYNTJENS OKTAAF
Dorpstraat 47 - TEl. 52.89.38
BURCHT
Kruibeekse stwg 32 - TEL. 52.74.72
Vloerbekledingen, tapijten, papier,
folderdeuren, louverdrape,
luxaflex, schilderwerken.
VU-leden en « W i j n-Iezers 1 0 %
vermindering,

V L A M I N G E N , voor uw afspraken
te Aalst : CAFE - GASTHOF

GRAAF V A N VLAANDEREN

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

Frans Van Moorter
Oudenaardse
Tel.

DE WIJNGAERD

STANDING
2 X kopen 1 x betalen
(5.000 in stock)
Voorbeeld : kostuum kopen,
EEN GRATIS
Dendermondse steenweg 276
AALST
leder- en kunstlederwaren
Klein- en Groothandel

XAVANNA

Lippenslaan 191
8300 KNOKKE-HEIST

d a n d us
2610 Wilrijk
ook na 19u.
Kunstdekor
% korting

1

- roestvrij

VERZEKERINGSKANTOOR

WALTER MAES
Stenenbrug 50 - 2200 Borgerhout
Open : alle dagen van 16 tot 19 uur
Voor afspraak, tel. : 36.30.29

AL - AL A A N B O U W KEUKENS U I T GLASAL
FABRIEKEN TE RAMSDONK

TEL. 015/714.47 - 719.13
TOONZALEN
BRUSSEL 02/17.71.99
ANTWERPEN 03/35.60.69
LEUVEN 016/347.94
HASSELT 011/216.23
HERENTALS 041/239.10
ZWEVEZELE 051/612.84
TIELT (W.VL.) 051/420.15
GENT 09/25.50.85

CARROSSERIE

LOOS - V A N HOOF

adres
plaats

kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar
middag- en avondmalen aanbieden
j
I NTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond
in een geseilige 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 : Oehsenschwanzsuppe - Hongaarse goelasi - 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 . mooist© 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. - fel. 051/728.22
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30
KESSENICH : Venlo Steenweg - Tel. 011/619.71
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel. 050/502.96
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86
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.

biedt voor elk probleem een wooninrlchting
onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

Boneputstraat 28 - BREE
Tel. 011/65.188 en 66.477
Staafsbaan 1 - HALEN
Tel. 0 1 3 / 4 1 . 7 4 2 en 41.743
MIELE . AEG - LINDE
Rolluiken en plastieken cornichen
Bekleding van oude cornichen
Herstelling van rolluiken

A. V A N EECKHOUDT
EN Z O O N
Steenstraat 89 - - 1686 - GOOIK
Tel. 02/52.40.23
BTW 570.173.324
BOUWBEDRIJF

LUC ILECEMS pvba
Wouter Haecklaan 4 DEURNE
Tel. 21.27.59 - 21.27.75

F I T O
Kollegestraat 79-81
2440 GEEL

Tel. 0 1 4 / 5 9 3 6 9

DEPREZ P.V.B.A.

SANITAIRE- en KEUKENINSTALLATIES
Braeckmansstraai 34
RUMST
Veerstraat 9 1 , RUMST
(03)78.13.71
Tel. (03)78.33.97
Erkend verdeler van
aanbouwkeukens TIELSA
- TIELSA geeft u modern
en nuttig komfort

naam.

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

ELECTRA-BREE P.V.B.A.

VLAAMSE TOERIST bezoek ook eens

F. LAMBRECHTS

- alle afmetingen
• speciale prijzen voor
seriebouw
• snelle levering
• krediet mogelijk

Speciaal

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

Houtwerken J. VERHULST

ABD,

allerhande ! I !

Restaurant
KASTEEL WAALBORRE

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

DE VOERSTREEK

bedacht

Schranslaan 70 1840 EPPEGEM
Tel. 0 1 5 / 6 2 9 . 4 2 - 5 % aan VU-leden

V O O R HET BETERE WERK

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

voor U

matthieuls beddenbedrijf

TV PELMAR 61 scherm
12.500 fr. l.p.v. 18.950 fr.
Andere merken grootste korting
T.V. V A N A F 9.000 F

vol. pens. 300 fr. alles inbegr.

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

2000 - ANTWERPEN
tel. 03/31.33.30
- met kantelpoort
• In gegalvaniseerd staal

M I L A D Y Couture

Hotel-Pension BREUGHEL

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

Orgelstraal, 2

Garage ST-jOZEF
Assesteenweg, 117
—
TERNAT
Tel. (02)52.13.12

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

Smet de Nayerlaan 141
Blankenberge
Tel. (050)41637
Uitabter : TERSI JULIEN

Steenweg 1 2 1 , ERPE
(053)229.11

MET VOLKSWAGEN
GEEN PROBLEMEN

RESTAURANT
« HET PALINGHUIS » a / d Schelde
Het huis met familietraditie
Brugstraat 10 - 9328 Shoonaarde
Tel. 0 5 2 / 4 3 2 4 6
w e k . rustdag : vrijd. 14u tot zat. 16u

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

GARAGE-BOX

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

|an PAUWELS-DE BRAUWER

Vlamingen, voor uw feesten
vergeet niet

UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN
25A, Leopoldstraat, Antwerpen
Tel. (03)33.92.65

Verkoop van villa's, appartementen,
studios en gronden.

Uitbaters :
Walter De Bisschop - Rita lauwereys
Koud en warm buffet
Gezellige Vlaamse sfeer
wekelijkse rustdag : woensdag
Beliestraat 4 9 - HEKELGEM

ZAKENKANTOOR

maatschappijen

« PERZEN »

Betiandellng van dakwerken tegen alle houtInsekten.
TWINTKI JAAR WAARBORQ.
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans liet
land. P.VBA. INDUSTRADE. Vanderzljpenstr.
12, Wemmal (Bt) - TeL 02/79J!aoa

WEST-LITTORAL

DE REUSE E.F.

en

HOUTWORM?

LiNDENHOVE

Tel. (053)687.40

Groepen

—

Vismijn 104 - Oostende
ZEEVISGROOTHANDEL
Prijslijst op aanvraag
STEEDS WELKOM

IN

'T KREKELHOF
HET DRANKHUIS MET SFEER
Open vanaf 14 uur
Elke dinsdag gesloten.
Brusselbaan 1 1 , Gooik
Tel. (054)348.57

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje in prijs begrepen
— 2 kleden kopen. 1 kleed betalen
- Bij aankoop van 1 vest in leder of daim steeds t broek in prijs
begrepen
„• j •
- Trouwkleed kopen + kado van de firma + feestkleed als
trouwgeschenk.
Al onze artikelen kunnen STEEDS Af=20NDERLIJK BEKOMEN worden
Magazijnen open iedere dag van 9 lot 20 u.
Will Tura gekleed bij
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u.
hel huls STANDING

—

STANPIN6

DENDERMONDSESTiËNWEG; 2 U

WIST

M053/2J9.B
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19U.10
19U.45
20u.u0
20U.40
22U.35
23LI.10

:
:
:
:
:
:

ONS KRUISWOORDRAADSEL
oplossing 55

Sporrtribune.
TV-nieuws.
Een land zoekt zijn e v e n w i c h t .
Lady L. S p e e l f i l m .
Vergeet niet t e lezen.
TV-nieuws.

1

14U.00
15U.00
18U.00
18u05
18U.30
19U.05
19U.45
20U.10
21U.05
21U.55
22u 40

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Schooltelevisie.
Gent-Wevelgem. Wielrennen,
Fabeltjeskrant.
Follyfoot.
Tienerklanken.
Kijk en kook.
TV-nieuws.
De kleine w a a r h e i d .
Verover de aarde.
S t r e e k e k o n o m i e . De Rupelstreek.
TV-nieuws.

WOENSDAG 4

ZATERDAG 31 IWAART

O

o
•
o
o
o
o
o
cO
O
•
O
O
O

13u30 : Wie w e e t . w i n t ! Scholenkwis.
14U.15 : Water voor Canitoga Avonturenfilm.
16U.00. : Van Eyck Dokumentaire
16U.30 : V o l k s u n i v e r s i t e i t
18U.00 : Fabeltjeskrant.
18U.05 : A v o n t u r e n onder zee.
18U.55 : T e k e n f i l m t r e i n .
19uu05 : Doorgaand verkeer
19U.45 : TV-nieuws.
Show met Sal20U.10 : Sprookjesnach
vatore Adamo.
21U.05 : De vrolijke dokters van St, Swithin's.
21U.30 • Echo.
22U.00 : Sheriff Cade.
22U.50 : De d i e ë n t w i n t i g s t e man Kennismaking met scheidsrechter Loraux.
23U.10 ; TV-nieuws

O
O
O
O
O
O
O
C
#
O
O

IOu.30 : Eucharistieviering.
14U.30 : Voor boer en tuinder
15U.00 : De heren van BIblebom
15U.15 : Binnen en buiten
17U.15 : T i e n e r k l a n k e i
18U.15 • Fabeltjeskrant
18U.20 • SportreporïRqe
18U.46. Luxemburg
Dokumentaiie
19U.19 : A r m e
19U.38 : Openbaar kunstbezit
19u 45 : TV-nieuws
Sportweekend.
20u 00
Liedjes voor Luxemburg
20u ,25
20u .55 : Een avoirti'? u i t " — Appels voor
Eva. TV-speL

M A A N D A G 2 APRIL

O

14u00

o 18U.0O
o 18u,05
o 18U.30

Schooltelevisie.
Fabeltjeskrant
De woudlopers
Korte f i l m

zoekertjes
Partijlid, gebroodroofd wegens prot e s t tegen Franstallgheid van zijn
f i r m a , zoekt dringend werk Brussel, l\Aechelen, Leuven. 26 jaar oud
bediende
volledige ekon. h u m .
Kontakt vla sen. Van Haegendoren
G. Gezellestraat 63 Heverlee 016/
24545.
R 34
Gevraagd in 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 ].. voor vak Job. Juli en of aug ,
met proef op Pasen of Pinksteren
Zich wenden • Spijshuis Béarnaise -, de Smet de Naeyerlaan 86,
Blankenberge Tel 050/436.54.
— R14
Gediplomeerd A2 landbouw, oud ..oloniaal, zoekt dringend zo mogelijk
aangepast werk
kontact 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 metselen
Zo vlug mogelijk 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 legerdienst)
zoekt
betrekking
als
tolk of aangepast werk Zich wenden • A De Baere (02/52.53.67)
R15
19 jarige juff. Leerbeek zoekt een
betrekking als bediende (daktilografie)
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 full-time job Z w • Herman
R., Grondwetlaan 95, St Amands
beg
— R 18
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Jevanjong.
Fabeltjeskrant.
Korte t e k e n f i l m .
M i l i e u b e s c h e r m i n g . Herhaling.
ESP. Politieke t r i b u n e .
TV-nieuws.
Dubbeldekkers.
Mary's magazine.
Konfrontatie.
Horen en zien.
TV-nieuws.

14U.O0 : S c h o o l t e l e v i s i e .
18U.00 : Fabeltjeskrant.
18U.05 : Koning A r t h u r .
18U.30 : Jonger dan j e denkt.
18U.50 : Krea-tv-tijd.
19U.10 : Uit de d i e r e n w e r e l d . Dokumentaire.
19U.45 : TV-nieuws.
20U.10 : Behekste t i j d TV-film
21U.20 : Première.
22U.0O : De Katolieke
gedachte. Gastprogramma.
22U.30 : TV-nieuws.

O

o
o
o
«

o

Jongeman, 22 jaar. A3 mekanika,
zoekt passend w e r k bij voorkeur
in onderhoudsdienst. Streek ; Antw e r p e n , Lier, Herentals. Inlichtingen via gemeenteraadslid Walter
Caethoven, Katerstraat 150, N i j l e n .
R 33
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9) U i t h e e m s e vogel - S p o e d i g e .
10) Pus - E e r s t k o m e n d .

HORIZONTAAL
1) Zonder g e r u i s .
2) Ierland - V l o e r b e k l e d i n g .
3) Noord-Atlantische Verdrags-Organisatie.
4) A n a g r a m van « MEES •
5) Hollandse drank - Te.
6) Anagram van « LIER »
Lang
en smal stuk hout.
7) Voorzetsel - Larve.
8) Kleur - Troefkaart.

VERTIKAAL
1 G e m e e n t e nabij Gent.
2) Tijdperk - V e t t e v l o e i s t o f .
3) W e d i j v e r .
4) Spaans t e l w o o r d - S e l e n i u m •
A n a g r a m van • BEL ».
5) ingenieur.
6) P r i k k e l .
7) M u z i e k n o o t - Engelse p o p g r o e p .
8) V r i j w i l l i g .
9) Twee k l i n k e r s .

2

3

4

5 e. 0

» R L

Handlangers — Jonger dan 35
j a a r — v o o r ploegwerk in draadtrekkerij w o r d e n gevraagd in Leuvense
omgeving K o n t a k i via senator M .
van Haegendoren, Guide Gezeilelaan 63 - 3030 Heverlee — t e l .
016/245.45
R 26
Gepensioneerde Rijkswachter In de
streek van Gent zoekt w e r k v o o r
halve dagen als
telefonist-portier
en klein 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 Astridlaan
123 Gent
R 31
Kunstgebitten
herstellingen
Tandtechnisch
Laboratorium, CAZALIaan 83 t e 1030 SCHAARBEEK.
Tel. 34 06.43.
— R 36

t-'5
'•

—

' U 1

TH

8 C

6 L

^

^•m^
0 ^'
7*

5
!

6? '-2 € R t
3
^
r^

14U.00
Schooltelevisie
18U.00
Fabeltjeskrant.
18U.05
Tekenfilmtrein
18U.15
Technisch en Wetenschappelijk
Engels
18u50
Ziet u er wat in '
19ü03 . Luceat
19U.A5 • TV-nieuws
20u 10 : Oorlog en Vrede.
20U.55 : Panorama
21U.40 : Een donker g e l u i d .
een -diepe
zang. Gedramatiseerde d o k u m e n t a i r e .
2?u 45
TV-nieuws

Gehuwd man, 25 |., woont t e Brussel, zoekt werk in eigen streek als
publicitair tekenaar, o n t w e r p e r , retoucheerder 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 akademie sierkunsten en tekenen van
hoofden Zes jaar ervaring plus getuigschrift Famous A r t i s t School
Nederland Kontakt via prov. raadslid Jan Caudron, Geraardsbergsestr 44, A a l s t , tel 053/74064: — ' R 3 5
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JONGE MENSEN ZOEKEN «KOPPELOF « I E M A N D , die enkele danskneepjes aan o m het even w i e w i l len aanleren. S c h r i j v e n naar Haudenhuyse Rita, T u i n w i j k Jan Verhaegen 5, 9220 M e r e l b e k e of telefoneer eens naar nr. 02/35,11.84.
— R19
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I m p o r t f i r m a t e Brussel Leken-Mutsaard zoekt t w e e t . m a n n . bedieode v o o r alle b u r e a u w e r k , f a k t u r a tie, voorraadadminis. (Kardex] en
orderbehand., m e t kennis van dakt i l . , n o t i e s Engels en D u i t s s t r e k t
t o t aanbev. L e e f t i j d : 25 t o t 45 J.,
t e l . v o o r afspr. 674114.
R 32

SICILIË
VIjFTIENDAACSE PRACHTREIS per VLIEGTUIG en per AUTOCAR
VERTREKDATA : 9 a p r i l ; 28 mei; 9 j u l i ; 16 j u l i en 6 augustus,
REISWEG : I e dag. Te 9u05, per v l i e g t u i g van Alitalia, uit Zaventem via
tvlilaan naar Catania, waar aankomst fe 13u30. Per autocar naar Piazza
Armerina (bezoek) en Enna.
2e dag. Via Nicosia en op de k u s t w e g naar CefalO (bezoek) naar Palermo.
3e dag. V e r b l i j f te Palermo, de fioofdstad van Sicilië. Bezoek
stad en namiddaguitstap naar Monreale.

aan

de

4e dag. Via Segesta, Erice en Trapani naar Castelvetrano.
5e dag. Over Selinunte naar A g r i g e n t o . In de n a m i d d a g , bezoetc aan de
vallei der Griekse tempels.
6e d a g . Op de Icustweg naar Gela en via Vittoria, Comiso en Ragusa,
naar Siracusa.
7e dag. In de v o o r m i d d a g , bezoek aan de archeologische zone v a n Siracusa.
,
In de namiddag, uitstap per boot op de schilderachtige A n a p o - r i v i e r en
naar de bronnen van de Cyane.

8e d a g . O v e r Catania naar Taormina.
9e tot 14e d a g . V e r b l i j f in het hotel Bella (-AriUr-hotel) te T a o r m i n a - M a r o .
A l l e kamers h e b b e n stortbad of badkamer, t e l e f o o n en een a i r c o n d l t i o ning-installatie. Lift, zonneterras en privé-strand en z i j n goede l i g g i n g
op 3 m i n u t e n v a n het tandradspoor naar Taormina, maken v a n d i t hotel
een uitstekende verblijfpaats. Tijdens het v e r b i j f staat o.a. op hef p r o gramma een uitstap per autocar ( h a l v e d a g ) naar de Etna.
Er is ook g e l e g e n h e i d , tegen v o o r d e l i g e v o o r w a a r d e n , een uitstap per
autocar en per boot te o n d e r n e m e n naar de nog vulkanische e i l a n d e n
Vulcano of Lipari.
15e d a g . Per autocar naar de luchthaven v a n Catania. Te 1Su20
v l i e g t u i g via M i l a a n naar Zaventem, w a a r aankomst te 20u55.

per

REISSOM : 15.800 F OP 9 APRIL
—
15.400 F. OP DE ANDERE DATA
De v e r m e l d e uitstappen met de bezoeken en t o e g a n g e n z i j n i n b e g r e pen. Toeslag éénpersoonskamer (Indien beschikbaar) : 100 F per nacht.
REISDOKUMENT : identiteitskaart.
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poolse letterkunde

schuiz en gombrowicz
te
opvattingen
omdat
bij
zeer
scherp
de
kultuukrisis
ervaart
waarvan zij een gevolg zijn en hij
b l i j f t zich steeds b e w u s t van het
o n v o l m a a k t e en onvoltooide. Het
is de g e e s t e s g e s t e l t e n i s
van de
v o l w a s s e n e , die van het normale
groeiproces in de Jiatuur heeft erkend en ervaren, evenals van het
t i n i ë verbleef, hoewel hij v o o r d i e n « v b l t o o i i n g s p r o c e s , dat elke kuituur
reeds in Polen heel w a t gepubliis A l l e e n het o n r i j p e , onvolwasseceerd had en zijn roman « Ferdyne gelooft in zijn eigen volmaaktdruke » er reeds in 1937 verscheheid. De f o r m u l e r i n g e n van Gomnen w a s : een boek dat pas in
b r o w i c z ' oordelen zijn vaak scherp
1958 in Franse vertaling zou vermaar zij raken de kern, ook in hun
t o e g e s p i t s t e u i t d r u k k i n g . Zijn verschijnen en daarmee ook in Westg e l i j k i n g tussen Oost- en WestberEuropa bekend w o r d e n .
lijn bijvoorbeeld is w e l t y p e r e n d :
G o m b r o w i c z , a f s t a m m e l i n g van
de mensen in het Oosten lijken
groot-grondbezitters,
kreeg
een
hem er beter t e zijn, minder maaristokratische opvoeding. Hij volgt e r i a l i s t i s c h dan die in het W e s t e n
de — o n r e g e l m a t i g kursus aan de
m e t zijn v r i j h e i d , j u i s t omdat zij
rechtsfakulteit
t e Warschau
en
in een slecht s y s t e e m leven en
m o e s t in 1923 tengevolge
van
v e r d r u k t w o r d e n . Zij gaan meer de
longaandoening naar ZaKopane in
kern van het geluk beseffen : de
het Tatra gebergte gaan waar hij
liefde t o t elkaar, de menselijke sobegon t e s c h r i j v e n . Na zijn licenl
i d a r i t e i t in dezelfde n o o d s i t u a t i e .
tiaat in de rechten ging hij studeVoegen w i j hier nog aan t o e , dat
ren in Parijs,
keerde t e r u g naar
Dominique de Roux, hier ook beWarschau en gaf zijn r e c h t s t u d i e s
kend om zijn studies en zijn artiop. Van dan af w i j d d e hij zich uitkels over Celine (o.m. in « Dietss l u i t e n d aan zijn l i t e r a i r e c a r r i è r e .
land-Europa ») over G o m b r o w i c z ,
Tijdens een
reis naar A r g e n t i n i ë
m e t w i e hij
lange t i j d bevriend
brak de oorlog u i t en hij bleef .in
w
a
s
,
enkele
interessante
teksten
dat land t o t 1963. Hij w e r k t e er t o t
schreef, die gebundeld w e r d e n en
1955 op de Poolse bank en kreeg
die verschenen in een pocket in
dan een kleine beurs van « Free
de serie 10/18 der uitgeverij BourEurope ». Pas in 1957, m e t de dooigois.
periode t i j d e n s dewellc* de stalinistische
onverdraagzaamheid en
W. G o m b r o w i c z : Dagboek Parijst e r r e u r enigszins g e m i l d e r d w e r d ,
Berlijn — 175 f r .
konden zijn w e r k e n in Polen verBruno Schuiz ;« De Kaneelwinkels »
schijnen In 1963 v e r l i e t hij A r g e n - — 175 f r .
t i n i ë en
ging
zich
v e s t i g e n in
M o u s s a u i t , A ' d a m . Standaard UitFrankrijk, nabij Grasse, en nadien
geverij A n t w e r p e n .
t e Vence, waar hj op 24 j u l i 1969
o v e r l e e d . Behalve v e r s c h e i d e n e romans en drama's schreef Gombrow i c z ook een reeks dagboeken,
vanaf 1953 t o t aan zijn d o o d .

Toen w i j enkele t i j d geleden op deze bladzijde een roman van de jongg e s t o r v e n Poolse auteur M a r e k HIasko v o o r s t e l d e n , hebben w i j bij die
flelegenheid
ook de namen genoemd van de drie belangrijkste f i g u r e n uit
o e Poolse literaire avant-garde der 20e e e u w : W i t k i e w i c z , Bruno Schuiz
Gombrowicz.
Van beide laatsten verschenen onlangs
bij
M e u s s a u l t vertalingen :
© o m b r o w i c z « Dagboek Parijs-Berlijn », en Bruno Schuiz' « De kaneelwink e l s ».

Schuiz' naam w e r d bekend in de
Poolse l i t e r a t u u r in de d e r t i g e r jar e n . « De kaneelwinkels » w a s het
d e b u u t van de t o e n reeds v e e r t i g jarige
tekenleraar in het Poolse
s t a d j e Drohobycz (nu gelegen in de
Oekraïense
Sovjetrepubliek).
Na
« t u d i e aan de
t e c h n i s c h e hogeschool t e Lemberg en aan de Kunsta k a d e m i e t e Wenen w e r d hij tekenleraar. Schuiz, van Joodse afk o m s t , w e r d in zijn w o o n p l a a t s
d o o d g e s c h o t e n in 1942 : slachtoff e r van de r i v a l i t e i t t u s s e n Duitse
p o l i t i e o f f i c i e r e n . Zijn « Kaneelwinkels » g e e f t een in het m y t i s c h g r o t e s k e v e r t r o k k e n beeld van een
provinciestadje, waarbij
het verhaal en de b e s c h r i j v i n g gekoncent r e e r d w o r d e n rond de figuur van
d e vader. Het langzaam v e r v a l , en
de wijze waarop Schuiz gebeuren
en personnages s i t u e e r t t u s s e n de
r e a l i t e i t en het irreële, het drooma c h t i g e , h e r i n n e r t aan een ander
Joods auteur die eveneens op de
grens van Slavische en Germaanse
kultuurinvloeden,
zijn
eigen
w e r e l d schiep • Kafka. « De kaneelw i n k e l s • h e r i n n e r t t r o u w e n s qua
k l i m a a t aan •> De Gedaanteverwiss e l i n g » •— hoewel Schuiz' palet
kleuriger en bonter is.

Schuiz heeft t i j d e n s de Sovjetb e z e t t i n g van Oostpolen in 1940,
er» ook daarna, nog heel w a t ges c h r e v e n dat t o e n niet kon gepub l i c e e r d w o r d e n , en dat nadien verl o r e n is gegaan. W i j kunnen d i t
s i c e h t s b e t r e u r e n . W a n t m e t « De
K a n e e l w i n k e l s » en met
zijn in
1937 v e r s c h e n e n
verhalenbundel
« Sanatorium De Zandloper » h e e f t
h i j zich o n t p o p t t o t een der prom i n e n t e n uit de moderne Poolse
l e t t e r k u n d e , van een f o r m a a t dat
over
de grenzen
van het eigen
land en de eigen l i t e r a t u u r heenr e i k t e . Interessant en revelerend
Is de t e k s t die Schuiz schreef over
z i j n boek, en waarin hij geen verv e r k l a r i n g g e e f t voor de t e m a t i e k
é n voor de wijze van behandeling
v a n datgene w a t hij een « innerl i j k e autobiografie » n o e m t .

Deze
t e k s t e n verschenen oorspronkelijk in het t e Parijs uitgegeven Poolse t i j d s c h r i f t « Kultura »,
en w e r d e n nadien door Gombrow i c z gebundeld in drie delen : van
1953 t o t 1956. van 1957 t o t 1961 en
van 1962 t o t 1966. In het Nederlands verBcheen een keuze h i e r u i t
in 1967 bij M o u s s a u l t . In het derde
deel v o r m e n de jaren 1963-64 een
apart hoofdstuk : zij bevatten een
verslag
van G o m b r o w i c z ' t e r u g keer naar Europa en zijn ook zowel
in het Frans als in het Duits apart
uitgegeven (de volledige dagboeken verschenen
in het Duits bij
Neske Verslag)

V r i e n d van Bruno Schuiz
en
evenals hij t o t de avantgarde der
20e e e u w s e Poolse literatuur behor e n d , is de in 1969 overleden Pools e auteur W i t o l d G o m b r o w i c z . In
h e t W e s t e n k w a m h i j pas in het
l i t e r a i r e n i e u w s , nadat hij reeds
l a r e n in v r i j w i l l i g exiel in A r g e n -

De Nederlandstalige uitgave van
het « Dagboek Parijs-Berlijn » konf r o n t e e r t ons m e t de v l o t t e v e r t e l ler en de satiricus die ook in zijn
ander w e r k aanwezig i s . Gombrow i c z r e v o l t e e r t t e g e n de ideeën die
in de mode zijn en t e g e n de geijk-

DIRK MARTENS
NINOVE

AALST
P.V.B.A.

Beverstraat 24-26
Tel. (054) 331.05

U n g e Zoutsir. 30, 29-33, 36-38
Tel. ( 0 5 3 )

240.60

• *
KtNDERARTIKELEN : p l o o i - en w a n d e l w a g e n s - bedjes en w i e g e n
stoelen en l o o p r e k k e n - schommels - kamerversieringen - v / a i tafels en waskussens - k i n d e r k l e d i n g
SPORTARTIKELEN : allerlei - t u r n k l e d i j - ruIteruitrusHngen - p i n g pongtafels - b a d k l e d i n g en alle toebehoorten - r o l - en ijsschaatl e n - kampingartikelen - turngerei.
SPEELGOED : u i t g e b r e i d e keus In merkartikelen : autobanen elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren p o p p e n - p o p p e n w a g e n s «n -wiegj'es . b u r e l e n - lessenaars •
b o r d e n - fietsjes - a!le gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - b o r d e n - t u i n m e u b e l e n - fuinschommels.
—
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clauwoert uitgeven

Bij de Boekengilde De Clauwaert
verschenen onlangs heruitgaven van
. het w e r k van Rose Gronon. Uit deze
reeks van het verzameld w e r k bespraken w i j reeds de bundel «Verzamelde novellen». Nu kwamen ook
« Orso » en « Sarabanda » opnieuw
uit. « Orso » dateert van 1952. Het
verhaal is gesitueerd in de periode van de s t r i j d t u s s e n de W e l f e n
en de Gibelijnen in Italië, de s t r i j d
o m het gezag
tussen
Paus en
Keizer, in een periode w a a r i n zow e l in Italië als in Vlaanderen de
steden m a c h t v e r w i e r v e n en het
b u r g e r l i j k gezag zou ontstaan, dat
zich t e g e n e r f e l i j k e adel en k l e r y s
zou v e r z e t t e n . H e t betekende de
o p k o m s t van de Europese burgerij : een geleidelijk proces dat In
een Frankrijk,
dat deze evolutie
kende, gebruskeerd zou w o r d e n gep r o l e t a r i s e e r d en
geradikaliseerd
in een utopisch e g a l i t a r i s m e . Rose
Gronon roept de w o e l i g e periode
van de aanvangen van dit proces
in Italië op en g e b r u i k t het als
dekor rond én als levenselement
van de figuur van Simone della
Verna, bijgenaamd Orso, bastaard
van het heersersgeslacht der Arezzos. Zijn s t r i j d om de eer en de
macht van
zijn
huis en o m de
trouw
aan de zwakkere,
eindigt
t r a g i s c h in zijn eigen ondergang.
In een andere h i s t o r i s c h e periode, in een ander land gesitueerd
is « Sarabande », het A n t w e r p e n
van de barok, het tema van de besluitloze dromer op zoek naar zichzelf leveren milieu en verhaal voor
deze spannende r o m a n . V e r b i t t e r d ,
d o o r h e e n alle avonturen, zoekt h i j ,
i n eigen m i l i e u en elders, naar
e e n rustpunt, naar een zekerheid,
t o t hij- in het aanschijn van de dood

zichzelf en de kern van zijn w e z e n ,
van zijn verlangen en zijn geluk,
ziet. « Wat vergaan w a s , is w e e r
levend g e w o r d e n : het heimwee
naar mijn land,
naar de groene
w e g e n over de hei, naar de w o l k e n
en de regen .. naar de toren die
o p f o n t e i n t naar de s t e r r e n , naar de
gouden gevels van de stad . ».
Rose Gronons romans zijn niet
« h i s t o r i s c h • in de gebruikelijke
zin. Z i j w e n d t zowel echte als fikt i e v e h i s t o r i s c h e f i g u r e n en het
historische kader aan om menselijke
verlangens
en
begeerten,
m e n s e l i j l i geluk en tragiek gestalt e t e geven. Zij doet d i t m e t een
uitzonderlijk
historisch
evokatie
vermogen en iViet een intuïtieve
kennis van de menselijke ziel —

zonder aan psychologisme te doen.
De traditionele techniek, de roman
als verhaal, als een spannend gebeuren en een « dargestellte Wirklichkeit », bewijzen nog steeds
hun waarde en hun leefbaarheid.
De w a r m t e van de taal, de krachtige zuiverheid ervan die geen tederheid uitsluit, heffen h i s t o r i s c h
gebeuren en menselijke gestalte
daarenboven uit boven koele konf r o n t a t i e en de nuchtere kroniek.
Bij een herlezen van de heruitgave
van dit w e r k w o r d t bevestigd w a t
reeds eerder
vastgesteld w e r d :
dat Rose Gronon momenteel ons
beste v r o u w e l i j k episch talent is
en dat zij naast onze beste romanciers in het tradionele genre mag
staan.

HET LrMBURGS UNIVERSITAIR CENTRUM
STELT VACANT
mandaten van :
— GEWOON HOOGLERAAR
— HOOGLERAAR
— WETENSCHAPPELIJKE STAFLEDEN : assistent,
eerstaanwezend assistent, werkleider,
voor de inrichting vanaf het academisch jaar 1973-74, van de kandidaturen :
• WISKUNDE
•
NATUURKUNDE
• SCHEIKUNDE
• BIOLOGIE
• GENEESKUNDE
• TANDHEELKUNDE
A l h o e w e l het in de bedoeling ligt zoveel mogelijk full-time opdrachten
toe t e w i j z e n , kunnen eventueel ook part-time mandaten in_overvi/eging
genomen w o r d e n .
Kandidaatstelling dient te gebeuren via f o r m u l i e r e n welke alleen op
s c h r i f t e l i j k e aanvraag bekomen worden op het Rectoraat van liet
Limburgs U n i v e r s i t a i r - C e n t r u m , Dr. Willemsstraat 23, 3500 Hasselt, en
w e l k e b i j g e w e r k t , uiterlijk op 16 april 1973 op dit adres moeten aankonnen.

WIJ.
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gesukkel
Vijf wedstrijden vóór het einde
van een al vele weken leeggebloede voetbalkompetitie staat Klub
Brugge aan de leiding met 38 punten. Dan volgen Standard (33),
Racing White (31), Beerschot, Klub
Mechelen en Anderlecht (30) en
Lierse (28). Klub Brugge zal het
deze keer waarschijnlijk halen, al
is er niet veel « stoef » op, want
Klub speelt al lang ellendig slecht.
Standard en Anderlecht staan ook
al ver boven hun waarde geklasseerd, dank zij de bescheiden hulp
van verschillende arbiters. Van
Lierse hadden wij meer verwacht.
Het voetbal van Klub Mechelen is
ook al niet om over naar huis te
schrijven Kortom, het is allemaal
nogal aan de povere kant. Wij vragen ons af wat de vijf klubs, die
volgend jaar de drie Europese kompetities moeten gaan spelen (landskampioenen,
bekerhouders
en
UEFA), en die alle vijf uit bovenstaande verzameling zullen komen,
in feite in een kompetitie op hoog
niveau kunnen gaan uitrichten. Wij
zien, bijvoorbeeld, het Anderlecht
dat te Mechelen over het veld
strompelde, al bezig tegen Ajax...

wraak

volleybal te deurne
buitenlands
Ons land was andermaal gastheer (of moet men zeggen gastvrouw ?)
voor enkele sportspektakels van de bovenste plank Zo onder meer in
Luik waar de finale voor de Europese basketbalbeker (landskampioenen)
werd gespeeld door Milaan en Moskou (de Italianen wonnen). Verder te
Antwerpen de finales voor de Europacup vooi volleybal, waai Moskou de
baas bleef over Brno, Resovia en Praag, en waar herhaaldeliik volley van
de bovenste plank werd gedemonstreerd. Vooial het spel van de Polen
wist begeestering te wekken, naast de ongelooflijk harde smashes van
de Rus Tchoulak En te Gent tenslotte weid een turnfestijn aangeboden
door de Russische damesploeg — met enkele turnsters die ook te München van de partij waren. De kommentaren in de kranten waren unaniem
in hun lof • sport van de allerbovenste plank Voor ons part : wij vinden
het schitterend dat ook de •< beteie » (in onze ogen) sporten hun kans
krijgen in ons land naast koers en voetbal Maar wij betreuren het dat
wij zelf er met bij te pas komen Het was van begin tot einde een buitenlandse aangelegenheid Wii konden alleen met een beetje afgunst kijken.

De overwinning van Klub Brugge
op Klub Luik (0—1) was er ook
maar eentje van de goedkope
soort. Het doelpunt werd aangetekend op onrechtstreekse vrijschop.
Dat betekent dat de bal niet rechtstreeks in doel mag worden geschopt, of anders gezegd dat hij
eerst nog moet geraakt worden
door een tweede speler. Welnu,
op de onrechtstreekse vrijschop
trapte Geels (Brugge) de bal keihard naar doel. De Luikse doelman
Curcic zag niet klaar in de situatie door het feit dat zijn klubgenoten een « muur » hadden opgetrokken, en hij dus niet kon weten of
iemand de bal had aangeraakt.
Curcic duikelde naar het leder,
raakte het aan, maar kon niet beletten dat het in het doel verdween. Rezultaat : doelpunt, vermits Curcic de bal aanraakte. Na
de match hebben enkele Luikse
supporters hun doelman voor deze
flater enige « motten » in zijn haar
gegeven. Wat Jaak Lecoq de zure
opmerking ontlokte dat de supporters van dat allooi hun reglementen moeten leren (wat wij niet verstaan) en nog beter in een psichlatrische instelling zouden gaan achter hulp zoeken (waarmee wij het
eens zijn).

u-i-n

de meester
Op die eerste warme lentedag kon de meester maar matige belangstelling opwekken bij zijn leerlingen. Het kon hen blijkbaar niet veel schalen waarom de Vlaamse steden in 1302 de graaf van Vlaanderen steunden
in zijn strijd tegen zijn leenheer. Het was ook warm in de klas, en door
de open ramen hoorde men zowaar al vogels kwetteren. En de zon straah
de zo zalig over de triestige plaveien van de speelplaats. De meester
dacht er aan het « Vlaamsche heir » maar stil te laten rusten, en alvast
te laten inpakken. Toen ging de deur open, en daar stond Ludo.
'
Luéo had twee jaar in die klas gezeten. Hij had het schooljaar nog
begonnen, maar half september was hij weggebleven. Om te gaan werken.
En nu kwam hij de kameraden nog eens goede dag zeggen.
Op slag was de klas klaar wakker. De meester bekeek glimlachend de
drukte. En hij bekeek Ludo.
Ludo was een archi-slecht leerling geweest. Behalve voor « opvoeding •
had hij nooit meer dan tien of twintig percent van de punten gehaald.
Technische afdeling dan maar. Met nog veel minder rezultaat. Huiswerk
had hij nooit gemaakt. Er was nooit plaats geweest op de keukentafel.
Hij was daarbij zo een beetje het mikpunt geweest van alle plagerijen
in de klas. Kinderen zijn wreed. Zij plaagden Ludo, omdat hij dan zo razend
kwaad werd dat hij over de grond rolde van woede, en wild in het rond
sloeg met al wat hij in handen had, maar nooit iemand raakte omdat hlf
niets meer zag. Zij hadden allemaal spijt toen Ludo wegging. En nu waren
ze allemaal blij omdat hij hen kwam bezoeken.
De meestei wist dat Ludo ook zijn werk had moeten opgeven. Hij was
niet sterk genoeg geweest om bakken fruit en groenten te lossen en te
laden van 's morgens tot 's avonds.
Ludo was nu koereur.
Aangesloten nieuweling En op het rode trainingspak dat hij droeg stonden grote witte letters Ook op zijn klak. Daarom hield hij ze op. Ze hadden
hem dat zo gezegd.
De jongens bekeken dat mooie kostuum met afgunst Zij zagen niet
wat de meester zag. Dat de mouwen te kort waren. En de knieën doorgesleten. En dat de klak veel te groot was En de trui veel te breed voor do
tengere, opgeschoten knaap. Een afleggertje dat betere tijden had gekend.
« En dat machien kost bij de twintig duizend frank » vertelde Ludo trots.
Helemaal voor niks gekregen van de klub Maar onze pa moet alle maanden duizend frank betalen. Duizend frank, allo, wat is dat nu. Twee koerskens winnen en 't is in orde.
Door het raam gingen de jongens de fiets bekijken. Zij hadden veel
aan te merken. Vooral dat er maar acht versnellingen opstonden viel tegen.
Merckx heeft er wel vijftien. Maar Ludo lachte maar. • Wat kende gijlle
daar nu van ? », zei hij, en het deed de meester plezier dat Ludo dat
eindelijk ook eens kon zeggen
' En wat doet ge nu, Ludo ? », vroeg hij
» Ha, koersen hé jong, dat ziede toch wel », zei Ludo heel familiair.
Werkmensen ondereen zogezegd.
• Jamaar, moest de meester weten, verdient gij daar al genoeg mee 7 ».
Ludo verdiende nog niets Maar het zou niet lang meer duren eer hit
zijn eerste koers won. Ze hadden het gezegd in de klub, en de seigneur
zei het ook. En dan zou hij rap junior of zo worden, en dan kort daarop
beroepsrenner. En hij zou met veel plezier knecht spelen voor Merckx.
Voor De Vlaeminck ? Nee, voor die niet.
. En dan zal ik dik mijn brood verdienen, jong Koereurs verdienen nogal
een pak meer dan schoolmeesterkens, zulle ».
De meester knikte maar. En toen Ludo even later de deur uitging, zag
de meester ineens hoe dwaas zijn klak op zijn flaporen hing, boe zijn trui
over zijn smalle, scheve rug flodderde, en dat er een gat was in zijn doodversleten broek. En de meester, hij vroeg zich af of Merckx er ook zo
uitzag toen hij vijftien was. En hij bedacht dat hij zijn eigen jongens toch
niet graag zo de deur zou zien uittrekken
Hij had zowaar een beetje een krop in de keel, toen hij zich tot de langharige leeuwen voor hem wendde om te zeggen : « Ge moet toch maar
zien dat ge een diploma behaalt, jongens ».

dank

basketbal te luik
de ronde
Morgen krijgen wi| de hoogdag
van het uitgebreide Vlaamse wie
lerfestim dat duurt van vroeg in
de lente tot laat m de herfst Mor
gen krijqen wij de ronde van Vlaan
deren
Onwillekeurig zullen wi)
weer denken aan de " dwangarbei
ders •• van de weg. uit de heroïsche
tijd van de wielersport De TV
heeft ons maandag meegenomen.
om de volgweg te verkennen Ook
die heo i men blijkbaai gekozen om
weer aan te sluiten bij het verie
den K-s'^eien, hellingen, kronkel
wegen <~malle baantjes Als zon
dag nog een gurt w nd over « Ie
plat pa' s » loeit, en striemende re
genvlanen de rennersiuqgen gese
len, dan 'al het lnderdaa'^ een koers
worden die in de bene'i hangt Ten
minste als de renneis ook zullen
koersen zoals hun voorgangers
Maar dat. vrezen wi) zal niet gebeuren Andermaal Zullen de werkmenscn de knechten, er moeten
voor zorgen dat het officiële vedet
je dr
andeldraqer van de firmapubliciteit in de beste voorwaar-

den in de buurt van de meet wordt
qebracht om er de weikelijke opriracht te vervullen En dat is minder winnen dan TV-reklame maken.
Het is zoals Willem van Wijnendaele zei de inrichters willen een
pchte koers Ce renners zullen ze
moeten maken

Vlamingen
vra^iq GRATIS ADVIES

\ ^

pningen (Ie en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten
aan de
HYPOTHFEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.
Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel 09 22.88.33
van 9 tot 18 u ('s zat geslot.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met ons I

Hartelijk dank aan RUG voor zijn
toelichtingen in verband met de gevallen waarin ekspertise en tegenekspertise, bij anti-dopingsonderzoek, verschillende uitslagen geven.
RUG is een wetenschapsman. Hij
weet wat hij zegt. Hij zegt : die
renner nam geen amfetamine e.d.
Voor ons staat het vast als een
muur : Baele nam geen «dinamiet».
En wij zijn er héél blij om.
Even blij als met de mededeling
van RUG zelf. Wij hopen — en vragen het dikwijls — dat velen die
wéten ons en onze lezers verder
zullen helpen met de vragen die
wij zo kwistig opwerpen, en dia
naar onze bescheiden mening te
maken hebben met essentiële dingen in en rond het sportgebeuren.
Iets mogen vernemen van mensen
die wéten, dat is informatie.
Nochtans zouden wij in de toekomst nog even verder willen gaan
met de vragen die voor ons nog altijd blijven rijzen rond de kwestie
dopingsprodukten, kontrole, motivatie, bescherming, bestraffing, zekerheid van schuld, zekerheid van
onschuld e d m Om maar één voorbeeld te vermelden : het is niet
omdat de wetenschap met zekerheid kan zeggen dat een renner
al dan niet amfetamine slikte, dat
diezelfde wetenschap een voldoende waarborg kan bieden dat de dopingsplaag zal verdwijnen, of, volgens sommige optimisten, waartoe
WIJ met behoren, grotendeels verdwenen is

Brouwerij
MOORTGAT
BREENDONK
tel. (03)86.71.21
voor A L U w b i e r e n
en L i m o n a d e s
•
Bijhuizen : Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. (03)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (09)22.45.62

Willy In 't Ven winnaar in de " E3 '
prijs te Harelbeke

Johan De Muynck winnaar
Brabantse Pijl

zij mochten

elkaar mogen te lijf gaan, en wanneer dezelfde lijfeigenen hun nikkel mogen afdraaien voor de poen
en de gloriol van de heren vedetten ? En wat denken de inrichters
daarvan ' Als wij even onze —
uiteraard zotte — mening mogen
zeggen : als wij inrichter waren,
wij zouden simpelkens-weg de vedetjes die alleen maar komen om
zich te laten zien (en waarschijnlijk
om vette startpremies op te vegen)
weigeren in onze wedstrijd. Er kan
héél goed gekoerst worden zonder
hen, en de « kleine » koereurs en
de wielersport zouden er, na korte
tijd al, wel bij varen.

Dwars door Begië, de Brabantse
Pijl en de Gro e E3-Prijs, drie prestigieuze benamingen voor drie doodgewone wielerkoersen Wedstrijden
waarin, naar het heet, de « kleintjes » zich eens mochten uitleven,
omdat de vedetten er niet hun zinnen hadden op gezet Moeten wij
daaruit begrijpen dat de " heren »
het beneden hun waardigheid achten zich in te spannen in deze koersen in eigen land ' Worden zij hier
niet betaald voor hun werk ? Hebben zij zo maar naar willekeur te
beslissen wanneer hun lijfeigenen

In de

WALTER ROLAND
gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op hef huisnummer !)
Telefoon 03/26.86.62

ALLE GLAZEN

ALLE MONTUREN

Voor lezers van dit blad 10 % korting

WIJ - 23-3-73
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bewvegi
antwerpen
ANTWERPEN CArr.)
ARR. KADERDAG
De arr. kaderdag (Antwerpen]
zal plaatsgrijpen op zaterdag 7
april e.k. te 14 u.30, in zaal
« Dortmunder-Thier-Brau-Hof »,
Kon. Astridlaan 73 te Kontich
(Grote baan Antwerpen-Mechelen). Sen. W. Jorissen en P.
Martens zullen er het Partijbestuur vertegenwoordigen en het
woord voeren. Elk kaderlid en
mandataris dient hier aanwezig
te zijn.
- LET WEL I De officieel verzonden uitnodigingen maakten melding van lok. « De Merel •> te
Brecht... wat dus foutief was.
Het is dus wel degelijk <• ThierBrau-Hof » te Kontich.
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.
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.
KNS-VOORSTELLING
Op vrijdag 27 april. « Oorlogsmannen » (van G.B. Shaw). Bestel
nog onmiddellijk uw kaarten bij V.
Peeters, Apollostr. 47 te Berchem,
tel. 21.46.24 of op het afdelingssekretariaat
van
Antwerpen-Stad,
Wetstraat 12, tel. 36 84 65.
ANTWERPEN (Stad)
AFDELINGSVOORZITTER
Om statutaire redenen (gemeenteraadslid kan niet tevens ook
voorzitter zijn van een afdeling)
heeft de h. Bergers zijn funktie als
voorzitter der afdeling neergelegd.
De bestuursleden der afdeling kozen op hun laatste vergadering een
nieuwe voorzitter : de h. Willockx
Wilfried. Na wijlen dokter Delahaye
kende de afdeling als opvolger, op
de post van voorzitter, de h. Bergers. De nooit aflatende inspanningen op propagandistisch gebied gepaard gaande met een geweldige
aktieve inzet van deze respektievelijke voorzitters hebben de afdeling
Antwerpen groot gemaakt en steeds
steviger uitgebouwd. Onbesproken
eerlijkheid, mensenkennis en redelijkheid waren alle noodzakelijke
hoedanigheden om een afdeling
goed te besturen. De afdeling
brengt dan ook hulde aan oud-voorzitter Bergers en hoopt hem nog
jaren als gewoon bestuurslid in zijn
midden te kennen. De h. Wilfried
Willockx, al haast even lange jaren
de post van ondervoorzitter bekledend volgt Bergers op. Het bestuur
ziet in Wilfried een waardig opvolger, met even zo veel goede kwaliteiten. Adres van de nieuwe voorziter : Volhardingstr. 17, 2020 Antwerpen. Tel. 37.22.70.
PAASTOMBOLA
Ie prijs : « Reuze Paasei ». Trekking 30 april. Lotjes aan 20 fr. bij
de bestuursleden of op het sekretariaat, Wetstr. 12. Waag uw paaskans.
WANDELING
Maandag 23 april. Beperkte deelname. Verdronken land van Saaftingen. Opgave deelname sekretariaat
36.84.65 Meer nformatie bij J.
Moens, 38.56.87.
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-gevallen : tel. dr. De
Bo9l, 33.97.90 of De Laet, 38.66.92
BERCHEM
DE NEGEN VAN LAKEN
Op de bestuursvergadering van
20 maart hebben de mandatarissen
van afdeling Berchem solidair beslist een zitpenning af te staan voor
het steunfonds «Negen van Laken».

Het bedrag zal, dank zij de vrijwillige bijdrage der bestuursleden en
afdelingskas afgerond worden op
10.000 fr. Leden die wensen bij te
dragen kunnen terecht bij onze bestuursleden en mandatarissen.
KNS-VOORSTELLING
Nog steeds enkele goede plaatsen voor de KNS-voorstelling van
27 april te bel<omen 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
Filliers, Statiestr. 9
SOC. DIEKSTBETOON
Mandatarissen :
di Goemans,
39.02.30 ; Jos De Roover, Ruytenburgstr. ; 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.
0 0 0 : Vital Peeters, 21 46 24 ;
Robert Geukens, 39 18.27
BONHEIDEN-RIJMENAM
HALFVASTENBAL
Deze twee jonge VU-afdeiingen
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
LEDENVERGADERING
Op vrijdag 13 april te 20 u. 30
gaat in de « Nieuwe Carnot » opnieuw onze maandelijkse ledenvergadering door. Hugo Coveliers komt
ers preken over de VUJO. Alle leden en vanzelfsprekend onze Vujoleden zijn hartelijk welkom.
WIJZIGING MAANDELIJKSE
LEDENVERGADERING
Men neme er reeds nota van dat
vanaf de maand mei de maandelijkse ledenvergaderingen niet meer
de tweede vrijdag maar telkens de
derde vrijdag der maand zal doorgaan.
ADRESWIJZIGING
Ons bestuurslid, verantwoordelijke voor de organisatie, mevr. Angèle De Roover-Vervloet heeft als
nieuw adres ; Bakkerstr. 60, Borgerhout, tel. 36.35.25.
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Onze sekretaresse heeft nog
kaarten van 100 fr. voor het zangfeest op 27 mei in het Sportpaleis
te Antwerpen. Dit zangfeest staat
onder het tema « Vlaanderen Ons
Vaderland ». U gelieve zich te wenden tot mevr. Van Geert, Lt Lippenslaan 22, tel. 36.68.29.
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.
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.
BORSBEEK
SOC. DIENSTBETOON
Gemeenteraadslid Peer Van Nuffelen en KOO-lid Frans Van Looveren : dinsdag 3 april van 20 tot 21
u. in café Riviera (Centrum).'
KOO-voorzitter Staf Kiebooms :
elke maandag van 20 tot 21 u. in
het Oud Gemeentehuis.
GEZELLIG SAMENZIJN
Zoals reeds aangekondigd heeft
heden avond ons gezellig samenzijn plaats in zaal Riviera. De voor
het etentje ingeschreven leden verwachten we tegen 20 u. ; de anderen — ook vrienden, kennissen en
simpatisanten — rond 22 u. Een gezellig orkestje speelt dan ten dans.
inkom gratis.

(kaarten 100 fr.) kunnen wij enkel
de goede raad geven onmiddellijk
hun kaarten te bestellen. Een 100tal werden door onze zorgen besteld en zijn in ons bezit : 60 x 100
en 40 X 40 (niet genummerde zitplaatsen). Meer dan de helft der
kaarten van 100 fr. werden al vastgelegd. Wil je er nog bij zijn —
haast u dan en legt ze onmiddellijk
vast. De verplaatsing zal zoals
ieder jaar gebeuren met een autocar (kosten + 30 fr.). Ranstenaren
en mensen van Wommelgem kunnen eveneens mee. Liefhebbers leg
nu uw kaarten vast, wij kunnen vermoedelijk geen nieuwe van 100 fr.
meer krijgen.
3de BURGEMEESTERBAL
Op zaterdag 5 mei te 20 in de
lokalen van de Veiling, Antwerpse
stwg te Broechem.
De VU samen met de burgemeester en afgevaardigde van de plaatselijke jeugdverenigingen organiseren dit 3de bal. De opbrengst
wordt integraal afgedragen aan de
Broechemse jeugdbewegingen, t.t.z.
de arbeidende, de landelijke en de
studerende jeugd die de opbrengst
zullen besteden voor de aankoop
van sportakkomodatie, muziekinstrumenten of dergelijke. Het orkest
Eddy Smets en zijn vrienden spelen ten dans.
De medewerking van de lokale
harmonie in haar prachtige uniformen — gedeeltelijk het resultaat
van de opbrengst van het burgemeestersbal van vorig jaar — zal
gevragd worden.
IJZERBEDEVAART
Grote en kleine affiches zijn ter
beschikking, gratis op de enkele
voorwaarde dat ze daadwerkelijk
worden gebruikt of uitgehangen.
.Zelfklevers (3 fr.) en sluitzegels
(1 fr. per blad van 6 motieven) alsook nieuwe lucifers zijn er eveneens.
DEURNE
DANK
Als fraktievoorzitter, heb ik de
plicht u het ontslag van mevr. De
Jonghe-Meurrens Lea, als gemeenteraadslid, mede te delen. Mevr. De
Jonghe heeft ontslag genomen om
gezondheidsredenen.
Mevr. De Jonghe stamt uit een
Vlaams - Nationlistische
familie.
Haar vader was reeds vóór de oorlog schepen en van 1941 tot 1944
burgemeester van de gemeente
Korbeek-Lo. Het ganse gezin heeft
zwaar geleden onder de repressie.
Ondanks alle moeilijkheden hield
mevr. De Jonghe in deze donkere
jaren steeds voeling met de beweging. Reeds in 1956 vinden we
haar en haar echtgenoot terug in
de afdeling Ekeren en later in Kapellen, waar ze beiden aktief meewerkten. In oktober '63 verhuisden
ze naar Deurne. In juli '69 werd
mevr. De Jonghe verslaggeefster
van het bestuur, in oktober '69 bestuurslid, vanaf '69 nam ze het sekretariaat waar en vanaf januari '70
vertegenwoordigde ze de afdeling
in de arr. raad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober '70
bekleedde ze de derde plaats op
de lijst en werd 'erkozen.
Gedurende al deze jaren, heb ik
nauw samengewerkt met Lea. Ze
was een gewetensvolle sekretaresse. Begin '71, heb ik dan ook een
sekrtariaat geërfd, dat voorbeeldig
in orde was. Toen reeds ging dit
werk haar krachten te boven.
Mevr. De Jonghe heeft gemeend
ontslag te moeten nemen als raadslid, omdat ze het fysisch niet meer
aankon. Dit is een moedige beslissing. Haar houding kan voor velen
als voorbeeld dienen. Het bestuur
dankt haar oprecht voor het werk,
dat ze in de loop van de jaren voor
de Volksunie gepresteerd heeft en
wenst haar een spoedig herstel.
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 Ridde- C , 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.

EDEGEIVI
LEDENSLAG
BROECHEM
Stilstaan is achteruitgaan. DaarVLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
om gaat onze afdeling in dit voorLiefhebbers die zeker willen zijn
jaar opnieuw een ledenslag op het
van een goede zitplaats op 27 mei | getouw zetten. Indien elk bestuurs-

lid of kaderlid nu eens 2 leden
wierf, het resultaat zou prachtig
zijn.
VUJO
Er wordt een jongerenforum met
afgevaardigden van alle partijen
gepland. Meer nieuws volgt.
MEDELEVEN
Wij betuigen ons medeleven met
het gezin De Bondt dat in rouw is
door het afsterven van vader Debondt.
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, H&ndel 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, ijouwpremie, 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 en van 21 tot 21 u. 45 bij
Vleugels Alfons, Stelen.
— Elke 4e dinsdag van 19 tot 19 u.
45 in café Bij de Koster (Van 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 !
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.
KASTERLEE
NODIGT TEN DANS
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.

KESSEL

ROUWBEKLAG
De afdeling betuigt haar deeln^
ming aan onze kaderleden Grielei»
Keirsmaekers bij het overlijden vaj»
mevrouw Maria Schtiennans.
—

—

—

—

•

^

»

KONTICH
ARR. KADERDAG
De arr. VU-kaderdag gaat door
op zaterdag 7 april te 1 4u 30 in
het Thierbrauhof te Kontich Afde»
ling Kontich, mede verantwoordelijk voor de organisatie, wenst alia
arr. kaderleden hartelijk welkom.
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Kontich gaat in groep op zondag
27 mei. Onze Vlaamse Kring heeft
voor u een groot aantal zitplaatsen
(100 f r , 2e rang) ter beschikkingk
Telefonisch te bestellen bij de bestuursleden van de Vlaamse Kring i
dhr Marcel Kubis, tel. 57.26.89 ; dhr
Paul Embrechts, tel. 57.08.79 , dhft
Luk Sermeus, tel. 57.23.63.
PAPIERSLAG
Onze vriend Alois Verbist zit volop te plannen ; amnestieakties mogen wij van hem in de nabije toekomst verwachten. Maar .. koken
kost geld. Daarom organiseert hij
een bestendige papierslag ; uw oiö
de kranten kunt u dus kwijt bq
Aloïs Verbist, Nachtegaalstr. 68, teC
57 05.52.
DIENSTBETOON
Zitdag van volksvetr. R. Mattheyasens 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.). Koiv
taktadres : Vujo-sekretariaat, Greet
Van Den Bergh, Krulsstr. 10, tel.
57.17.34.
KNS-VOORSTELLING
\/rijdag 27 april. Kaarten te bekomen
bij onze propaganda-verantw. Luo
Defossé, Keizershoek 210, telefoon
57.31.31.
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.
ST.-AMANDS
HALFVASTENBAL
Heden zaterdag 31 maart in zaal
De Leeuw.
ZOEKERTJES

1) Sociaal assistent, In orde
met legerdienst zoekt betrekking in het Antwerpse.
2) Juffrouw, 22 |. lager middel,
onderwijs + 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

WIJ - 23-3-7$

20
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

mannen » 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 we
eerst over kandidaten beschikken
V.'e rijden met eigen wagens. Wie
geen gerij heeft, wordt door de anderen meegenomen.
DIENSTBETOON
Moeilijkheden met administratie
of belastingen ? V'sm't u gerust tot
ons Lekretarlaat, Anf.verosestr 168
te Niel, waar elke vrijdagavond van
19 u. 30 af onze vrienden Jos De
Koek, Gui-'o Michiels en Frans De
IVeulemeerter ter beschikking zijn.

MERKSEM
HET BAL
De VU-Merksem dankt al hare leden, de vele vrienden en simpatlsanten, ook uit de omliggende gemeenten, die er hebben toe bijgedragen dat het bal 1973 is uitgeNIJLEN
groeid tot een sukses dat alles uit
VU-FANFARE EN DRUMBAND
de voorbije jaren overtrefd. Ruim
Zaterdag 21 aoril : Ooening lo200 neringdoeners uit onze gekaal « Napo!20'iboeve » te Nijlen
meente hebben door hun royale
waar Kempenland gevra&nd werd
medewerking het sukses van onze
deze opening op te luisteren.
tombola verzekerd. En wat nu, de
grote zaal de Garve wordt te klein,
Zaterdag 28 f - n l ; Uitstap te Iteen er is te Merksem geen grotere.
gem + opening bal VU. BijeenReeds een uur voor de muziek ten
komst te 17 u. 30 in lok. •• Lindedans speelde waren het merendeel
boom », Dorp te Itegem.
der plaatsen reeds bezet. Het orD'nsdag 11 juli : 11 juli uitstap te
"kest Zoernoriet speelde het alleNijlen.
man naar de zin. De organisatoren
Speciaal willen wij vermelden onen hun medewerkers mogen trots
ze deelname aan de Taalgrensmars
zijn op het resultaat. De Volksunie
op 1 april. Ook onze jongste drumis in te Merksem.
merkens zullen deze 20 km-tocht
HULLEBROECK-AVOND
mee afleggen. Het weze een aanVrijdag 16 maart, was er in den
sporing aan vele anderen om mee
Tijl, een dankbaar publiek dat ten
op te stappen.
zeerste genoot van de fijnzinnige
RANST
en kunstvolle avond, aangeboden
door de Vlaamse Oudstrijdersbond
KNS-VOORSTELLING
en de Vlaamse Kring Groeninghe.
Op vrijdag 27 april te 20 u. zullen
De h. René Herman, die deze prachde KNS-akteurs voor VU-arr. Anttige dia-sona-avond samenstelde,
werpen een feestvorst'^'ljng geven
mocht van de opgetogen kijkers en
van de komedie van G B. Shaw
luisteraars een zeer verdiend en
Oorlogsmannen VU-Ranst bestelde
dik applaus in ontvangst nemen.
kaarten van 80 fr.. middenbalkon
VLAAMSE ZIEKENKAS
Zij zijn te verkrijgen op het VU-seIn een welbedoeld artikel in « 't
kretariaat, St. Antonlusstr. 33 of
Zal » om de Vlamingen van Merkbij één van de bestuursleden. Ook
sem aan te zetten lid te worden
niet-VU-leden kunnen mee.
van de Vlaamse Ziekenkas, werd
vergeten te melden dat ons medeTURNHOUT
lid Jos Peeters, Bredabaan 786, tel.
PItNSTBETOON
45.70.96 reeds vele jaren de verSen. Carlo Van Eisen : elke 3e
tegenwoordiger is van de Vlaamse
donderdag om 20 u. in café « AmiZiekenkas. Wat wij hiermede goed
citia ». Grote Markt.
maken.
Gemeenteraadslid
Rudi
Beau
WILLEM DE MEYER
fays, Rodenbachplantsoen 117. tel
Woensdag 18 april, te 15 u. in
44489.
ons lokaal t i j l . is Willem de Meyer
COO-lid Polly Mennens. Verbinte gast bij de Vlaamse gepensiodingsstr. 26, tel. 42288.
neerden van onze gemeente. Om
Verantwoordelijk bestuurslid voor
bij stem te komen voor het a.s. VI.
dienstbetoon : Arthur Robberechts,
Nat. Zangfeest is het wel goed eens
Neerhofstr 14, tel. 44893.
te '(onien luisteren naar onze nationale bard Willem. Onze gepepWIJNEGEM
neerden worden uitgenodigd op 'n
15 APRIL 1973
koffietafel met koeken. Niet-gepenHou deze datum vrij. Op die dag
sioneerden die willen deelnemen
legt de Vlaamse Vriendenkring een
aan deze koffietafel laten zich inbus in, die via de Voerstreek rijdt
schrijven in Tijl. deelname in de
naar Monschau en Aken. De bus
onkosten : 40 fr.
vertrekt om 8 u. op de Markt en de
GROVADAM
deelnameprijs bedraagt 130 fr. (75
De VU-jongeren van Merksem,
voor kinderen onder de 10 jaar).
onder de leiding van hun voorzitter
SOC. DIENSTBETOON
Jef Van Gils, togen met spade en
Maandag 2 april van 19 tot 20 u.
kruiwagen naar de Gruisweg, om
in het Vleminckhof door sen. Deter plaatse te protesteren en te
bruyne.
kontesteren tegen de onrechtvaardigheid daar waar een minderheid
WILLEBROEK
van gelijkberechte Merksemnaren
VLAAMS
HUIS
worden benadeeld door invloeden
Wij zoeken kontakt met sociaalvan bovenuit, zonder de minste bevoelende, Vlaamsgezindo mensen
kommernis om de rechten van deze
welke geïnteresseerd zijn in het
mensen. Wij zijn er van overtuigd
uitbaten van een herberg (ook verdat de aktie van onze jongeren ten
gaderingen, feestjes, enz) in onze
zeerste gewaardeerd werd door de
gemeente. Voor verder inlichtingen
inwoners van de wijk Merksemheischrijven naar : Wilfried Leemans.
delaan en ook in de gemeente zelf.
Kerkstr. 10, 2660 Willebroek.
Ook de Antwerpse pers kommenteerde de aktie van de Vujo, en
WILRIJK
komplimenteerde deze aktie met
LENTEBAL
enkele fotos. Goed zo jongeren.
Vanavond vanaf 20 u. 30 verVLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
wachten wij alle Vlaamse vrienden
Het is al ieder jaar gebeurd dat
uit Wilrijk en uit de omliggende afvele van onze mensen slecht gezind
waren omdat zij geen goede plaatdelingen in de zaal van « 't Gastsen haddrn voor h'^t zangfeest. Laat
hof », Heistr. « The Raindrops »
u dus op tijd inschrijven bij onze
zorgen voor een denderende muzivriend Jan Vinken, die van nu al
kale begeleiding, zoals steeds
plaatsen reserveerd. Het adres is
een reuzetombola, er is sfeer, er
Akkerbouwstr. 71, tel. 45.49.13. Mois gezelligheid, kortom : u moet er
nique in den Tijl schrijft ook op
bij zijn !
voor kaarten. Dan kan u ook teIJZERBEDEVAART
recht bij K. Van Bockel, St. LutgarVanaf heden zi;n affiches en zelfdisstr 56. tel. 45.57.77.
klevende datumstrookjes ter beschikking. Ze worden gratis thuisMORTSEL •
bezorgd, behalve de strookjes,
PRIVE-LEDEN-LENTE-AVOND
waarvoor een kleine vergoeding
Traditiegetrouw houden wij ook
van 3 fr. wordt gevragd. Wie er
dit jaar onze « Privé-leden-lentehebben wil, belle even met propaavond •> op vrijdag 6 april in zaal
gandaleider, Guy Eggermont, tel.
Hellemans, Eggestr. 27. Stipt te
28.05.62.
20 II starten wij met de heildronk.
ANTI LEBURTON-AKTIE
Leden, denk eraan, nu maandag 2
Help ons bij de kampagne tegen
april dient uw deelnamestrookje in
Leburton. Hang een affiche. Wij
het bezit te zijn van één onzer bebrengen ze bij u thuis, maar wij
stuursleden (-f per deelnemende
moeten er zeker van zijn dat u ze
persoon 80 f r ) .
hangt. Bestellen bij Guy Eggermont.
DIENSTBETOON
Volksvert. Reimond Mattheyssens
WOMMELGEM
(zie onder de algemene rubriek soGEZELLIG SAMENZIJN
ciaal dienstbetoon, arr. Antwerpen!.
Heeft plaats op zaterdag 7 april
Gemeenteraadsleden: Wim Claesin feestzaal Keizershof, Dasstr. 24,
sens, tel, 55.39.09 ; Jos Debackere,
vanaf 20 u. Het duo Suzy Vos en
tel. 49.86.19 ; mevr.. De Ceuster, tel.
Leo Pauwels zorgen voor de dans57.21.77 : Jan Vandewalle, tel,
lustigen ; sen. Dte Bruyne voor de
49.51.10" en KOO-lid Godfr. De
geïnteresseerde luisteraars en de
Clercq.
zanggroep De Ortolaan zijn. onze
gasten. Zoals u ziet voor elk wat
NIEL
wils. Door uw« aanwezigheid beste
KNS-VOORSTELLING
lezer wordt dit derde gezellig saWie op vrijdag 27 april meewil
menzijn een sukse».
naar d« voorstellina van « Oorlogs-

brabant
Brussel-Halle-Vilvoorde
ARR. SEKRETARIAAT
Ons arr. sekretariaat, Kongresstraat 53, 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. sekretariaat
binnenzijn ten laatste zaterdag.
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
SOCIAAL 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 BRABANTIA
ledere zaterdag van 17 tot 13 u.
in lokaal « Piepa », Populierenstr. 1.
BUNZINGEN
JUBIi.EüMBAL MET JOHN HORTON
U wordt allen vriendelijk uitgenodigd op het knalbal met de vedettezanger John Horton en The
Robins, in zaal Centrum, Lindenqroen (parochiezaal in Degelaenstr.) op zaterdag 7 april te 20 u. 30.
Er is ook een bar waar men het 5jarig bestaan van de afdeling op
een rustiger manier kan vieren.
BOUWGRONDEN
Geïnteresseerden voor de aankoop van een bouwgrond, gelegen
in de Vandepeereboomstraat
;
Buizingen (verkaveling Roggemansl
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 I
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 sterbanger 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
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.
DWORP
VILLA TE HUUR
Dworpse landelijke ligging, op
10 m van het Hallerbos, 5 min.
van autoweg Brussel-Parijs, tel. :
050/44923.
BOUWGRONDEN
Zijn in Dworp goedkoop, 15 km
van Brussel-Centrum. Dworp is een
zondagreisje waard I
GROOT-BIJGAARDEN
BENOEMING
Op 21 maart vyerd onze propagandaleider Dirk Debels tot VUfederatielid van de fed. Asse benoemd. De 880 inwoners van GrootBijgaarden die tijdens de federatieraadsverkiezingen hun stem uitbrachten op de VU-lijst krijgen hiermede hun vertegenwoordiger in de
federatie.
Aan Dirk en aan zijn simpatieke
echtgenote Josken onze hartelijkste gelukwensen.
HALLE (Fed.)
KALENDER •
4 mei . Federatiebal in KOC De
Bres te Halle.

7 april : afd. bal. Buizingen,
12 mei : Bal te Dworp,
19 mei : Bal, St Pieters-Leeuw, in
De Jonge Deken.
ITTERBEEK
SMÜLPARTIJ
Op 31-3-73 (vanaf 18u) en
1-4-73 (vanaf 12 u) kan elkeen
recht, voor een smulpartij, in
Parochiezaal, achter de Kapel
St. Annapede.

op
tede
te

LEUVEN (Arr.)
KALENDER
31 maart : Vergadering Centrum
gemeentebeleid.
31 maart : Vergadering vereniging Vlaamse Ziekenkassen te
Gent. Kontakt via J. Weyne, Leuvensebaan 43, Tienen, tel. 016/
834335.
31 maart : Bal, afd. WespelaarTildonk.
31 maart : Diest, mosselsouper,
café President.
1 april : 3e taalgrensmarsj. Vertrek Overijse-kerk, 10 u., einde te
Halle ± 15 u. 30.
2 april : Werkvergadering, kant.
Zoutleeuw, zaal De Toekomst, Zoutleeuw, 20 u.
5 april : Werkvergadering, kant.
Tienen, zaal Xaverium, Tienen, 20 u.
14 april : Bal, afd. Tervuren.
15 april : Wandelnamiddag Kesselse Bergen, ingericht door een
10-tal verenigingen.
21 april : Bal, afd. Molenstede.
24 april : Volksvergadering «Wat
met kabeltelevisie ? » ingericht
daar afd Kessel-Lo. Paneelgesprek
met R. Vandensande, chef-techniküs BRT ; W. Kuijpers, kamerlid ;
W. Wylin, programmator BRT,
26 april : Werkvergadering, kant.
Leuven-Noord, bij Jef Vinex, ErpsKwerps.
27 april : Uitgebreide arr. raad
te Bierbeek.
28 april : Bal, afd. Neerijse.
5 mei : Bal, afd. Aarschot.
25 mei : Uitgebreide arr. raad
met Hugo Schiltz.
2 juni : Kant. Tienen, gezellig samenzijn. Zaal « Berg en Dal », Grote steenweg. Roosbeek.
22 juni : Statutaire arr. raad,
zaai Trefpunt 81, Leuven.
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, Molenstede, tel. 013/326.69.
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.
LOT-ST PIETERS-LEEUW
SOC. DIENSTBETOON
Sen. Bob Maes en fed. schepen
Frans Adang houden zitdag, elke
laatste dinsdag van de maand.
Lot : Fr. Walravensstr. 85, van 19
tot 20 u., tel. 76.33.04.
St Pieters-Leeuv,- : 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.
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 2C april om 20
u. in de zaal « Olida », Bollebeek,
Brussegem.
Te BEGEVEN BETREKKING
IN DE GEMEENTE MOLLEM
Openstelling van de betrekking
van gemeentesekretaris. Kandidaturen ingewacht vanaf 1 maart. Inlichtingen bij Karel Vanden Ho.ute,
schepen te Mollem, tel. 02/52.71.77.
NEDEROKKERZEEL
SOCIAAL DIENSTBETOON
Elke dag ten huize van

Pieter

Van der Vorst,
Vrouwstraat 33.

schepene,

0.U

NEERIJSE
AFDELINGSBAL
Zaterdag 28 april te 20 u. 30, VUbal in de Grote Zaal. Orkest : Tha
Nils. Toegang : 50 fr.
OVERIJSE-EIZER
SOC. DIENSTBETOON
Federatieschepen
Marcel
Da
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.
PEUTIE
SOCIAAL DIENSTBETOON
Het sociaal dienstbetoon zal verzorgd worden door dokter AnciauK
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
ta
Schaarbeek, of, op afspraak tel.
15.53.96. Doet beroep op hem voor
uw moeilijkheden betreffende : da
verschillende
pensioenregelingen
en aanvragen tot rustpensioen, da
militiewetgeving, de middenstandsproblemen, de onderwijsmogelijkheden voor uw kinderen, enz.
BUSAKTIE .
In onze gemeente worden in da
maand maart meer dan 41.000 antlLeburton pamfletten verspreid. Wie
helpt mee ? Naam en adres aan
Jan Vermeulen, Zenobe Grammel.
87, 1030 Brussel 02/41.04.07.
Financiële hulp is ook welkom op
prk 429919 (zelfde adres).
TERNAT
ZIEKENFONDS BRABANTIA
ledere zaterdag van 11 tot 12 u.
in zaal De Hoorn, Poodtsfr. 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 da
ruimtelijke ordening, of van een diploma van architekt of architekt urbanist of van een diploma van licentiaat in de aardrijkskundige wetenschappen van burgerlijk ingenieur.
Kandidaten dienen dringend kontakt te nemen met fed. schepen
Marcel De Broyer, Italiëlaan 6, 1900
Overijse, tel. 02/50.61.76.
AFDELINGSBAL
Al onze vrienden van de afdaling, arr. en Vlams-Brabant, nod^
gen wij uit op ons jaarlijsk lentabaj dat doorgaat op 14 april te 20
u. 30 in zaal De Engel (rechtover da
kerk). Het bekende amusementsorkest Bert Minten speelt ten dans.
En wanneer u moe bent, ga dan
even uitrusten in ons wijnkot waar
allerlei versnaperingen te krijgen
zijn. Tombola met héél veel prijzen.
Kom uw Vlaamse vrienden steunen
in Tervuren, ze vechten in de frontlinie. Kaarten aan 50 fr. bij de bestuursleden of voor inlichtingen
zich wenden tot sekretariaat, St.
Jansstr. 5, tel. 02/57.66.52. Prijzen
voor tombola ten zeerste vyelkom.
ST-GENESIUS-RODE
WINNENDE NUMMERS
Nog af te halen prijzen van winnende nummers tombola toegangskaarten, dansfeest 3 maart 1973 :
1489 - 1165 - 1887 - 1075 - 1347, bij
Lieve Dewit, fed. raadslid, Asterstr. 6, Rode, tel. 58.48.61.
Wij danken ook allen die hebben
bijgedragen tot het sukses van ons
dansfeest. We zeggen tot volgend
jaar !
WAMBEEK
ZIEKENFONDS BRABANTIA
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 gaachte familie uit te nodigen op ons
lentebal op zaterdag 31 maart om
20 u. 30 In de feestzaal van het
Sociaal Kultureel Centrum. De Raademaeckerlaan, Wemmei.
Liza 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
an een fijne bar. Hartelijk welkonul
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DIENSTBETOON VOLKSVERT.
FRANS BAERT
GENT
Opgelet : de zitdag van de 1ste
zaterdag van april wordt verschoven naar de 31ste maart. Kon. Astridaan 123. Gent. 10 u. 30 - 11 u. 30
en op afspraak.
Tel. 09/22.52.06.
WAARSCHOOT
De eerste zaterdag van april,
Juni, oktober, december, bij Fons
Van Holderbeke, Stationstr. 6,
Waarschoot. 14 u. - 15 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
Tweede zondag van de maand, bij
Guide Schaeck, Vosselarestraat.
11 u. - 12 u.
HEUSDEN
Tweede maandag van de maand,
bij Koen Van Meenen, Neerbroekstraat. 19 u. - 20 u
2ITDAGEN ZIEKENFONDS
FLANPRIA
Gent : sekretariaat, Keizer Karel8tr. 101, alle weekdagen van 9 tot
12 u. en de woensdagnamiddag,
Mereibeke : Hundelgemsestwg
859, 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 lUarkt 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 Ligurlsche 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 Fiandria, Keizer Karel8tr. 101, Gent.
AALST (Arr.)
SOLIDARITEIT MET DE
NEGEN VAN LAKEN
Een omhaling tijdens de kaderdag van vorige zaterdag te Denderhoutem bracht meer dan 3.400 fr,
op: Dat is vanzelfsprekend slechts
een voorspel. Elke afdeling heeft
hier de plicht zijn daadwerkelijke
solidariteit te tonen met de veroordeelde militanten. Elke afdeling
ontvangt i.v.m. hiermee een omzendbrief vanwege het arr. bestuur.
De penningmeesters zullen wel
even de ogen moeten dichtknijpen
en hun traditionele greep op de afdelingskas even lossen I
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.
DENDERMONDE (Arr.)
ARR. KADERDAG
Had plaats op 17 maart in zaal
« Mikeno » te Schoonaarde. Hij
werd bijgewoond door volksvertegenwoordiger-Burgemeester
Aviel
Geerinck en de prov. raadsleden
Buggrave en Keldermans en een
40-tal bestuursleden. De kaderdag
was nuttig en suksesvol. De uiteenzettingen van algemeen direkteur
Toon van Overstraeten over « Mogelijkheden in de afdelingswerking»
« houding VU tegen de huidige regering en problemen » van sen.
Wim Jorissen blonken vooral uit
door de Juiste toon waarmee ze
werden naar voor gebracht en door
hun volledigheid. De besprekingen
die telkens volgden, bewezen dat
de egbrachte informatie zeer goed
was overgekomen.
DENDER-WEST
.SOC. DIENSTBETOON
2ITDAGEN: 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.

SOCIAAL DIENSTBETOON
arr. antwerpen
ANTWERPEN
Maandag 2 april : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens.
Maandag 9 april : volksvert. A. De Beul en sen. H. De Bruyne.
Maandag 16 april ; volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens.
Maandag 30 april : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens.
Lok. : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen, tel. 36.84..65, van 16 tot 20 u.
WIJNEGEM :
Maandag 2 april : sen. H. De Bruyne.
Maandag 16 april : sen. H. De Bruyne.
Lok. Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u.
KONTICH :
Woensdag 11 april : volksvert. R. Mattheyssens.
Woensdag 25 april : volksvert. R. Mattheyssens.
Lok. Alcazar, Mecheisestwg 22, tel. 37.13.32. van 19 tot 20 u.
KAPELLEN :
Donderdag 5 april ; volksvert. dr. H. Goemans.
Lok. : ten huize van Op de Beeck, Wilgenstr. 4, tel. 64.55.93, van 20 u. 30
tot 21 u. 30.
MERKSEM :
Donderdag 19 april : volksvert. dr. H. Goemans.
Lokt. Tijl, Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30.

arr. brussel
Volksvertegenwoordiger VIC ANCIAUX
ALSEMBERG : dinsdag 2 april, 21 u., café De Zwaan, met Frans Adang.
ASSE : dindag 17 april, 21 u., in het sekretariaat, Prieelstr. 1, met J. Van
Doeren.
BEERSEL : maandag 2 april, 19 tot 20 u., café Terminus.
BRUSSEL : woensdag 18 april, 19 u., café Uilenspiegel, Pletincksstr.
DIEGEM : maandag 16 april, 20 u., in café Bachus.
GRIMBERGEN : dinsdag 24 april, 20 u., café Sport.
HALLE : maandag 2 april, 21 u., café De Sleutel.
HAREN : maandag 9 april, 20 u., café Ons Huis.
LONDERZEEL : dinsdag 24 april, 21 u., café Centrum, met Pol Peeters.
MACHELEN : maandag 9 april, 21 u., zaal Egmont.
NEDER-OVER-HEEMBEEK : woensdag 4 april, 19 u., in de Familia.
OVERUSE : maandag 2 april, 20 u., café Luxemburg.
ST.-GENESIUS-RODE : dinsdag 3 april, 21 u., café Dragonder, met Lieve
Dewit.
STEENOKKERZEEL : dinsdag 10 april, 21 u., café Den Appel, met Mon
Schepens.
VILVOORDE : maandag 16 april, 21 u., café De Gouden Voorn.
WEZENBEEK-OPPEM : dinsdag 10 april, 20 u., café Bij Mathilde, met B.
Ceuppens.
Op afspraak : De Klepperbaan 5, Brussegem, tel. 595455.
Senator BOB MAES
GOOIK : dinsdag 10 april, 20 u. 30 tot 21 u. 30, lok. De Groene Poort.
GROOT-BIJGAARDEN : dinsdag 24 april, 19 tot 20 u., ten huize van De
Ridder, Brusselsestr. 376.
KAMPENHOUT : dinsdag 3 april, 20 u. 30 tot 21 u. 30, lok. Keizershof.
KRAAINEM : dinsdag 1 april, 19 tot 20 u., ten huize van gemeenteraadslid
Boutmans.
MELSBROEK : donderdag 5 april, 19 tot 20 u., in lok. Alcazar.
ST.-KWINTENS-LENNIK : dinsdag 10 april. 19 tot 20 u., in lok. De Verzekering tegen de Dorst (Eizeringen).
2AVENTEM : dinsdag 17 april, 20 u. 30 tot 21 u. 30, Parklaan 14.
ZELLIK : dinsdag 24 april, 20 u. 30 tot 21 u. 30, lok. De Zwaan.
Verder op afspraak : Parklaan 14, Zaventem.
Volksvertegenwoordiger Eugene DEFACQ
BUIZINGEN : dinsdag 24 april, 19 tot 20 u., lok. De Welkom.
Andere afspraken in de afdelingen via tel. 09/22.64.23 of 09/25.64.91, of
schriftelijk op het adres : Domentstr. 3, 1705 Essene.
Federatieschepen FRANS ADANG
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroekse stwg, Si.-Pieters-Leeuw, tel.
77.31.83.
Agglomeratieraadslid JAN DE BERLANGEER
MOLENBEEK : elke zaterdag, 10 tot 11 u., ten huize van Emiel De Smedt,
J. Debrucqlaan 101.
JETTE : elke zaterdag ten huize, 11 u. 30 tot 12 u. 30, De Smet de Nayerlaan ISO, tel. 28.34.80.
AVVS, Vooruitgangstr. 191, alle donderdagen, 20 tot 21 u-, tel. 18.51.75.
Agglomeratieraadslid STAN PHILIPS
BRUSSEL : maandag 9 april, 20 tot 21 u., café Uilenspiegel, Pletinckxstr.

arr. brugge-torhout
BLANKENBERGE : zondag 1 april, 11 tot 12 u., P. Leys, café Rodenbach.
SIJSELE : dinsdag 3 arpil, 19 tot 20 u., P. Leys, bij Hoornaert, Oedelemsestr. 57.
VARSENAERE : zaterdag 7 april, 10 tot 11 u., P. Leys, café De Leeuw.
JABBEKE : zaterdag 7 april, 9u.30 tot 10u.30, Van In, bij Eeckeloo, Aartrijksestwg. 39.
KNOKKE : vrijdag 13 april, 19 tot 20 u., P. Leys, bij Delille, Helmweg 12.
VELDEGEM : zaterdag 7 april, 9 tot 10 u., Verbeke, bij W. Maenhout, K.
Albertstr. 59.
LOPPEM : zaterdag 7 april, 10 tot 11 u., Verbeke, bij Verhaeghe, Stationsplein 12.
ST. KRUIS : maandag 9 april, 19 tot 20 u., Van In, bij O. Dombrecht, Engelendalelaan 89.
ASSEBROEK : maandag 9 april, 20 tot 21 u., P. Leys, bij Reynaert, Nieuwstr.
25.
RUDDERVOORDE : dinsdag 10 april, 19 tot 20 u., P. Leys, café Vandaele.
HEIST : vrijdag 13 april, 18 tot 19 u., P. Leys, bij Deroose, Bondgenotenl. 57.
ZEDELGEM : zaterdag 14 april, 10 tot 11 u., P. Leys, bij Vierstraete, Kuilputweg 83.
NIEUWMUNSTER : zondag 15 april, 11 tot 12 u., Frijns, in café Gemeentehuis.
MOERKERKE : zondag 1 Sapril, 10 tot 11 u., Deroose, bij J. Debbaut, Hoornstr. 41.
DUDZELE : woensdag 18 april, 2 Otot 21 u.. Van In, café De 3 Zwaenen.
TORHOUT : zaterdag 21 april, 9 u. 30 tot 10 u. 30, Van In, bij Vlieghe, Hofstr. 9.
LISSEWEGE : zaterdag 2 Sapril, 10 tot 11 u.. Leys, bij Bauwens, Stationsstr.
15.
OOSTKAMP : zaterdag 28 april, 10 tot 11 u., Leys, bij Mollet, Legeweg 169.
BRUGGE : ledere zaterdag door al de mandatarissen in het Breydeihof.

arr. kortrijk
KORTRIJK : in <c 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 H 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, 10u.30 tot 11u., R. Vandewattyne.
KERKHOVE : lok. Century, 2e zondag, 11 tot 11u.30, R. Vandewattyne.
ANZEGEM : lok. De IJzer,, 2e zondag, 10 tot lOu.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. T»
hon, elke woensdag, 19 tot 20u.
WEVELGEM : ten huize van L. Vansteenkiste, elke maandag, 20 tot ÏKii,
LENDELEDE lok. De Handboog, Ie maandag, 11u.30 tot 13u., L. Vamteeiv
kiste.
BISSEGEM : lok. Leopold, Ie vrijdag, 20 tot 21 ., L. Vansteenkiste.
INGOOIGEM : zaal Streuvels, 2e zaterdag, 16 tot 17u., L. VansteonlilttA,
GULLEGEM
i/MMn.,,.
'•J°^^ ^Jf**!*"?' 2^ zaterdag, 18 tot 19u., L. Vansteenkiste.
^..r^w^l,^'..'^^ . F^ ^"•'^®'' ^ " ' ^ maandag, 20 tot 22u., Fr. Blancquaret.
ZWEVEGEM : lok. Sportwereld, Ie donderdag, 19 tot 20u., Fr. Blancquaert
HEULE : ten huize van Frans Van Steenkiste, schepene, Kortriiksestr. 34,
elke zaterdag, 10 tot H u .
i
-i
LAUWE : lok. Brittania, 3e vrijdag, 19 tot 20u., H. Vandenbuicke, gemeenteraadslid.
HARELBEKE : lok. De Zwaan, 3e zaterdag, 17u.30 tot 18u.30, L. Vansteenkiste.

arr. dendermonde
VOLKSVERTEGENWOORDIGER AVIL GEERINCK
Iste zaterdag van de maand :
WIEZEDENDERBELLE : 8 tot 10 u., café Centrum, Wieze
BUGGENHOUT-BAASRODE : van 10 tot 12 u., bij mr. Keldermans, Kasteelstr. 186, Buggenhout, tel. 332.64.
'"^^^2^15^31 ^° * ° * ^^ "•' ' " ^^®*'^°* ""'P*' ^^° Duboisstr. 28, Lebbeke, t e l
1ste woensdag van de maand :
GROOT-DENDERMONDE : 18 tot 20 u., in Den Ommeganck, Grote Markt
Dendermonde, tel. 052/225.67.
2de zaterdag van de maand :
OVERMERE : 8 tot 10 u., in Den Hoorn, Centrum, tel: 09/79.55.07.
WETTEREN : 14 tot 16 u., in de Klokke, Vlaams Huis.
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : 16 tot 18 u., in Palinghuis.
Jan Pauwels, Brugstr., Schoonaarde, tel. 432.46.
3de zaterdag van de maand :
^M!^J?^,.!,.' J? * ° ' ^° "•• '''' ^'^^y Van de Bogaerd, Kruisbeeldstr. 42.
S S ^ S T I O ' ^ ' ^ ^ ^ ' ' ! = '° *•" ' 2 u., bij mr. Keldermans (zie hoger).
WAASMUNSTER : 14 tot 16 u., in Spijshuis Dennenland, Ommeganckd.eef
tel. 470.41.
3de woensdag van de maand :
GROOT-DENDERMONDE : 18 tot 20 u., in Den Ommeganck (zie hoger).
4de zaterdag van de maand :
OVERMERE-BERLARE : 8 tot 10 u., in Den Hoorn (zie hoger).
LEBBEKE : 10 tot 12 u., in Gasthof Pips (zie hoger).
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : 14 tot 16 u., café Mikeno,
Dorp, Schoonaarde.
GREMBERGEN : 16 tot 18 u., in Uilenspiegel, Dorp 1.

arr.

turnhout

Volksvertegenwoordiger BELMANS
ot.-^JïlP°'^'^ '• " ^ "^'"sdag, 20 u. 15, in café Vrijheid, Vrijheid 92.
ïlt.!.?^^ = .3e dinsdag, 21 u., in VU-lokaal, Gemeenteplein 5.
GEEL : iedere maandag van 18 tot 19 u. 30, Possonsdries 7.
HERENTALS : 2e dinsdag, 21 u., in Kempenland, Statieplein.
HERENTHOUT : 2e dinsdag, 21 u. 45, in De Nieuwe Kroon, Markt.
HOOGSTRATEN : 3e dinsdag, 19 u. 30, in De Tram, Vrijheid.
ï l ^ t ^ T " " ' ^ ^ • ^^ «Unsdag, 21 u. 45, in Duivenlokaal, Grote Steenweg 135.
MEERHOUT : 4e dinsdag, 21 u. 45, In café Weversberg 41.
T)wi
KASTERLEE : 2e dinsdag, 19 u. 30, in Breugelhof, Geelsebaan.
MOL : 4e dinsdag, 21 u., In De Valk, Hoek Corbiestr.-Rondplein.
OUD-TURNHOUT : 3e dinsdag, 21 u. 45, in Brouwershuis, Dorp.
RAMSEL : I e dinsdag, 21 u., in De Pereboom, Vosdonken.
RIJKEVORSEL : 3e dinsdag, 20 u. 15, in Parochiecentrum, Dorp.
VEERLE : Ie dinsdag. 20 u. 15, in de De Wijngaard, Dorp.
VORST : Ie dinsdag, 19 u. 30, bij Kempenaers, Geelsebaan 72.
WECHELDERZANDE : 2e dinsdag, 20 u. 15, in De Keyzer, Dorp.
WESTERLO : 4e dinsdag, 19 u. 30, in Volkslust, Tongerlo-Dorp.
Senator VAN ELSEN
BALEN : Ie vrijdag, 1 9u. 30, bij de Coiffeur.
OESSEL : 3e donderdag, 19 u. 15, bij de Koeret, 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 Huis Helsen,
de Broquevillestraat 5.
OLEN : 4e donderdag, 20 u., In lokaal De Oude Pot.
TURNHOUT : 3e donderdag, 20 u., in café Amicitia, Markt.
VEERLE : 3e dinsdag, 20 u., in café De Wijngaard, Dorp.
WESTERLO : 4e donderdag, 20 u. 45. in lokaal Onder De Toren. Voortkapel.
Senator BOUWENS
GEEL : 4e maandag, 21 u„ in Hotel Sportwarande, Markt.
GROBBENDONK : 1e 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. leuven
Kanton Diest : Volksvert. Wllly Kuijpers, iedere 3e maandag :
DIEST : bij Nelly Nuyts, Robeynsl. 70, tel. 013/311.17, van 19u30 tot 20u30.
MOLENSTEDE : bij Lieve Didden, Molenweg S, tel. 013/334.14. van 20u45
tot 21u30.
ZICHEM : bij Willy Joris, Markt 38, tel. 013/719.18, van 21u45 tot 22u30.
Kanton Tienen : Volksvert. Willy Kuijpers :
HOECAARDEN : bij Lode Cresens, Tiensestr. 12. In princiepe de tweede
vrijdag van de maand van 7 tot 8 u. of na afspraak.
TIENEN : bij J. Weyne, Leuvenselaan 43, tel. 016/834.35, maandag, dinsdag
en vrijdag van 18 tot 20u., alsook de zaterdagvoormiddag.
KUMTICH : bij A. Verstraeten, Leuvensestr. 11, tel. 016/835.52, maandag,
60UTERSEM : bij Th. De Vos, Oude baan 110, alle maandagen v. 20 tot 21u.
OUD-HEVERLEE : café « De Luchtbede », Statiestr. 1, vanaf 20 u.
woensdag, donderdag en vrijdag van 20 tot 21 u.
Kanton Zoutleeuw-Landen : Volksvert. Willy Kuijpers, iedere 4e maandag ;
DRIESLINTER : café Cameo, Grote stwg, van 19u30 tot 20u30.
LINTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein (Neerlinter), van 20u30 tot 21 u.
Leuvense Agglomeratie : sen. M. Van Haegendoren, G. Gezellelaan 63,
Heverlee, tel. 016/245.45, na afspraak.
Sen. R. Vandezande, Naamsestr. 167, Leuven, tel. 016/284.20, elke dinsdag
van 19u30 tot 21u30.
KESSEL-LO : sen. R. Vandezande, iedere I e maandag, lokaal Coosemans,
Holsbeekse stwg 139, van 20 tot 22 u.
Kanton Leuven-Noord : Volksvert. W. Kuijpers, Swertmolenstr. 23. Herent,
tel. 016/296.42, na afspraak.
HEVERLEE : Fr. Aerts, gemeenteraadslid, Kapelberg 19 ; mevr. A. Vloeberghs-De Roo, gemeenteraadslid, St. Jorislaan 12, tel. 270.37 ; H. Lorent,
lid COO. Egenhovenweg 47/32, tel. 321.34.
Kanton Leuven-Zuid : sen. R. Vandezande, iedere 3e maandag :
TERVUREN-MOORSEL : prov. raadslid J. Depré of gemeePteraadslid G.
Vandendriessche, iedere Ie donderdag, café In de Ouds Smidse, Kerkstr. 5. Moorsel, van 20 tot 21 u.
DUISBURG : prov. raadslid J. Depré, 3e donderdag, bij J. Robeet. Ned Duisburg, van 20 tot 21 u.
NEERIJSE : bij J. De Baetseiier.
HULDENBERG : bij J. D'Haene.

,,
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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.
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 aril, Maipdegem, Aalter en
Waarschoot ; zondag 8 april, Landegem ; maandag 9 april. Heusden.
EREMBODEGEM-Centrum
ZITDAG
BELASTINGSAANGIFTEN
Noteer nu reeds de data waarop
zitdagen- worden
georganiseerd
voor het invullen van aangifte-formulieren : vrijdac 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 Rembr3ndt, 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).
Roels 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.
u. café
caie Congo, Leuvestr.).
ERTVELDE
LUSTRUMBAL
Op ^ april a.s. heeft van 20 u. af
in 'de zaal Recta het vijfde VÜ-bal
plaats. Het orkest Bert Brent luistert dit lustrumbal op.
GAVERE-BALEGEM
3de GROOT LENTEBAL
Zaterdag 31 maart met Nicole
Josy en Hugo Sigal. Zaal Racing,
Markt te Gavere. Eerste dans te
20 u. 30.
Toegangskaarten aan 70 fr. (60
fr. op voorhand) te bekomen bij dr
Roger Meysman, Kasteeistr. 22.
Melsen ; Roger Van Gijsegem, Wannegatstr. 1, Vurste ; Mark De Langhe, Scheldestr. 1, Gavere en bij
alle bestuursleden.
GENT-EEKLO (Arr.)
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.
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
Heden zaterdag 31 maart 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.
GENTBftUGGE
ADRESWIJZIGING '
Ons KOO-lid Raoul Vercauteren,
tevens Vü-afd.
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.
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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.
HERZELE
T-DANSANT
Zaterdag 5 mei, na de arr. autokaravaan, organiseert afd. Herzele
in dancing « Koilos » een T-Dansant met dj Focus. Aanvang te 20
u. Inkom aan 30 fr. Iedereen welkom.
HEUSDEN
VU-BAL
U komt toch ook vandaag, zaterdag 31 maart, naar het vierde lentebal van VU-Heusden. Het wordt
weer eens tof ! Dit vierde lentebal heeft plaats in de gezellige zaal
van het « Stekkershof », Laarnebaan. Oswald Van Ooteghem, Koen
Van Meenen, Johan Dequidt en het
ganse VU-bestuur verwachten u.
Deuren vanaf 20 u.
KERKSKEN
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.
KLUtSBERGEN
AVONDFEEST
Op zaterdag 31 maart in zaal
Appolo op de Klu's. Als gastspreker werd volksvert. Nelly Maes uitgenodigd. Wij moeten eens deelnemen aan deze avond van de kranige afdelingsvoorz. Jaklien Vandenbossche, bij wie ook mag ingeschreven worden op haar adres, Kieverstr. 13.
MOORSEL
INVULLEN AANGIFTEN
Deskundigen van het arr. Centrum voor Dienstbetoon houden
zich ter beschikking voor het invullen van de aangifteformulieren op
zondag 8 april van 10 u. 30 tot 12
u. in café <• Heuvelhof », aan het
station te Moorsel.NINOVE
BAL
Zaterdag 14 april vanaf 21 u. 30 :
vierde bal in zaal « Berg en Dal »,
Brusselsestr.
VLAAMSE SPORTKRING
Elke vrijdag van 19 tot 20 u. in
het stadspark. Verzamelen aan het
basketbalplein.
QORDEGEM
INVULLEN AANGIFTEN
Jules Henderickx en deskundigen
van het arr. Centrum voor Dienstbetoon houden zich ter beschikking
voor het invullen van belastingsaangiften op maandag 9 april van 19 u.
30 tot 21 ü. in café bij Stéfaan Van
de Velde, Dorp. Deze zitdag is ook
bestemd voor de inwoners van
Smetlede en Bavegem.
OOSTAKKER
SOC. DIENSTBETOON
Met al uw problemen o.a. voor
bouwlustigen (rooilijnen, bouwvergunningen) : voor het personeel
van overheids- en parastatale 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.)
31 maart : avondfeest afd. Kluisbergen.
6 april : Petegem a/d Schelde :
gespreksavond Dosfelinstituut.
14 april : avondfeest afd. Munkzwalm (spreker : sen. De Bruyne).
ST.GILLES-WAAS
IN MEMORIAM
Zondag 24 maart na maanden
ware ziekte ontviel ons Alfons Marin, een der pioniers uit het Waasland welke meevocht in 1961 en later om de doorbraak van de Volksunie in onze streek te verzekeren.
Hij had nooit grote ambities maar
dank zij zulke mannen werd het
pad schoongemaakt voor de jonge
generatie die er nu de vruchten van

plukt. Wij vragen aan onze IBÏWB
een stonde ingetogenheid om deze
man te gedenken. Hij was tevwis
een groot sportfiguur en droeg de
Vlaamse gedachte ook op dit terrein door bij de jonge renners.
ST.-NIKLAAS
ARR. KADERDAG
Op dit belangrijk ogenblik voor
de partij worden in samenspraak
en diskussie met onze kaderleden
en verkozenen volgende onderwerpen behandeld : « De politieke opdracht van de Volksunie nu I » en
« De grote doorbraak », inleider :
sen. dr. Maurits Coppieters ; « Vernieuwde opdracht voor de VU-afdeling in deze doorbraak », inleider :
Toon Van Overstraeten, algemeen
direkteur.
De kaderdag gaat door op maandag 2 april om 19 u. 30 te St.-Niklaas, hotel « De Spiegel », Stationsstr. 1.
Dokumentatiebrosjuren
worden
ter plaatse bezorgd. Alle bestuursleden en mandatarissen worden er
verwacht.
VLIERZELE
INVULLEN AANGIFTEN
Jules Henderickx en deskundigen
van het arr. Centrum voor Dienstbetoon houden zich ter beschikking
voor het invullen van belastingsaangiften op zaterdag 7 april van 10
tot 12 u. in café « De Lantaarn »,
bij Marie en Eli Caudron, Oordegemstr.
WAARSCHOOT
DAG VAN DE GEHANDIKAPTEN
Onze dr J. Goossenaertskring organiseert een ontmoetingsnamiddag voor niet-validen en validen op
zondag 15 april te 15 u. in de Fiesta, Nieuwstr.

west-viaanderen
ANZEGEM-OTEGEM-INGOOIGEM
DANSFEEST
We nodigen alle leden en simpatisanten uit op het bal van prov.
raadslid Vandewattyne, op zaterdag 7 april om 20 u., in zaal «Stijn
Streuvels», bij onze vriend Noé
Pommelaere, in Ingooigem. Inkom :
50 fr.
BRUGGE (Arr.)
VU-LENTEBAL
Leden en simpatisanten worden
vriendelijk uitgenodigd op het arr.
dansfeest in het Jagershof te St.
Andries op zaterdag 7 april. Door
uw aanwezigheid helpt u mee aan
het welslagen van dit feest en
steunt u op een prettige manier de
werking van de VU in het arr. Brugge-Torhout. Jongeren en minder
j'ongeren vinden er hun gading. Spe- |
len ten dans : Anra sextet met Anneke Will en disco Udo Montez.
ANTI LEBURTON-AKTIE
Uit alle hoeken van het arr. Brugge vertrokken zondag 25 maart korte autokaravanen, allen begeleid
met mikrowagen, naar Torhout. Onderweg werden aan meerdere kerken meetings gehouden. De inval
te Torhout was een machtig
schouwspel van een 100-tal keurig
beplakte wagens en gal spuwende
mikro's tegen de wanhoopsregering
van Ali Leburton en zijn 35 baba's.
Na nog een korte rondrit door Torhout werd, bij het beëindigen van
de laatste mis, op de Markt een
openlucht meeting gehouden door
onze sen. Guido Van In. Wij danken
de velen die, door hun medewerking, van deze sterrit een sukses
hebben gemaakt.
BRUGGE-KERN
LEDENSLAG
Wij stellen vast dat nog veel van
onze trouwe lezers van « Wij »
geen lid zijn van de Volksunie. Deze mensen dienen te begrijpen dat
het opdrijven van het aantal leden
noodzakelijk is voor de verdere uitbouw van onze partij in het gewest.
Diegene die de stap wensen te wagen of vrienden kennen die bereid
zijn zich te abonneren of toe te
treden dienen slechts een kaartje
te schrijven naar Hubrecht Mare,
Branstr. 1, 8000 Brugge.
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.
DIKSMUIDE
DE EER GERED
Onze afdeling kende een ernstige achterstand inzake abonnementen op « Wij ». wat dan voor een in
OVD historische afdeling wel niet
bijster voorbeeldig was. Gelukkiglijk hadden we Rik Serpieters, die
de ontbrekende vijftien lezers, liefst
op één dag wist aan te brengen.
Proficiat en dank u, Rik.

ICHTEGEM
OVERLIJDEN
Op 24 maart werd Oskar Martens
(vooroorlogs sekr. van de VOS,
hiervoor alleen bedacht met levenslange gevangenis 1), vader van
onze vrienden de familie Martens,
onder grote belangstelling ten grave gedragen. Het arr. bestuur was
vertegenwoordigd door oud-senator
Leo van de Weghe en voorz. A. Van
Sijnghel. Op het santje lezen we :
« Hij beleefde 4 jaar In de bloedgrachten van de IJzer, alle gruwelen wreedheden van waanzinnige
volkerenmoord : zodanig dat de
spookbeelden ervan nog altijd voor
zijn geest dwaalden. Zijn hartekreet : Nooit meer oorlog I Heer,
naar uw voorbeeld heb ik het kruis,
dat Gij op mijn schouders hebt laten wegen, gedragen. Ik werd net
als u gevangen genomen, bespuwd
en beschimpt, van Kaïfas naar Pilatus gesleept. Ik hoop berouwvol-van
U amneste te verkrijgen ». De VUafdeling betuigt haar innige deelneming in de zware rouw die de familie getroffen heeft.
lEPER
A. VERGHEYNST SPREEKT OVER
LEGERHERVORMINGEN
Heden zaterdag 31 maart te 16 u.
komt de h. Albrecht Vergheynst op
uitnodiging van de VU-jongerenleper, naar « 't Zweerd », waar hij
het aktuele onderwerp « Legerhervormingen » zal behandelen. De
kontestatie rond het plan Vanden
Boeynants, dat ook in leper veel
jongeren kwaad bloed zette, wijst
er op dat de jongeren interesse
aan de dag leggen voor het onderwerp.
Alle strekkingen worden dan ook
van harte uitgenodigd op deze
spreekbuurt aanwezig te zijn.
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-msndatarissen en
-bestuursleden een beroep doen.
IZEGEM
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Als VU-lid of «Wij»-abonnee, bent
u al ingeschreven bij West-Flandria?
Voor dezelfde bijdrage geniet u dezelfde voordelen en garantie, en
de uitbetalingen geschieden in een
minimum van tijd. Aarzel niet langer, streef mee naar eigen sterke
ziekenfondsen. Vraag zelf een bezoek aan bij mevr. Johanna Decoopman-Vanassche, Reperstr. 110.

KOEKELARE
IN MEMORIAM
E. LOOTENS
Een jaarmis zal gezongen worden voor Etienne Lootens zaliger, in de parochiekerk van Koekelare op morgen, zondag 1
april, om 10 u. Wij zetten alle
leden van de partij er toe aan,
om in herinnering aan de vele
verdiensten van Etienne, deze
kerkelijke dienst bij te wonen.

KORTRIJK-STAD
TEKENNAMIDDAC
VOOR DE KINDEREN
Heden zaterdag wordt in het lokaal 1302, Reynaertstr. 9, een tekennamiddag ingericht voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Aanvang : 14 u. 30 ; einde : 16 u. 30.
Deze kreatieve aktiviteit zal onder
bevoegde leiding staan en de ouders moeten niet blijven. Speelkledij aangeraden. Iedereen hartelijk
welkom.
LAUWEWEVELGEM
IJZERBEDEVAART
Het IJzerbedevaartkomitee richt
een avond in met films van de
IJzerbedevaarten van 1938 en 1939,
en kleurfilm-over de IJzerbedevaart
1972. Toespraak door Jaak Vandemeulebroucke, lid van het IJzerbedevaartkomitee. De plaatselijke afdelingen steunen volledig dit initiatief ; daarom allen op 6 april om
20 u. op post in het « Prinsenhof ».
OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE
ABONNEMENTENSLAG
Wanneer u dit artikel zult lezen,
zal de abonnementenslag in OVD
gewonnen zijn en konden wij met
de hulp van talloze bestuursleden
de achterstand ophalen van 576 tot
900 ! Negenhonderd is natuurlijk
een « raar » getal : precies of we
in nood zitten. Daarom streven we
volgend jaar beter naar 1000. Langs
deze weg worden alle vrienden en
ijveraars zeer hartelijk bedankt.

DIENSTBETOON U. BRUYNOGHE
Prov. raadslid en vertegenwoordiger onzer landbouwerj
UriMto
Bruynoghe, is ter beschikking voor
SOC. dienstbetoon : elke woensdag
van 10 u. 30 tot 11 u. 30 bi caf6
Flandria, Grote Markt, Veurne en
elke eerste zaterdag van 9 tot 10
u. in restaurant Het Belfort, Grote
Maiict, Veurne.

IN MEMORIAM
E. LOOTENS
Een jaarmis zal gezongen worden voor Etienne Lootens zaliger, in de parochiekerk van Koekelare op morgen, zondag 1
april, om 10 u. Wij zetten alle
leden van de partij er toe aan,
om in herinnering aan de vele
verdiensten van Etienne, deze
kerkelijke dienst bij te wonen.
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OOSTENDE
ZITDAGEN
EM. VANSTEENKISTE
Iste zaterdag van elke maand 1
9 u. : Veurne, Belfort, Markt ; 10
u. : Diksmuide, Vlaams Huis ; 11 u.i
Koekelare, Hertog Van Arenberg i
12 u. : Handzame, Casino, Statiastr. ; 13 u. Ichtegem, Den Engel.
3de zaterdag van elke maand 1
9 uur : Zeelaan 29 te De Panne ï
10 u. : Middelkerke, Were Dl ; 11 u.
Roksem, bij schepen L. Vierstraetej
12 u. : Eernegem, Riva-Venus, Aartrijkestr. ; 13 u. : De Haan, Georgy's
Club, Kon. plein 6 ; 13 u. 30 : Bradene, bij K. Haeck, Driftweg 59.
Oostende : op telefonische afspraak : 79548.
POPERINGE
SOC. DIENSTBETOON
Frans Soenen, gemeentemandataris : leperseweg 156, tel. 057/332.7S
Henri Verbiese, Bruggestr. 8, tel.
057/341.43.
Rik Sohier : Werf 104, tel. 057/
341.36.
Steeds tot uw dienst, per tetefonische afspraak en de werkuren op
hun adres.
Sen. F. Blancquaert houdt zitdag
op het adres : Bruggestr. 10 elke
eerste zaterdag van 10 tot 11 u.
ROESELARE-TIELT (Arr.)
ARR. KADERDAG VERDAAGD
De jaarlijkse arr. kaderdag werd
wegens de onbeschikbaarheid der
sprekers verdaagd tot 14 april, en
gaat dus niet door op 31 maart.
TIEGEM-VICHTE-ANZEGEMCTEGEM-INGOOIGEM
BAL
We herinneren er onze leden en
die van de omliggende afdelingen
aan, dat onze beide afdelingen hun
jaarlijks bal inrichten op zaterdag
7 april in de alomgekende en sfeervolle zaal « Stijn Steuvels » te Ingooigem. Het fantastisch orkest
« Ricky and the Lords » speelt ten
dans vanaf 20 u. 30.
TIEGEM-VICHTE
DIENSTBETOON
ledere woensdag van 20 tot 22 u.
ten huize van Walter Vanmaercke,
gemeentemandataris, Kapellestr. 55
Tiegem en bij Erik Waelkens, Kaandries 4, Tiegem.
VEURNE
KOLPORTAGE
Onze afdeling kolporteert met
« Wij » op zondag 8 april a.s. te
Avekapelle, Eggewaartskapelle en
Steenkerkev Bijeenkomst aan de
kerk te Avekapelle, waar om 9 u. 30
met de kolportage gestart wordt.
WERVIK
GELUKWENSEN
Onze beste wensen aan de wakkere propagandist Lecompte André
en zijn echtgenote Johanna Deman,
ter gelegenheid van de geboorte
van hun vierde dochtertje Petra.
VUJO
Jongelui die wensen lid te worden van de plaatselijke VU-jongeren
kunnen zich wenden tot Hervé Raes
Laagweg 12 of tot een der bestuursleden die dan zal overmaken
aan vriend Hervé.
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Eerstvolgende zitdagen :
Heden zaterdag van 10 tot 11 u.
April : zaterdagen 14 en 28 april
telkens van 10 tot 11 u.
Adres : Coudyzer Maurits, Magdalenastr. 75.
Agevaardigde : Claeys Jozef, Ten
Brielenlaan 108.
ZARREN-WERKEN
ONS BAL
Een van de laatste bals van dit
seizoen zal doorgaan in onze afdaling. Dit op zaterda- 14 april a.s.
om 20 u. 30 in zaal RIva, Sadenstr.
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WAAR
U UITKOMT

HANGT AF VAN
HET JUISTE ADVIES...
HET GOEDE ONTWERP...
HET GEZOND BUDGET...
Wie kan het U beter zeggen dan de aannemer zelf,
wanneer hij een rotsvaste organisatie heeft opgebouwd,
die U vooraf zwart op wit geeft wat U verlangt... een
woning met liefde uitgewerkt voor U alleen, vakkundig
uitgevoerd en bovendien gefinancieerd.
Ga eens met hem praten, U vindt er een vriend, een
adviseur die U met raad en daad zal bijstaan. Geen
angst, want bij ons is een klant meer waard dan een
order.
U zal verstomd staan hoe goed U het dan nog wel kan.

WAAR
Ü BINNEN GAAT
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v.
600 ARBEIDERS

Stuur deze bon vandaag nog naar een van onze informatiecentra.
•

1001 MOGELIJKHEDEN

Naam
Straat
Postnummer

Voornaam
»

Nr
Gemeente

tel.

MEIR 18
ANTWERPEN
03/31.78.20

BRUSSELSESTRAAT 33
LEUVEN
016/33.735

verzoekt de N.V ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN
— om toezending van « Bouwtijdingen », suggesties en
referentielijst *
— om bezoek van een adviseur, die mij kan bereiken op
tel. nr.

WINTERSLA6STRAAT 22
GENK
011/54.442

ONDERBERGEN 43
GENT
09/25,19J3

*

of

Ik bezit ja/neen een bouwgrond te
Breedte
* schrappen wat niet past

oppervlakte

h

51

de grootste
spaaikas ter
wereld
*

* zegt het blad

biedt u het meest
vraagt u het minst

krediet

leyensyerzekeringen

sparen

Waarom bij de ASLK?

Voordeliger bij de ASLK

Best bij de ASLK

Omdat de ASLK de garantie van de Staat geniet.
Wat de contracten extra veilig maakt.
Omdat de condities tot de allerbeste behoren.
Zoals dat gebruikelijk is bij de ASLK.
Omdat de Verzekeringskas van de ASLK in de laatste
jaren meer dan 1 miljard 700 miljoen frank
aan haar cliënten heeft geschonken in de vorm
van winstverdelingen.
Wat in feite de premies nog lager maakt.
Omdat elke polis naar maat wordt gemaakt.
En in een klare taal is gesteld.
Omdat.de verzekeringsnemers bij de ASLK doorgaans
een interestverlaging krijgen wanneer zij
een hypothecaire lening, een beroepsof een landbouwkrediet nodig hebben.

Omdat trouwe cliënten meestal een interestverlaging
krijgen op de reeds voordelige condities van de ASLK,
Omdat de interest niet kan verhoogd wofden
na het sluiten van het leningscontract
Omdat een lening bij de ASLK zowel zonder als met
een levensverzekering kan worden aangegaan.

Omdat de ASLK de garantie van de Staat geniet.
Omdat de ASLK haar "trouwe cliënten", die geregeld
sparen op een gewoon boekje, beroeps- en hypothecair
krediet verleent tegen een extra lage interest.

Gezelliger wonen

Dat is de Universele Rekening van de ASLK.
Met het chequeboekje en de garantiekaart die er bij
horen kunt u ondermeer geld opnemen op duizenden
kantoren in het land.(o.a. in alle postkantoren).
U kunt in geval van nood uw tegoed overschrijden.
U kunt uw geregeld terugkerende rekeningen
automatisch laten betalen.
En na elke verrichting krijgt u een rekeningsuittreksel.

Een keuze uit de vele mogelijkheden:
-

Levenslange of tijdelijke verzekering
Gemengde verzekering
Studiebenrsverzekering
Aanvullend pensioen

Met het bedrag dat de ASLK elk jaar
aan huisvestingskrediet besteedt kan een stad zo groot
als Brugge worden gebouwd.
De ASLK verstrekt hypothecaire leningen voor
het kopen, bouwen of verbouwen van een woning.
En Comfortkrediet (met of zonder hypotheek)
voor het gerieflijker maken of het moderniseren
van de woning.

Makkelijker leven
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Vindt u dat alle begin moeilijk is? Kom dan eens
praten met de ASLK. Wanneer uw plannen haalbaar
zijn, kunt u ze onmiddellijk verwezenlijken .
Met een J-Iening (speciaal voor jonge mensen).
Of met eenfinancieringskredietof een persoonlgke lening.

Vlotter werken

Einde 1972 had de ASLK voor meer dan 69 miljard
krediet verstrekt aan de verschillende sectoren
van het bedrijfsleven. Via haar iodustrieel-, beroepsen landbouwkrediet.

ALGEMENE SPAAR-EN LUFRENTEKAS

Zichtrekening

Alle moderne spaarvormen
Spaarboekje: Aantrekkelijke interest (tot 10.000 fr.
vrijgesteld van belasting). Soepel inzake
terugbetalingen: 20.000fr. direct, hogere bedragen
na amper enkele dagen.
Woonsparen: biedt u de zekerheid een lening
te krijgen op speciale condities.
Termijnboekje : voor nog meer rendement. Termijn
naar keuze: 1, 2, 3, 4 of 5 jaar.
Spaarbons: pure effecten aan toonder. Hoge opbrengst.
Spaarbons met progressieve rente: hoe langer u ze houdt,
hoe hoger de rentevoet wordt.
Kapitalisatie-spaarbons: om uw kapitaal meer dan
te verdubbelen op 12 jaar.

