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p een perskonferentie te Brussel vorige dinsdag heeft de Volksunie, bij monde 

van haar parlementsleden Baert, Coppielets en Schiltz, een aantal voorstellen ter tafel 

gelegd tot herwaardering van het parlement, uitdrukking van de volkssoevereiniteit, 

en van de parlementaire werking ten bate van het algemeen belang. 

Recente incidenten wijzen op een groeiend onbehagen bij vele parlementsledei» 

over de huidige ondemokratische gang van zaken : zij, de verkozen vertegenwoordi

gers van het volk, worden meer buiten spel en voor voldongen feiten geplaatst. Het 

zijn allerlei onkontroleerbare machts- en belangengroepen die, in samenspel met de 

bonzen uit de politieke cenakels en met de regeringsleiders, steeds meer het beleid 

bepalen op elk vlak. De parlementsleden van de meerderheidspartijen, die vaak door 

een onoirbare binding met deze belangengroepen hun feitelijke onafhankelijkheid 

verloren, hebben de beslissingen van de heren slechts te akteren, mogen er niets fun

damenteels aan wijzigen, en dienen zich te beperken tot het induwen van de stern-

knopjes. 

Aan de verkozenen van de oppositiepartijen wordt bovendien de nodige informatie 

onthouden en op allerlei wijzen wordt bet hen moeilijk gemaakt hun fundamentele 

taak naar behoren te vervullen : de kontrole, in naam van het volk, op het doen en 

laten van de uitvoerende macht. 

EEN MACHTELOOS PARLEMENT: 
AFTAKELING VAN DE DEMOKRATIE 
DE VOLKSUNIE VERZET ZICH 
TEGEN DE AFTAKELING 
VAN HET PARLEMENT 
TEN BATE VAN MACHTEN 
DIE DOOR HET VOLK 
NIET KUNNEN 
WORDEN GEKONTROLEERD 

Enkele beperkte reglementswijzigingen in Kamer en Senaat zullen daaraan niet veel 

veranderen. Het zijn de politieke partijen die opnieuw hun taak moeten vervuilen : de 

zorg voor en de verdediging van het algemeen welzijn. De drukkingsgroepen moeten 

teruggedrongen worden naar het terrein waar ze thuishoren nl. de verdediging van 

hun specifieke groepsbelangen. 

Om een bijdrage te leveren tot de broodnodige mentaliteitswijziging die de demo^ 

kratische herwaardering van het parlement moet mogelijk maken, heeft de Volksunie 

haar voorstellen neergelegd. De VU hoopt dat deze voorstellen ook in de andere 

partijen voldoende aandacht zullen vindan. Wie 't parlement laat aftakelen en ontkrach

ten ondermijnt het geloof '^an het volk in de parlementaire demokratie, en daarmee 

rijn uiteindelijk alleen autoritairen en diktators gediend. ( Lees d o o r o p b i z . 9 ) 

De parlementaire demokratie in dit land wordt steeds zieker. 
In het parlement, wetgevend orgaan van de natie, worden nog 
slechts schijnvertoningen opgevoerd door machteloze akteurs. 
De werkelijke beslissingen worden elders genomen : In beslo
ten bijeenkomsten van de regeringsleiders met woordvoerders 
van de machtige drukkingsgroepen. En het lijkt er steeds meer 
op dat de regering nog enkel mag uitvoeren wat daar door de 
heren onder elkaar bedisseld wordt, ver van enig demokra-
tisch inkijkrecht of kontrole van het volk. 

Namens de Volksunie heeft volksvertegenwoordiger Hugo 
Schiltz deze week, tijdens een perskonferentie en vanop de 
Kamertribune, tegen deze ondemokratische gang van zaken 
scherp geprotesteerd. De perslui en ook vele parlementsleden 
van de andere partijen beamen dit Volksunie-protest, en ook 
eerste-minister Leburton zegt het met de vooropgezette begin
selen eens te zijn, maar iedereen blijft sceptisch aangaande 
de mogelijkheden om daarin spoedig verbetering te brengen. 
Daarvoor is de invloed van bepaalde drultkingsgroepen zoals 
de vakbonden en de werkgeversverenigingen reeds te groot ge
worden, en al te veel parlementsleden hebben met dergelijke 
groepen bindingen die hen verhinderen nog voldoende onaf
hankelijk te handelen bij de uitoefening van hun mandaat. 

HET PARLEMENT 

UAT MET ZICH SOLLEN 
Neem nu de aktuaiiteit van de voorbije week. De wijze waar

op het wetsontwerp over de kredieturen er deze week in het 
parlement doorgedrukt werd is weer tekenend geweest : het 
is voldoende dat een vakbond het bevel geeft, en de regering 
staat reeds met de pink op de naad van de broek. Ook al moet 
het ontwerp er in een rammelende vorm doorgejaagd worden, 
ook al is het onvolledig en ten dele onrechtvaardig, ook al krijgt 
het parlement- niet de kans ook maar één enkel amendement 
te zien aanvaarden. 

De vaststelling van de petroleumprijzen, een belangrijke aan
gelegenheid toch, is onlangs « geregeld » in een onderonsje-in-
vertrouwen tussen de regering en de petroleumbazen. En neem 
nu die tewerkstellingskonferentie die er van ABVV-baas Debun-
ne hoognodig moest komen omdat hij wat perikelen had met 
zijn Luikenaars : weer zo'n kransje tussen de heren dfe in feite 
het land regeren : nijverheidsbazen, vakbondsbonzen en enke
le gehoorzame ministers. Het parlement ? Connais pas ! 

Het volstaat niet dat de oppositie tegen deze gang van za
ken alleen tekeer gaat. Het hangt in grote mate van de parle
mentsleden van de meerderheidspartijen af of het verder bergaf 
gaat met onze demokratie. Zolang zij niet reageren zal er inder
daad niets fundamenteels worden gewijzigd. Tot de dag mis
schien dat men vaststelt dat er in het land anti-demokratische 
stromingen veld winnen omdat het volk afkeer heeft gekregen 
van een dergelijke « demokratie ». 

Paul Martens. 

VLAANDEREN EERST 
De jongste opiniepeiling heeft aangetoond dat de 

Volksunie flink blijft vooruitgaan. 
Ongetwijfeld is dit de vrucht van tal van faktoren. 

Allereerst van onze trouw aan de radikale Vlaams-
nationale lijn, die zich meer en meer aan de openbare 
mening opdringt als de enige volwaardige wisselop 
lossing voor het verouderd en achterhaald unitarisme 

Daarnaast is er de grote openheid van de Volksunie 
voor alle nieuwe vraagstukken die de huidige gene
ratie en vooral de jongeren boeien : de strijd tegen 
de milieuverontreiniging en tegen de aftakeling van 
de oude stads- en dorpskernen, die sociale strijd voor 
een behoorlijk levensminimum voor iedereen, de 
strijd voor de pluralistische school zonder dwang te
genover de bestaande netten, de belangstelling voor 
de derde wereld, mee de sociale dimensie en baro
meter van deze tijd en de strijd voor een vernieuwde 
demokratie op elk vlak. 

Het is duidelijk dat ook het goed werk van onze 
parlementsleden en van ons kader deze vooruitgang 
schraagt. Elk jaar komen er meer afdelingen, stijgt 
ons aantal leden en abonnees, groeit onze streekpers 
en neemt ons sociaal dienstbetoon uitbreiding. 

De Volksunie is er tot nog toe eveneens uitstekend 
in geslaagd haar pluralisme waar te maken. 

Iedereen kent de oude kwaal van de Nederlanden : 
de godsdienststrijd die het levenswerk van Willem de 
Zwijger deed mislukken. 

De Vlaamse Beweging heeft het eveneens moeilijk 
gehad zich buiten het woelwater te houden van de 
strijd tussen de klerikalen en de stijgende vrijzinnigen 

Partijpolitiek gezien slaagde de Frontpartij daarin. 
Zij kon het toen echter nog niet verder brengen dan 
het godsvredestandpunt : men zweeg over de morele 
vraagstukken. 

De Volksunie heeft de lijn van de Fronters echter 
doorgetrokken zij vindt het niet nodig dat kristenen, 
niet-gelovigen en vrijzinnigen hun gevoelens verstop
pen. Zij mogen die rustig verwoorden. Gelovige en 

vrijzinnige Vlaams-nationalisten in de Volksunie he!v 
ben echter vast beslist dat deze vraagstukken ds 
partij niet zullen verdelen. Terwijl iedereen vrij is In 
zijn mening daarover, weet iedereen ook dat dez« 
vraagstukken politiek niet op de eerste plaats staan. 

Voor ons blijft de leuze « Vlaanderen eerst » geldig 
en primeert het doel : het federalisme te bereiken 
om onze volksgemeenschap eindelijk een eigen staats-
struktuur te bezorgen. 

Voor het geweten mag de godsdienstige of zede
lijke overtuiging voorrang hebben. In de politiek speelt 
dit niet voor ons. Daar werken we samen aan het éne 
grote doel, de eigen staatsstruktuur voor ons volk. 
Het anders zien zouden we als een verloochening van 
de leuze « Vlaanderen eerst » beschouwen. 

Het is duidelijk dat deze pluralistische opvatting 
thans van ongemeen grote betekenis is. De Volksunio 
moet niet alleen mistevreden CVP-kiezers opvangen, 
doch ook mistevreden BSP-ers en PVV-ers. Gezien da 
huidige samenstelling van de regering Is dit punt bij
zonder aktueel. Een partij die uitsluitend kristelijk, of 
uitsluitend vrijzinnig is zou dit nooit kunnen. 

Een tweede kristelijke partij willen zijn zou slechts 
maken dat afvallige BSP- en PVV-vrijzinnige kiezer» 
Volksunie zouden kunnen stemmen. Zij zouden dus 
nooit hun Vlaamsgezindheid politiek kunnen vermun
ten, vermits in grote trekken gezien BSP en PVV wei
nig Vlaams gezind zijn. 

Ons pluralisme, waarbij kristenen kristen kunnen 
blijven en vrijzinnigen vrijzinnig is dus een grota 
waarde in onze politieke strijd. 

Wij willen ook verder alle nieuwe Vlaamse kracfv 
ten bundelen in de Vlaamse strijd. Thans zelfs meer 
dan ooit. En men is er op zijn plaats. Onze leuz» 
« Vlaanderen eerst » getrouw. 

w i m j o r i s se r i i 

s e n a t o r -
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en gij 
tealstudie 

Me* weHust mocht Ik me versna-
peren aan uw fijne schotel verge-
ifjkende taaistudie, die J V., Ede-
gem, onder uw rubriek • Wij en 
en ', per 10-3-73 ten beste gaf. 
Ê/tag ik Man dien rijken dis nog een 
maproevertje toevoegen uit de 
grabbelton van eigen ervaring ^ 
Onderhevige ervaring geldt pater-
nostersgewijze voorresems andere 
woorden. Ziehier dan ; uit het 
woord » livre » perst Grootaers 2 
mrmzaHge samenstellingen, name-
Ufk : ' livresque » en ' livret ». 
Maar uit het dietse « boek • walst 
hij holderdebolder zomaar even 53 
onderscheiden samenstellingen met 
« boek ' als moerenest. Wat een 
vergelijking ! Ik hengel er eentje 
uit : het werkwoord • boeken », 
dat op zijn beurt nog eens 't aam
beeld op moet, om er nu met voor
voegsels op los te smeden. En zie ! 
Dozijnsgewijze hoor ik nieuwe be
grippen de ruimte inrinkelen, en 
nieuwe woorden hun taalweelde 
ultsprankelen in fijnbesnaarde dis-
iinguos. Daartegenover doen su-
per-intellektuële opgravingen van 

Gneks-Lêtijnse fossielen stuntelig 
aan. Hier draaft hun galopie voor
bij • in- uit- her- over- bij- wegboe-
ken, tegen- na- mêe- óm- dóórboe-
ken, aan- af- terug- op- rondboeken, 
schijn- zwart- blindboeken, tevoor-
schijnboeken enz. . Hou op ' 

Laat op die schakeringenweelde 
een legioen bordelese tolken los, 
om onze vergelijkende taalriikdom 
onderling te toetsen. Maar de le
nigheid van onzen diet sen lashout 
bli/ft onbenut ! 

' Clinique St Joseph « staat te 
Oostende vereeuwigd als « Kliniek-
Smt-Jozef » wars van het gebalde 
' St Jozefskliniek ». 

De Sint Jozefskerk muilezelt nog 
straffer, met S, en klemtoon op de 
eindlettergreep 

J L , Oostende. 

motie 

Het PK (Politiek Konvent) van de 
RUG vindt dat de staat Israel een 
buitenlandse politiek voert die ge
tuigt van een ongebreidelde mili
taire expansie zonder op de eerste 

plaats rekening te houden met de 
rechten van het Palestiinse volk, 
dat reeds gedurende meer dan een 
generatie in erbarmelijke vluchte
lingenkampen verkommert (dit is 
geen goedkeuring van hun terreur
daden). 

De Israëlische wraakroepende 
onverdraagzaamheid, ook t o v de 
buurlanden werd onlangs nogmaals 
bewezen door het neerschieten van 
een ongewapend Libisch passa
giersvliegtuig, waardoor vele on
schuldige slachtoffers gemaakt 
werden 

Daarom eist het PK van de inter
nationale autoriteiten en van de 
Belgische regering een saakkere 
houding t.o. de staat Israel. 

De Belgische overheid mag nooit 
de toelating geven tot de vestiging 
van een Israëlische oorlogsvlieg
tuigfabriek in België. 

PK., FJijksuniv. Gent. 

enkele bedenkingen 

In 1918 schreef Richard De 
Cneudt, deze profetische woorden 
' Vlamingen waakt, want komt ooit 
de dag dat de taalgrens en Groot-
Brussel elkaar raken, dan komt over 
Vlaanderen en het Vlaamse volk 
een onherstelbare ramp, die het 
begin zal wezen van het einde ». 
Hoe staat Vlaanderen nu - sedert 
die profetie. 

Gij dacht lijdzaam volk dat 't gru
welijk getij- der aardse tyronnie 
voor immer was voorbij. Weet nu 
dan dat uw stem door niemand 
wordt aanhoord zolang gij stame
lend bidt of bedelt bij de poort. 

Hoeveel schoppen onder zijn 
bioek moet Vlaanderen nog krij
gen eer het uit zijn krammen schiet 
En hoe haid moeten ze aankomen "> 

Het dient tot mets dat we tranen 
met luiten huilen als het te laat is. 

N B . Brasschaat. 

in m e m o r i a m 

dr . Hendr ik elias 

Op 31 maart te 11 uur wt rd er 
in de krypte van de hoofdkerk van 
Vlaanderens-hoofdstad, Gent, waar 
hij m de moeilijkste omstandighe
den een groot burgemeester is ge
weest, een plechtige rouwdienst 
opgedragen tot nagedachtenis van 
Dr. Elias, op initiatief van Broeder
band-Gent. 

land van onbegrensde 
mogelijkheden... 

Is het u ook opgevallen dat het 
w dit land mogelijk wordt om als 
' verdachte » tegen wie een ge-
rechterlijk onderzoek aan de gang 
is, een betoging te leiden en aan 
te voeren, betoging die gericht is 
tegen de wetgeving die het gerech-
terlijk onderzoek motiveren ? 

Is het u ook opgevallen dat 
' men » dan zelfs op het stadhuis 
kan ontvangen worden met een 
• aangepaste » toespraak door de 
schepen f 

DE LENTE 
WACHT OP U MET 

2000 
LUXE-MANTELS 

IN ALLE DENKBARE MATEN... 

SAMENGEBRACHT UIT DE 

BESTE EUROPESE COLLECTIES 

U gaat zowel de )onge modieuze 
sportieve als de klassieke geklede 
damesmantel vinden 

Er IS een unieke collectie voor 
moeders van plechtige communi-
kanten 

Vlaten z i jn er van 34 tot 56. 

En kleuren van \N\\ tot zwart 
maar zeker het modieuze rood, 
blauw, appelgroen en geel 
3n dan die honderden prachtige 
yesten en Riding mantels, 
an dan zeggen we nog niets van 
de duizenden kleedjes en regen-
-nantels die we tonen 

SUCCES KLEDING 

MEYERS 
A. DE LANGLESTR. 4-ïO NIEL 

TEL 88.11.44 - 8 8 . 3 5 . 3 9 

N A A M • 
STRAAT : . 
PLAATS : . 
Wens mijn 

BON AF TE GEVEN AAN DE KASSA 
ZEKER VOOR U UW AANKOOP DOET ! 

kwaliteitskleding aon fofarieksprijzen t« kopen ! 1 O p e n ol ie w e r k d a g e n van 9 to t 2 0 MMX. 
'% Za terdags t<rf I S wur. 

Mag ik met mijn gekend slecht 
kaïakter de vraag stellen of u het 
in de nabije toekomst ziet gebeu
ren dat een repressieslachtoffer 
een amnestiebetoging zou aanvoe
ren en op het stadhuis ontvangen 
zou worden, of u het ziet gebeu
ren, dat gewone plakkers — als ze 
tenminste geen maanden onder 
voorarrest blijven — dergelijke be
toging (tegen willekeurige behan
deling van de onderscheiden plak
kersploegen bv) zouden aanvoe
ren, wanneer het onderzoek niet ia 
afgesloten ? 

Mag ik dan suggereren dat één 
van onze parlementsleden de beer 
minister in dit verband « eventjes » 
zou ondervragen ? 

Tot slot wil ik hier onderlijnen 
dat ik de motivatie van de beto-
gwg buiten beschouwing wil latere 
het gaat hem hier naar mijn be
scheiden mening althans om een 
diskriminatie van zoveel ander «ver-
dachten* die niet met dezelfde wet-
willendheid worden behandeld. 

K /.., Oostende. 

l uch tbezoede l ing 

k lu isbergen 

De klachten zijn niet uit de lucht, 
en de elektriciteitsbonzen blijven 
doof Door de vieze roethinder kan 
in heel Kluisbergen geen mens nog 
een raam openzetten, laat staan de 
was buitenhangen. 

Inzake gevaarlijke zwavelgassen 
hebben wij, trots alle mogelijke 
veiklaringen, geen enkele waar
borg. 

En men blijft maar schouwen bif-
bouwen en de kapaciteit van de 
centrale vergroten, dus de luchtbe
zoedeling vergroten. 

Wij kunnen dit cynisch spel niet 
langer dulden. Daarom stellen wlf 
\/Oor een tweede, en deze keer 
massale betoging te Kluisbergen te 
organiseren, vermoedelijk op zater
dag 5 mei e.k., en vragen wij drin
gend uw medewerking. 
Namens het komitee 
De werkgroep • 

Baekeland Paul, De Ruyck Frans, 
De Smet Norbert, Flamee Mark, 
Mortier Antoon, Stokman Jan, Van 
Cauwenberghe Erik, Van Nieuwen-
huyse Josef. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubl iceerde lezersbr ieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkor t ing voor. Over de lezersbrie
ven wordt geen briefwisseling ge
voerd 

Vlaamse Leeuwen voor masten, 
vensters of afdel ingsvlaggen in a l 
le grootte en model len 
Al ler le i wimpels - gebordeerde k e n 
tekens - zelfklevers tafe lv laggen, 
sjaals of l intjes (VI. Leeuw, Tijl, 
Goedendag) voor feesten - geel-
zwarte wimpels aan koorden van 
10 m. voor verslering - alle bijbeho-
r igheden. 

PAUL SUYS 
Molenves» 50 Herental» 
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de ' kredieturen ' 

ER WERD NOG MAAR 
EENS EEN GAMMEL 
WETSONTWERP DOOR HET 
PARLEMENT GEJAAGD 

Eigenlijk een zielige vertoning, de Senaatszitting van woensdagnamid
dag. Zielig, omdat nog maar eens zonneklaar werd in welke mate de wer
kelijke machthebbers in dit land maar rekening wensen te houden met 
het parlement. 

Het wetsontwerp-Glinne over de kredieturen, het werd geschreven en 
gezegd op alle toonaarden, is onvolledig en diskriminerend voor niet-
werknemers. Dit is een van de redenen waarom de CVP er tot de laatste 
uren voor de ultieme Senaatszitting tegen tekeer ging. Het ontwerp moest 
en zou verbeterd worden, zo orakelden de CVP-leiders. Maar de hele ver
toning eindigde weer volgens het klassieke CVP-schema : struis doen, 
maar uiteindelijk wat beschaamd toegeven. Het volstaat immers dat de 
B9P even de stem verheft opdat de CVP weer braaf in haar hoekje zou 
kruipen. 

Het is dan weer de Volksunie geweest die, bij monde van de vlijtige 
senator Van Haegendoren, een ganse reeks amendementen heeft verde
digd ter verbetering van het ontwerp. Ter verbetering, want met het prin-
cip van de • kredieturen » is de Volksunie het al lang eens. Maar de VU-
amendementen, die op menig punt overeen kwamen met wat door CVP-
ers nog in de kommissie werd verdedigd, werden stuk voor stuk allemaal 
verworpen, óók door diezelfde CVP-ers ! 

Bij de algemene bespreking 
kwam senator Van Haegendoren 
een eerste maal op de tribune om 
te zeggen waarom de VU positief 
staat tegenover de idee « krediet
uren » (in goed Nederlands eigen
lijk « uurkredieten •)• Dfle grote 
wi^igingon kenmerken onze sa-
manieving. Er is vooreerst de poli
tieke en ekonomische demokratie 
die onvokaoid biyft zolang de 
werknemers niet allemaal de kans 
krijgen uit te groeien tot gevorm
de mensen. Dan zijn er de pro-
duktiemetodes die snel evolueren 
zodat de noodzaak zich voor de 
arbeiders opdringt zich voortdu-
remd te herscholen. Het hele pro-
duktieproces is trouwens enorm 
gewijzigd (« men moet maar eens 
nagaan hoeveel uren men vroeger 
nodig had om een paar schoenen 
te maken, en hoeveel paar schoe
nen men nu per uur maakt ») zo
dat er meer tijd vrijkomt. De ar
beider moet verantwoord kunnen 
kieszen wat hij daarmee zal doen. 

De VU wil dat deze « uurkredie
ten » ook op de algemene vorming 
zou gericht zijn en niet enkel zou 
dienen om betere « produktiebees-
ten » te vormen ; ook de zelf
standigen, helpers e.d. moeten er
van kunnen genieten ; en het ge
heel moet draaglijk blijven voor 
mens en gemeenschap. Vanuit de
ze algemene beginselen zou sena
tor Van Haegendoren in de volgen
de uren dan een hele reeks amen
dementen verdedigen op de tribu
ne. Ook de VU-senatoren De Bruyne 
en Van In hadden voor tekstverbe
teringen gezorgd. Ze kregen al 
evenmin een kans in dit gestroom
lijnde parlement vol volgzame ver
tegenwoordigers van de regerings
meerderheid. 

lamzakken ! 
Toen eerste-minister Leburton 

zich tijdens zijn uiteenzetting 
— vanzelfsprekend uitsluitend 
in het Frans — op zeker ogen
blik omdraaide naar de grom
mende senator Jorlssen en 
hem toesnauwde dat hij « van 
hem geen lessen had te ont
vangen », kwam Wim pas goed 
uit zijn schulp. Leer Nederlands, 
riep hij tot Leburton, en hij 
herhaalde het met zijn stentor-
stem zo dikwijls dat Leburton 
bijna een beroerte kreeg. Toen 
Senaatsvoorzitter Struye Lebur
ton ter hulp kwam en Jorissen 
tot de orde riep waren er waar-
empel een aantal CVP-ers die 
Struye en Leburton toejuichten. 
Toen was het hek van de dam. 
Jorissen herinnerde eraan dat 
Wilfried Martens en De Saeger 
hadden verteld — destijds ' — 
over Leburtons eentaligheid. 
Lamzakken I riep hij drie, vier 
maal aan het adres van de in
eenkrimpende CVP-ers. Wedden 
dat daarvan niets in het Be
knopt Verslag zal te vinden zijn. 

Vooraf was er nog een procedure
incident geweest. Toen de kwestie 
werd opgeworpen of deze aangele
genheid onder de bevoegdheid van 
het nationale parlement moet val
len of onder die van de Kuituurra-
den, besliste de regering dat het 
parlement bevoegd is. Ze vond het 
niet eens nodig daarover de Raad 
van State te raadplegen. Op die 
manier werd nog maar eens een 
bevoegdheid ontnomen aan de Kul-
tuurraden ten voordele van het 

centrale parlement. Leve de kui-
tuur-oautonomie» I 

Tijdens de urenlange behande
ling van de amendementen (voor 
het overgrote deel afkomstig van 
de VU-fraktie, die als oppositie
groep veruit het aktiefst was in 
dit debat) vroeg de CVP-groep op 
zeker ogenblik een schorsing aan. 
Het was slechts een schijnverto
ning, want iedereen voorspelde 
dat de CVP-ers uiteindelijk toch 
geen enkel amendement zouden in
dienen, ondanks al de geformu
leerde bezwaren. Dit gebeurde dan 
ook. Zij kregen van een cynische 
Leburton alleen de toezegging dat 
er later voor de eerstejaars en ook 
voor de zelfstandigen en landbou
wers iets zou gedaan worden. 
Waarop VU-senator De Bruyne hen 
waarschuwde dat zij wel eens oe-
drogen zouden kunnen uitkomen. 
Niemand kan immers voorspellen 
hoelang deze regering zal aanblij
ven en de beloften van Leburton 
binden een volgende regering im
mers niet. Wij hopen, aldus sena
tor De Bruyne, dat de CVP over 
enkele maanden niet tot de vast
stelling zal moeten komen dat haar 
vertrouwen beschaamd werd... 

De amendementen van VU-zijde, 
die met brio door Van Haegendo
ren, De Bruyne en Van In werden 
verdedigd, beoogden vooral : de 
uitbreiding van de kredieturen ook 
tot instellingen met volledig leer
plan waar kursussen buiten de nor
male werktijd worden gegeven ; 
ook tot de kursussen voor « per
manente vorming •• ; ook ten voor
dele van werknemers in overheids
dienst ; ook tot de werknemers 
die nu reeds kursussen volgen aan 
de centra voor middenstandsoplei
ding en voor de zelfstandigen, hel
pers en landbouwers in het alge
meen ; ook voor de eerstejaars die 
nu uitgesloten worden. Een aantal 
andere amendementen beoogden 
de spreiding van de kredieturen 
i.p.v. ze samen te bundelen in één 
« blokperiode ». Andere nog wilden 
misbruiken bestrijden. 

Maar, zoals reeds gezegd, al de
ze amendementen werden verwor
pen. Van buiten het parlement was 
immers gedekreteerd dat het ont
werp zoals het is nog voor Pasen 
erdoor moest. En volgens de wil 
van deze niet-parlementaire macht
hebbers geschiedde, eens te meer.. 

Ten slotte weze nog opgemerkt 
dat de Volksunie de enige groep 
was die de standpunten van de be
trokken jongerengroeperingen (zo
als de KAJ) in het debat verdedig
de. 

Standpunt van de volksunie 
Reeds jaren is er in het Bel

gische parlement sprake over de 
kredieturen. Opeenvolgende .ege-
ringen deden roerende beloften. 
Nu is er eindelijk een ontwerp van 
de regering ter bespreking in het 
parlement. 

Steeds heeft de Volksunie aan
gedrongen op de verwezenlijking 
van kredieturen, niet enkel wat ae 
beroepsvorming betreft maar ook 
voor algemene vorming. Met na
druk werd reeds gewezen op de 
diskriminatie van werkende jonge
ren die wél belasting betalen doch 
haast geen aangepaste vormings
kansen krijgen in vergelijking met 
hun studerende leeftijdsgenoten. 
Daarom diende de VU voorstellen 
in voor vormingscesitra voor wer
kende jongeren en voor maatrege
len tegen werkgevers die de be
staande mogelijkheden inzake so
ciale promotie saboteerden. Niels 
daarvan werd aangenomen. Ook 
het huidig regeringsontwerp kun
nen wij slechts gedeeltelijk toe
juichen. Wel zijn wij verheugd dat 
het principe der kredieturen wordt 
aangenomen in een wet. 

Wij menen echter dat de werk
nemers van de staat niet mogen 

uitgesloten worden uit het stelsel. 
Voor andere bevolkingskategorie-
en dient bovendien een gelijkaar
dig maar aangepast stelsel te wor
den uitgewerkt : zelfstandigen, 
helpers, landbouwers, huisvrou
wen. 

In geen geval mogen de jonge 
werknemers en de Iste-jaars wor
den uitgesloten, evenmin als de 
kursisten van de Centra voor Mid
denstand Opleiding (CMO). Wij 
aanvaarden dat in de aanvangsfase 
een geleidelijke vergoeding in de 
vorm van kredieturen wordt inge
voerd (1/3-1/2-4/5 van het aantal 
gevolgde kursus-uren]. De kursus
sen algemene vorming moeten in 
het stelsel worden opgenomen. 

De Volksunie heeft ook grondige 
kritiek op de financieringswijze. 
Zij meent dat de kosten voor de 
permanente vorming door gans de 
gemeenschap moeten gedragen 
worden. De werkgevers moeten 
langs de belastingen om aan de 
financiering meewerken. Het hui
dige voorstel biedt hen de gele
genheid om zware eisen te stel
len (zie de bedreiging van Fabri-
metal : slechts een bepaald per

centage van de werknemers mag 
ervan genieten, algemene vorming 
wordt uitgesloten). 

De Volksunie meent dat het ver
goedingsverlof niet mag gezien 
worden als in één keer genomen 
blokverlof. De kredieturen moeten 
immers aan kursuslopende werk
nemers een harmonisch gezins- en 
vrijetijdsleven verzekeren geduren
de het hele jaar. Kleine en ar
beidsintensieve bedrijven zouden 
in een chaotische toestand kunnen 
raken. De patroon zou zich be
schermen door repressieve maat
regelen tegen gebruikers van kre
dieturen of mede-werknemers zou
den het slachtoffer kunnen wor
den. 

De Volksunie zal aan de verwe
zenlijking van de kredieturen mee
werken en haar opmerkingen in 
amendementen vervatten. Zij kan 
niet aanvaarden dat de regering 
elke verbetering en verruiming van 
het huidig ontwerp wil verhinde
ren en de normale demokratische 
procedure uitschakelen. De Volks
unie ziet de verwezenlijking van de 
kredieturen als een belangrijke 
stap naar de volwaardige voortdu
rende vormingskansen voor allen. 

traditioneler! 

nemen hun 

voorzorgen 

De gestadige vooruitgang van de Volksunie zal binnen af
zienbare tijd eindelijk ook tot uitdrukking komen in de Raad van 
Beheer van de BRT. In het hoogste bestuursorgaan van onze 
omroep krijgt de VU twee van de dertien mandaten (de CVP 6, 
de BSP 3 en de PVV 2). In afwachting dat het zover is, zijn 
de traditionele partijen al druk bezig met het nemen van voor
zorgsmaatregelen... De informatie willen ze alvast tot elke prijs 
blijven kontroleren. 

De herstrukturering van BRT 1 (het eerste radioprogramma) 
tot informatienet is plots héél dringend geworden. Over de ver
deling van de direkteursplaatsjes — of wat dacht u waar het 
om ging ? — zijn de CVP, de BSP en de PVV het al goeddeels 
eens geworden. Onze nationale nieuwsverstrekking moet im
mers in « betrouwbare » handen blijven... 

Maar ook op het lagere niveau worden de pionnen geplaatst. 

Enkele weken geleden heeft de Raad van Beheer( wiens man-
daat nochtans sinds 1.1.73 verstreken is) het al goedgevulde 
heir van redaktiesekretarissen met nog drie eenheden versterkt. 
Met het gevolg dat er nu een echte inflatie is van redaktiese
kretarissen op de BRT. Op de radio zijn het er 9 voor 20 re-
dakteurs, op de TV 7 voor 16 redakteurs. En allemaal traditionele 
dus « betrouwbare » elementen, jawel ! 

De socialisten, ze hebben het gezegd, willen van geen « vrij-
schutters • meer weten. Jaak Van der Sichel vond dan ook geen 
genade bij zijn rode broeders in de Raad van Beheer : hij heeft 
destijds immers meegedaan aan de BRT-staking. Kris Borms 
was nog onbetrouwbaarder. Dan nog liever géén socialist deze 
keer. Enkele jaren geleden hadden de roden nog twee « para
chutisten » op de radioredaktie gedropt, nu mikken ze naar ho
gere funkties in de BRT. 

Uiteindelijk werd men het eens over twee « brave • kato-
lieken (Vic Lories en Guido Knapen) en één liberaal (Piet Van 
Roe, voorzitter van de PVV-Antwerpen, sinds kort ook Antwerps 
gemeenteraadslid en adjunkt-kabinetschef van vice-premier De 
Clercq). En weet je waarvoor al die poütiek-benoemde redaktie
sekretarissen op onze BRT nu wel moeten dienen ? Niet om de 
informatie beter te maken, echt niet. Op de radio zijn er dage
lijks 19 nieuwsbulletins, maar aan hooguit 5 daarvan werkt een 
redaktiesekretaris mee. Die hebben daarvoor geen tijd, want ze 
moeten (jawel, moeten, van de Raad van Beheer) elke morgen 
een persoverzicht maken, en daar heb je natuurlijk politiek « be
trouwbare » mensen voor nodig ! Het échte nieuws, wie interes
seert zich daar nu voor... Dat ze het op de Franstalige RTB al 
lang anders doen, en wel in de eerste plaats informatie trachten 
te brengen — ja, ja ! — dat is dan een gevolg van de kulturele 
autonomie naar Vlaamse « traditionele •• maat. 

Begrijpen jullie nu wat minister Chabert bedoelde met zijn 
antwoord op de parlementaire vraag van VU-kamerlid De Facq : 
o De Raad van Beheer heeft terecht geoordeeld dat de kontinui-
teit in deze openbare dienst verzekerd moest worden ». 

PROFICIAT, VRIENDEN ! 
Ziezo, met dit laatste tabelletle sluiten wij onze werfkampanje 1973 voor 
« Wij '-abonnementen officieel af. Wat niet wil zeggen dat er in de vol
gende maanden geen nieuwe abonnees meer dienen geworven. Abonnee-
en ledenwerving tioudt nooit op ! 
Wij willen bij die gelegenheid allen danken die een inspanning leverden 
tot het welslagen van deze kampanje. En het is een geslaagde kampanje 
geworden : méér dan 4000 nieuwe abonnees kwamen binnen, wat het 
gewone jaarlijkse verlies ruimschoots kompenseert. Het abonnementaart-
tal is nu het hoogste sinds het ontstaan van het blad. Daarom nogmaals, 
hartelijk proficiat, vrienden allemaal. 

1. Aalst 
2. Antwerpen 
3. Brugge 
4. Brussel 
5. Dendermonde 
6. Gent-Eekio 
7. Hasselt 
8. leper 
9. Kortrijk 

10. Leuven 
11. Mechelen 
12. Oostende 
13. Oudenaarde 
14. Roeseiare 
15. St. Niklaas 
16. Tongeren-Maaseik 
17. Turnhout 

4006 ( + 132) 

188 
416 
90 
573 
32 
251 
215 
14 
133 
516 
597 
382 
13 
79 
117 
120 
291 

{— ) 
(+ 1) 
(+ 5) 
(+10) 
(— ) 
(+ 3) 
(— ) 
(— ) 
(+ 6) 
(+ 4) 
(+ 3) 
(+89) 
(— ) 
(+ 5) 
(+ 6) 
(— ) 
(— ) 
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dosfelaktiyifeiten 
KADERVORMING POLITIEK OPBOUWWERK 

Zaterdag 7 april : 

KORTRIJK kadervormingscyclus « Politiek opbouwwerk », (Ie en 2e 
les) — J Beke en H De Bleecker — Lok. 1302, A Reynaertstr., 10 u. 

Donderdag 12 april : 

HASSELT • « Vormingsavond voor gemeenteraadsleden • — A De 
Beul — Lokaal nog vast te leggen — 20 u 

Vrijdag 13 april : 

HASSELT kadervormingscyclus « Politiek opbouwwerk • (6e les) — 
W Augustijnen — Lokaal Cultureel Centrum — 20 u 

Vrijdag 13 april : 

IZEGEM : kadervoimingscyclus « Politiek opbouwwerk • (4e les) — 
Lionel Vandenberghe — Lokaal Vlaams Huis, Grote Markt — 20 u. 

Zaterdag 14 april : 

KORTRIJK kadervormingscyclus • Politiek opbouwwerk » (3e en 4e 
les) — F Baert en L Vandenberghe — Lokaal 1302, A. Reyneartstr. — 
10 u. 

Dinsdag 17 april i 

TERVUREN debatavond • Ruimtelijke ordening Tervuren » — Noo-
tens en Van Hellemont — Lokaal nog vast te leggen — 20 u 

Vrijdag 27 april : 

HUIZINGEN • « Aktieprogramma Het leefmilieu in onze gemeente •>. 
— Lokaal Sociaal Centrum — 20 u 

Zaterdag 28 april : 

STEENOKKERZEEL : « De gemeente en de jongeren » (VUJO) — Roel 
de Jong — Lokaal . Vormingscentrum Kasteel Van Ham — 10 u. 

Vrijdag 4 mei : 

IZEGEM kadervormingscyslus « Politiek opbouwwerk > (5e les) — 
M Coppieters — Lokaal Vlaams Huis, Grote Markt — 20 u. 

Zaterdag 5 mei : 

KORTRIJK kadervormingscyclus « Politiek opbouwwerk » (5e en 6e 
les) — N Maes en H De Bleecker — Lokaal 1302, A Reynaertstr — 
10 u 

Vrijdag 11 mei : 

IZEGEM . kadervormingscyclus « Politiek opbouwwerk » (6e les) — 
W Augustijnen — Lokaal Vlaams Huls, Grote Markt — 20 u 

Vrijdag 11 en zaterdag 12 mei : 

ST-NIKLAAS : kadervorming « Politiek opbouwwerk » (trainingsweek-
einde) — Lokaal nog vast te leggen 

Dinsdag 15 mei : 

HASSELT voorlichtings- en diskussieavond « Rechten en plichten 
van de gemeentemandataris • — J. Verniers — Lokaal nog vast te 
leggen — 20 u. 

Dinsdag 22 mei : 

DENDERMONDE : voorlichtings- en diskussieavond • Rechten en 
plichten van de gemeentemandataris » — J Verniers — Lokaal nog 
vast te leggen — 20 u. 

Vrijdag 25 mei : 

LEUVEN : voorlichtings en diskussieavond • Rechten en plichten van 
de gemeentemandataris » — J. Verniers — Lokaal nog vast te leggen 
— 20 u. 

Zaterdag 2 en zondag 3 juni : 

NEERPELT . kadervorming « Politiek opbouwwerk » (trainingsweekein-
de) — Lokaal nog vast te leggen. 

Zaterdag 23 en zondag 24 juni : 

LEUVEN : kadervorming « Politiek opbouwwerk • (trainingsweekein-
de) — Lokaal nog vast te leggen. 

wiifried 
de eerste 

De voorzitter ósr CVP heeft 
zicb een wagett aangeschaft dat 
eer» ietsje beter past bij z'n sta
tus. Bij die gelegenheid infor
meerde hij bij de minister van 
Verkeerswezen of hij. die jant-
mer genoeg nog geen A- of I*-
plaat heeft, toch niet over een 
biezondere nummerplaat kon be
schikken Zo iets exklusiefs. 
Hem werd een zekere voldoe
ning geschonken - de nieuwe 
nummerplaat draagt als letter-
cijferkombinatie WM 230. 

En nu wij 't toch over de CVP-
voorzitter en auto's hebben, nog 
dit. Toen de achtbare h. Wii
fried IMartens na zijn verkiezing 
tot CV P-voorzitter voor de eer
ste keer op audiëntie mocht bij 
de koning, reed hij nog met een 
Volkswagentje. Dit paste niet 
te best bij het grote gebeuien, 
en dies informeerde Wilfrïed 
bij zijn vrienden ministers of 
hij met over een glimmende 
zwarte slee met chauffeur kon 
beschikken. Het was Theo Lefè-
vre die hem ten slotte het ge
vraagde leverde, chauffeur met 
handschoenen en pet inbegre
pen. 

priester daens-
fonds 

Toen het in 1957 vijftig Jaar 
geleden was dat priester Daens 
overleed, werd hij te Aalst luis
terrijk herdacht. Dat was het 
vertrekpunt van een hernieuwde 
belangstelling voor deze figuur. 
Een priester-Daenskomitee, on
der het voorzitterschap van Fr. 
De Neve, werd bij die gelegen
heid opgericht en het organi
seerde ieder jaar een herden
kingsplechtigheid, ook voor me
destrijders van priester Daens. 

Thans werd besloten een 
Priester-Daensfonds op te rich
ten als wettelijk erkende stich
ting, om de nagedachtenis te 
bestendigen van priester Adolf 
Daens, oud-volksvertegenwoor-
diger, voorman van de Christene 
Volkspartij 1849-1907, ter bevor-
dering van de Vlaamse en socia
le opvattingen die hij heeft 
voorgestaan, buiten iedere poli
tieke werking, door een jaarlijk
se huldiging te Aalst, door het 
inrichten van een museum In 
dezelfde stad, door het organi
seren van voordrachten en het 

uitgeven van alle publikaties die 
dit doel kunnen bevorderen. 

Het Priester-Daensfonds zal 
zijn doel eveneens nastreven 
door het verlenen van prijzen 
en studiebeurzen voor studies 
die gewijd zijn aan de geschie
denis van de sociale beweging. 

Het Priester-Daensfonds zal 
ook meewerken aan kulturele 
en andere manifestaties te Aalst 
of elders. 

Zij die wensen lid te worden 
van het Priester-Daensfonds kun
nen schrijven naar de heer Ot-
toy, Asserendries 2, 9300 Aalst. 
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IVLAANDEREN 
\ONS VADERLAND 

xondag 27 mei 1973 

sportpaleis 14 u. 30 

ons 
geboortecijfer 

Tijdens de bespreking van de 
Rijksmiddelenbegroting heeft 
Vu-voorzitter Frans Van der 
Eist aangestipt dat ons geboor
tecijfer met dat van Wallonië 
en West-Duitsland van de laag
ste is in heel de wereld. Hl| 
wees terzelfdertijd naar de gro
te verbetering in Frankrijk. 

Het !s duidelijk dat de be
volking ten minste op peil moet 
blijven om o.m. de tasten van 
de pensioenen draaglijk te hou
den. 

Dus stelt zich het vraagstuk 
van de eerbied voor en de 
steun aan het gezin dat de last 
van kinderen nog wil dragen. 
Frankrijk heeft dit opgelost 
door flinke geboortepremies en 
hoge kindertoelagen. 

Daar men de Jonge echtpa
ren niet kan verplichten kinde
ren te hebben en de bevolking 
toch op peil moet blijven lijkt 
het Frans voorbeeld een goede 
uitweg. Deze weg zal zich ook 
in dit land opdringen. 

heksenjacht 
Het ondemokratische en hate

lijke 1 verbod van Schepdaal » 
(door de Brabantse goeverneur) 
heeft blijkbaar inspirerend ge
werkt op de dames en heren van 
de vzw « Parochiale Werken » te 
Baasrode. Ze hebben hun reeds 
maanden geleden toegezegde 
zaal plots geweigerd aan het St. 
Maartensfonds - Klem Brabant. 
Het St. Maartensfonds zou er 
op 14 april een kulturele en ont
spanningsavond inrichten ten 
voordele van zijn sociale dienst. 
De avond bestond in het optra
den van het St. Lutgardiskoor 
van Grembergen, gevolgd door 
een dansfeest. 

Precies veertien dagen voor 
de feestdatum, nadat alle kaar
ten waren gedrukt, het orkest 
kontraktueel vastgelegd, ge
meentetaks betaald enzomeer, 
kregen de inrichters een brief 
in de bus waarin hen koudweg 
werd medegedeeld dat het 
feest niet kon doorgaan « ge
zien de konkrete situatie In on
ze gemeente » (sic). 

Een ergelijk geval van plat-
broekerij en woordbreuk boven
dien. De o zo katolieke lieden 
van de Baasroodse parochiale 
werken mogen fier zijn aldus 
hun haat-bijdrage te hebben ge
leverd in de hetze die op gang 
werd gebracht door kommunisti-
sche OF-ers. Men vraagt zich 
af tot welke absurditeiten en 
onrechtvaardigheden deze nieu
we heksenjacht nog aanleiding 
zal geven. Arm Vlaanderen ! 

waarom 
geen 40 ? 

Weet je waarom sire de ko
ning niet wilde dat Leburton 
een regering zou maken met 40 
ministers en staatssekretaria-
sen i.p.v. « maar » 36 ? 

Opdat men hem niet de bij
naam B Ali-Baba » zou kunnen 
geven ! 

ORIGINEEL 
sinds 25 jaar bouwt W E I N I G 
In West-Duitsland vierzijdige schaafmachines die nu onder de 
naam Unimat in heel de wereld sinoniem zijn van zinvolle kon-
struktie, funktionele veelzijdigheid en perfekte service. 
Op dit ogenblik leveren wij er maand na maand meer dan 100. 
Dit is voor velen reden genoeg om te proberen in ons zog te 
varen. En wat vroeger zogezegd te veel, ondoelmatig of zelfs 
verkeerd was aan onze 

weinig profielfreesautomaten, 

duikt nu bij de machines van andere konstrukteurs op als het 
laatste technische snufje. 

In de toekomst zult u dus veel 4-zijdige schaafmachines zien, 
die er wel uitzien als een UNIMAT, maar die er geen zijn. 

De vraag is dan maar : zult u zich met zo'n machine tevreden 
stellen, als u zich evengoed het ORIGINEEL kan permiteren. 

J. ROEKENSI 
sinds vele jaren specialist in 

HOUTBEWERKINCSMACHINES 
(SMI) - 4, Tennislaan - 1710 Dilbeek 

TX 24.170 - Tel. (02)21.26.09 of 22.75.12 

yreedzaann 

protest 
Te Schepdaal bleef vorige za

terdag alles rustig, nadat de 
Brabantse gouverneur op ver
zoek van minister Close (Bin
nenlandse Zaken) daar het dans
feest van het St. Maartensfonds 
der oud-Oostfronters verbood. 
Er was alleen wat rijkswacht-
drukte om niets. 

Ten teken van protest tegen 
dit ondemokratisch verbod, uit
gelokt door de chantage van 
een groepje beroepshaters, leg
den vertegenwoordigers van de 
vereniging van Vlaams-nationale 
weerstanders en politieke ge
vangenen de avond voordien 
een bloemenkrans neer bij het 
Schepdaalse gedenkteken voor 
de gesneuvelden. Een berken-
kruis (teken van het St. Maar
tensfonds) omweven met bloe
men. Op het lint stond de tekst: 
31 3.73 - hier wordt de demokra-
tie vermoord. De afvaardiging 
stelde dit gebaar van vreedzaam 
protest om tevens de nadruk te 
leggen op het feit dat er einde
lijk eens verzoening mag komen 
tussen « wit en zwart *. Wordt 
het geen tijd, zoveel jaren na de 
tweed* wweldoorlog ? 
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Jong en vurig was de derde 
taalgrensmars, door TAK geor
ganiseerd, zeker en vast Was 
wel nodig want de voettocht 
was zo maar eventjes 29 km 
lang en de wmd en de regen
vlagen in de namiddag rukten 
heftig aan de vele leeuwe- en 
andere vlaggen Vanuit Maleizen 
(Overijse) vertrok de tocht die 
op borden vooral de bedreiging 
van het Vlaamse kaïakter van 
de druivenstreek en de eentalig-
heid van Leburton op de voor-
giond bracht 

jong 
en vurig 

Groot was het entoesiasme 
voor de moedigen die in Tervu-
ren het gezelschap kregen van 
een vijftigtal personenwagens 
zodat de groep uitgroeide tot 
een vijfhonderdtal manifestan
ten En toen brak de regenhei 
los Zonder dat het entoesiasme 
maar één ogenblik verdween, 
keelde de massale groep naar 
Overijse terug 

Iedereen in deze mooie maar 
bedreigde druivenstreek zal het 
wel gemerkt hebben dat het me
nens was : stop de grondroof, 
de druivenstreek Vlaams en 
Vlaams Brabant, onze provinciei 

uurkredieten 

Tijdens de bespreking van 
het wetsontwerp op de « kre
dieturen » merkte VU-senator 
Van Haegendoren op dat liet 
woord « kredieturen » (letterlij
ke vertaling van het Franse 
credite d'heures) in goed Ne
derlands o uurkredieten » moest 
heten Er ging in de zaal esn 
gemompel op : de heren von
den dit kennelijk vitterij. Noch
tans is het even eenvoudig bij 
het invoeren van een nieuwe 
term de juiste Nederlandse te 
kiezen dan de zoveelste «rerta-
iing uit het Frans, wat -ioor-
gaans als gemaksoplossing 
wordt toegepast. 

IVlinister Glinne, een Waal die 
overigens heel behoorlijk Ne
derlands spreekt, kwam nadien 
verklaren dat de taalkundige 
juistheid van wetteksten niet 
tot de bevoegdheid van het 
parlement behoort... Waar haalt 
die man zoiets ? 

chic 
Onlangs werd door de Leuven

se KOO een afscheidsreceptie 
aangeboden aan de professoren 
Appelmans en Van de Vijver. 
Beiden zijn van volledig Vlaam
se oorsprong maar behoren tot 
de « bourgeoisie dorée » van de 
« Université Catholique de Lou-
vain ». 

De BSP-voorzitter van de KOO-
Leuven, Filemon Stroobants, had 
het dan ook niet beter gevon
den dan tijdens deze « proleta
rische » plechtigheid een stuk
je schoolfrans ten beste te ge
ven... Ge weet nooit waar dit 
goed voor is. Naar verluid zou 
File de avond tevoren goed ge
repeteerd hebben... 

je moet maar 
durven 

Op een CVP-bijeenkomst heeft 
senator Versteele, burgemeester 
van De Panne, over natuurbe
scherming gesproken. Jawel I 
Hij, de man dte de geschiedenis 
zal ingaan als de barbaar die de 
laatste mooie duinen van onze 
kust onherstelbaar heeft laten 
verminken ! Versteele pleitte op 
die CVP-vergadering voor het 
openstellen van private natuur
gebieden als rekreatiezones voor 
hst publiek. Het weekblad « De 
Zeewacht » merkt daarbij te
recht op : « Het is wel verras

send dat het senator Versteele 
is die aanstuurt op het open 
stellen van private natuurgebie
den, vooral op het ogenblik dat 
in de gemeente, waarvan hij 
burgemeester is, een der groot
ste en waarschijnlijk laatste na
tuurverminkingen worden uitge
voerd. De duinenverkaveling in 
de Westhoek heeft meteen aan 
een ruim publiek een stuk ge
zonde rekreatie onttrokken en 
die beschikbaar gesteld voor en
kele villabewoners. Het zal, bin
nen tien jaar, de toeristen wel
licht minder interesseren door 
de ruime lanen van het BPA 
Westhoek te flaneren dan de 
mogelijkheid lekker te zonnen 
en te spelen in de duinen. Die 
dan 'n flink stuk zullen geredu
ceerd zijn ». 

kras ! 

In antwoord op de interpel
latie van VU-kameriid Evrard 
Raskin, antwoordde de (Waal
se) minister van Binnenlandse 
Zaken dat de bezetting (door 
Fransgezinden) van een klaslo
kaal in de Vlaamse gemeente
lijke school te Moelingen in
derdaad ontwettelijk is. Maar 
dan komt het : de achtbare mi
nister zei er koudweg ook nog 
bij dat hij niet zal optreden te
gen het onwillig gemeentebe
stuur dat de wet overtreedt, 
want, zo zei hij, eerlang zal er 
een koninklijk besluit verschij
nen dat de oprichting van Frans
talig onderwijs daar moet mo
gelijk maken. En daardoor zul
len meteen de aangeklaagde 
feiten « geregulariseerd » wor
den... 

Met andere woorden : Frans
talige en Fransgezinden mo^en 
in België ontwettelijkheden be
gaan. De verantwoordelijke mi
nister regelt dat wel achteraf 
met een stukje tekst en laat 
inmiddels betijen. Mooie demo-
kratie is dat hier ! 

veeg teken 
Er zijn zo van die aanwijzingen 

dat het met ons leefmilieu als
maar bedenkelijker wordt. Dit 
uit zich onder meer in een ge
wijzigde levenswijze van som
mige vogels. 

De laatste tien jaar vertoeven 
kapmeeuwen meer en meer in 

het binnenland en zoeken hun 
voedsel voornamelijk op de 
stortplaatsen of bij de wonin
gen. Slechts tijdens het broed
seizoen zijn ze uiteraard nog 
noodzakelijk aangewezen op het 
water. 

Een totale verandering in de 
gewoonte bij de zilvermeeuwen 
is vastgesteld geworden sinds 
een drie-tal jaren. Begonnen nnet 
vluchten van 2, 20 zilvermeeu
wen werd voor enkele weken 
een vlucht waargenomen van 
ruim 100 van die vogels en wel 
In de omgeving van Turnhout, 
zelfs enkele mantelmeeuwen 
werden er opgemerkt. Het gaat 
hier om specifieke zeevogels. 
Aan wat is dit te wijten ? De 
zee is In zulkdanige mate ver
ontreinigd dat deze dieren er 
zelfs niet meer het vereiste 
voedsel vinden en uit noodzaak 
het land in trekken. Wellicht 
beleven we nog dat kok-ziiver en 
mantelmeeuwen broeden op on
ze stortplaatsen, waar nu reeds 
grote scharen allerhande vogels 
rondscharrelen... 

praten onder 
federalisten 

De publieke gedachtenwlsse-
lingen tussen Waalse en 
Vlaamse federalisten gaan ver
der. Zo organiseerde de VVB-
Leuven op 23 maart jl. een ge
sprek over « het federalisme 
morgen » tussen VU-senator 
Van Haegendoren en RW-sena-
tor Bologne. De heer Bologne 
sprak in het Nederlands en hij 
deed dat behoorlijk beter dan 
Leburton. Uit de gedachtenwis-
seling bleek weer eens dat on
der Vlaamse en Waalse fede
ralisten een brede verstandhou
ding mogelijk is en dat hun op
vattingen over de toekomstige 
federale struktuur van België 
in grote mate gelijk lopen. Van
zelfsprekend, over de blijvende 
knelpunten (grenskwestie en 
Brussel) zal het broodnodige ge
sprek in de toekomst hard zijn, 
maar toch niet onmogelijk blij
ken. 

Deze week nog ging te 
Brasschaat een gelijkaardige 
vergadering door op initiatief 
van het Verbond van Vlaamse 
Akademici. Sprekers waren 
daar : Perin, voorzitter RW, 
Baert, VU-volksvertegenwoordi-
ger en de PVV-er De Croo. De
ze laatste, een verstokt unita-
rist, maakte een biezonder 
slechte beurt. 
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1 SOLIDARITEITSFONDS 
1 Bijdragen te storten op gironummer 
1 — Zaventem met vermelding : 

Laken nummer 434-8094439-84 
1 Korrespondentie : Europalaan 11 
I 9820 St. Denijs-Westrem 

S84.1S van de 
Solidariteitsfonds 

; 

1 2 werkmakkers, Diegem en Wintam 
' L.V., Roeselare 
1 L.V., St.-Michiels-Brugge 
1 B.B , Kessel-Lo 
• W.G., Perk 
1 J.D.S., Kortrijk 
1 J.L., Neusden 
' O.D., Gent 
1 J.C., Drongen 
1 R.V., Zottegem 

Naamloos 
1 M.V., Korbeek-Lo 
1 F.S., Niel 
' A.D., Lede 
1 H.V.N., Herentals 
1 O.T., St.-Niklaas 

E.V.G., Aalst 
1 G.B., Ronse 
1 Naamloos, Houthalen 

J.V., 1030 Brussel 
1 L.V.V., Ekeren 
1 M , Merksem 

R.8., Mortsel 
1 F.R., Haasrode 
1 J.P., Antwerpen 
' D.S., Malderen 
1 N.V.L., Leuven 
1 C.V.D., Aalst 

V., Schaarbeek 
1 Naamloos, St.-Nikiaas 
1 M.M., Ingelmunster 

M.J. (BSD) 
1 P.R., Eigenbilzen 
1 A.B.R., Ertvelde 

E.P., Antwerpen 
1 J.V., 1080 Brussel 
1 J.B., 2050 Antwerpen 
, L.V.D., Mol 
1 J.V., (BSD) 
1 G.S., Oostakker 
, R.D.G., Welle 
1 H-V-L., Kapellen o/d Bos 
1 G.G., Leuven 
, L.D., Gent 
1 M.V.D.B., Brussel 7 
• K.V.R., Edegem 
1 VU-Rumst 
1 K.G., Antwerpen 
, L.G., Antwerpen 
1 K.B., Ekeren 2 
1 W.C, Baardegem 
, G.S., Vossem 
1 G.M., Burst 
1 N.V., Moen 
, O.A., Erembodegem 
1 W.V.L., 1120 Brussel 
1 W.v.d.E., 1120 Brussel 
. J.D.D., Dilbeek 
1 J.B., Kalmthoui 
• V.P., Berchem 
1 N.V., Moen 
1 R.C., Deerlijk 
• LJ., Mariekerke 
1 Omhaling kant. verg. Diest 
1 B.W., Diepenbeek 
' F.H., Merksem 
1 L.S., Tervuren 
1 E.h. R., Oostakker 
' A.D.D., Hekelgem 
1 F.C., Testelt 
1 L.S.T., Turnhout 
• B.H., Gierle 
1 A.C., 1150 Brussel 
1 R.V., Rijmenam 
• G.V.G., Kapellen 
1 M.D.V., Zellik 
1 L.R., Borgerhout 
' R.B., Bonheiden 
1 L.C., Daknam 
1 L.V., Brussel 4 

W.D.M., Denderleeuw 
1 P.W., Liedekerke 
1 A.W., St.-Niklaas 

J.D., Antwerpen 
1 M.J., Deurne 
\ A.R., Schoten 

J.R., Herent 
1 H.N., Westerlo 
1 W.D V., Antwerpen 2 

E.R., Kapellen 
1 D.M., Herzele 
1 D.D., Opgrimbie-Maasmechelen 

M.P , Deurne 
1 S.. Wijnegem 
1 V.P.P., Gent 

H.B., Grembergen 
1 V.D.V , Aalst 
1 VU-afd. Zaventem 

Vier gevangenen van '44 
i V.D.K., Oostende 
1 K.V., 1030 Brussel 

VU-afd., Brasschaat 
1 B.B., Brussel 
1 W.R., Knokke-Heist 
. D.V., Nieuwpoort 
1 V.D.S.. Broechem 
1 H.S., Hasselt 
1 Naamloos, Brussel 9 
1 A.R , Gent 

1 

' 

Totaal 3e 
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Kredietbank 
Negen van 

liist 
Algemeen totaal 

120 
350 
100 
300 
100 

1.000 
500 
500 
200 
100 

2.000 
100 
200 
500 
500 
200 
100 

1.000 
500 
500 
500 
100 
200 
200 
200 
200 
350 
100 

2.000 
200 
150 
500 
200 
250 
100 
100 
100 

1.000 
200 
200 

1.000 
100 
500 
200 

1.000 
100 
500 
100 
500 
300 
100 
150 
500 
100 
250 
250 

1.000 
500 
500 

1.000 
400 
250 

1.500 
1.120 

250 
150 
200 
100 
100 
100 
200 
500 
500 
100 
250 
200 
250 
250 

1.750 
500 
200 

1.000 
100 
100 
200 
250 

1.000 
200 
400 
200 
100 
100 
200 
200 
500 
200 
100 

5.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
200 

: 50.290 
: 413.374 

1 Daar de stortingen ons telefonisch worden doorgegeven slopen 
er enkele fouten in de lijst, In 

1 Kapellebos maar van Kapellen, 
de eerste lijst is 
AVD 

1 St. Niklaas en JM (niet G) Edegem. 
niet S) 1140 Brussel, VR van Dworp 

RD 
(niet B) Brussel, 

niet van 
NV van 

In de tweede lijst FB (en 
en niet van 

1 ontschuldigingen Ook werden sommige bijdragen 
1 van één persoon aan het fonds gemeld daar waar 

Beersel. Ver
eis 
het 

(omenda 
om om-

halingen ging Gelieve dus duidelijk de herkomst te vermelden. 

\ 
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voor onze landbouwers 
De Europese landbouwpolitiek blijft erg in de aktualiteit. Ver

wonderlijk is dat niet want in de eerstvolgende weken worden 
de nieuwe prijzen vastgelegd en zal ook uitgemaakt hoeveel 
geld ter beschikking wordt gesteld voor het aanpassen van de 
landbouwstrukturen. in vorige artikelen hebben we al de eisen 
in dit verband van de Europese landbouworganisaties besproken 
en vorige week nog stonden we even stil bij de voorstellen van 
de kersverse EEG-kommissaris Lardinois. De voorstellen van 
deze laatste kwamen als een koud stortbad aan bij de Duitsers 
en de Beneluxboeren. Niet verwonderlijk dus dat onze nationale 
landbouworganisaties op een perskonferentie hun eisen hebben 
bekendgemaakt. Sedert een paar jaar zijn verschillende land
bouworganisaties verenigd in het zogenaamde « groen front ». 
Hun belangrijkste eisen hebben we kort samengevat. 

0 Het prijzen-, markt- en handelsbeleid Is de hoeksteen van het 
Europees landbouwbeleid. De gemeenschappelijke prijzen voor 
de verschillende produkten moeten rekening houden met de pro-
duktiemogelijkheden, de kapitaalsbehoeften, de algemene ont
wikkeling van de levensstandaard en de Europese muntont-
waarding. De Belgische landbouworganisaties blijven het stand
punt van de Copa die eist dat de landbouwprijzen met gemiddeld 
7,5% stijgen t.o.v. verleden jaar steunen. Sterkere stijgingen wor
den voorzien voor de melk- en rundsvleesprijzen om het tekort 
op de vleesmarkt weg te werken. Een verhoging met 7,5 % 
betekent overigens nog niet dat deze stijging de inkomensach
terstand van de landbouwbevolking ten overstaan van andere 
bevolkingsgroepen teniet doet, een zekere achterstand blijven 
zal na de stijging bestaan. 

# De nieuwe marktordeningen mogen de hoeveprodukties niet 
afremmen in hun ontwikkeling, gedacht wordt hierbij o.m. aan 
de hoeveboter. 
9 Er moeten aangepaste propaganda- en afzetfondsen tot stand 
gebracht worden o.m. met de hulp van nationale overheid. Speci
ale kredieten moeten daarvoor in de begroting worden voorzien. 
9 De zuivelproduktie moet gerationaliseerd worden, zoals deze 
sektor nu « bezig » is kan het gewoon niet langer duren. 
# Tegen de Amerikaanse handelspolitiek moet een gemeen
schappelijk front gevormd worden. 
# Tegenover de landen met een staatshandel [vooral Oost-
Europa) moet een degelijk afweersysteem worden uitgebouwd. 
O Om de modernisering van de landbouwbedrijven mogelijk te 
maken moet het Landbouw Investeringsfonds over meer kapitaal 
beschikken en het moet maar eens gedaan zijn met het zeer 
laattijdig uitbetalen van de tussenkomsten van het LIF op de 
intresten van leningen. 

de eisen van 
het groentront 
9 Het Saneringsfonds voor de landbouw dat tussenkomt bij boe
ren die met hun bedrijf willen ophouden moet aangepast worden 
en efficiënter werken. 
9 In de kontaktlandbouw moet gestreefd worden naar de norma
lisering van de betrekkingen tussen de boer en de afnemer. Even
tueel moeten bindende reglementen wettelijk opgelegd worden. 
9 Om de gemeenschappelijke exploitatie te vergemakkelijken 
moet een passend juridisch statuut worden uitgewerkt. 
0 Het ruilen van grond tussen de landbouwers onderling moet 
vergemakkelijkt worden en zelfs gehuurde percelen moeten ge
ruild kunnen worden. 
0 De grondband is een dringende noodzaak. 

# De verbruiker moet beter beschermd worden tegen residu's 
in allerlei landbouwprodukten en de producenten moeten be
schermd worden tegen ongegronde beschuldigingen door regel
matige voorlichting van beide partijen, door aangepast weten
schappelijk onderzoek en aangepaste produktietechnieken. 
# Rationalisatie van het net van slachthuizen en een herziening 
van de wetgeving op de uitoefening van de diergeneeskunde is 
dringend nodig. 
# Meer aandacht moet opgebracht worden voor de selektie van 
rassen en soorten en de georganiseerde vee- en plantenziekten-
bestrijding. 

# Tenslotte worden nog maatregelen voorgesteld voor 't sociaal 
statuut, de sociale maatregelen en de landelijke ordening. 

Wie aandachtig deze voorstellen leest merkt op dat er niet 
alleen gesproken wordt o\er de verhoging van de prijzen maar 
dat ook degelijke voorstellen gedaan worden in verband met de 
landbouwstrukturen. Mijn inziens is voor dit laatse de voorbije 
jaren veel te weinig gedaan en persoonlijk had ik liever nog 
meer ingrijpende voorstellen gewild. Men zal ook opmerken 
dat de eisen niet alleen gericht zijn tot de Europese Kommissie 
maar ook tot de eigen regering. Op het ogenblik dat dit stuk 
geschreven wordt weet ik niet hoe deze regering zal reageren. 
Het zou mij nochtans echt verbazen moest deze bewindsploeg 
er entoesiast uit de hoek komen, het is zelfs mogelijk dat er 
helemaal geen reaktie komt. 

De voorstellen van het • groene front » zijn niet volledig en 
ook niet uitgewerkt doch er zit « iets » in, ze kunnen dus niet 
achteloos links blijven liggen. Het is nu te wachten op de reak-
ties zowel van de eigen als van de Europese instanties. We zul
len niet nalaten onze boeren en tuinders van deze reakties op 
de hoogte te brengen, 

d.c. 

ONS PENSIOENENSTELSEL 
IS EEN GROTE WARBOEU 

in de Senaat kwam vorige week woensdag de begroting van pensioenen 
ter sprake. Namens de Volksunie namen de senatoren Jorissen en Cop-
pieters het Belgische pensioenenstelsel scherp op de korrel : het is één 
grote warboel geworden waarin tal van schromelijk onrechtvaardige toe
standen blijven bestaan. Uittreksels uit de tussenkomst van senator Joris
sen vinden onze lezers hieronder, een beknopte weergave van Coppieters' 
argumentatie op biz. 7 hiernaast. Beide sprekers kwamen tot het besluit 
dat onze rijksmaatschappelijke zekerheid in de pensioenensektor totaal 
heeft gefaald : de erbarmelijke toestand waarin tienduizenden bejaarden 
verkeren is er het bewijs van. 

« Wanneer we ons pensioen
stelsel bekijken dan geeft dit de 
indruk van één grote warboel en 
daarnaast het beeld van schrome
lijk onrechtvaardige toestanden. 

We stellen trouwens vast dat het 
verslag dit niet verbergt al wordt 
het om begrijpelijke redenen zach
ter geformuleerd. Een ontwikkeling 
naar een veralgemeend basispen
sioen valt er helemaal niet te on
derkennen. 

Dit is nochtans het stelsel dat in 
sociaal opzicht verder gevorderde 
landen, zoals in de Skandinavi-
sche landen of zoals in Nederland 
ingevoerd werd. 

Onze gepensioneerden zullen 
met een zeker gevoel van mis
troostigheid, zoniet van afgunst, 
naar Nederland opkijken. 

Men ontkomt niet aan de indruk 
van een bepaalde korporatische 
inslag in ons pensioenenstelsel. 
De politiek sterkste drukkings-
groepen duwen er verbeteringen 
door voor hun belanghebbenden. 

Degenen die niet over deze 
drukkingsgroepen beschikken val
len door de mazen van het net en 
kunnen het stellen met bedragen 
die men ronduit schandalig kan 
noemen. En dat zijn vooreerst de 
gewaarborgde inkomens. Deze per
sonen hebben nooit stortingen ver
richt om de goede redenen dat ze 
nooit voldoende geld verdienden 
om zulke stortingen te verrichten. 

Het waren gewoonlijk de helpers 
in de landbouwbedrijven of in de 
bedrijven van de zelfstandigen, de
genen die men kon betitelen als de 
verdoken werklozen. Daarnaast wa
ren het de minder arbeidsgeschik-
ten die wat gelegenheidstaken 
verrichten en voor de rest ten las
te waren van hun familie of van 
andere goedhartigen. 

Ze hebben in hun leven nooit 
veel weelde gekend en in plaats 
van ze een onbezorgde oude dag 
te waarborgen, laat men ze ook 
hun laatste levensjaren in ellende 
doorbrengen I 

Een waarachtige sociale politiek 
zou het anders doen. Die zou hen 
een behoorlijk levensminimum ver
zekeren. Thans maakt men waar
achtig nog propaganda als men 
hun schamel inkomen met 10 t.h. 
verhoogt, van 31.000 frank per jaar 
tot ongeveer 35.000 frank, daar 

waar voor enkele jaren het vol
strekte levensminimum op 5.000 
frank per maand werd geschat, 
wat thans ongeveer 6,000 frank be
tekent. 

Bij elke mdexaanpassing krijgen 
deze verstotelingen ongeveer 75 fr. 
per maand bij, daar waar dit bij de 
laagste lonen, minimum 250 fr. is 
en voor velen met een behoorlijke 
wedde 500 fr. en meer. 

In plaats van geleidelijk hun in
komen op te trekken, dichter bij de 
andere gepensioneerden, vergroot 
de kloof steeds verder. 

Het is cynisme dit een « sociale 
politiek » te durven noemen ! 

De kwaal van de onvolledige ar
beiderspensioenen, vooral bij de ge
pensioneerden van vóór 1968 blijft 
eveneens praktisch ongewijzigd 
bestaan. 

Ook dit komt neer op een ver
dere bestraffing van de minst ge
lukkige arbeiders. 

In stevig geïndustrialiseerde 
stro'«en waar de arbeiders lange 
tijd, soms een volledige loopbaan, 
in een stabiel bedrijf met een uit
stekende administratie werkten, 
viel het hem gemakkelijk het be
wijs te leveren van een volledige 
arbeidersloopbaan. 

In de streken, die weinig geïn
dustrialiseerd waren, en de arbei
ders verplicht vaak van werkgever 
te veranderen omdat kleinere be
drijven gemakkelijker over de kop 
gingen, was de bewijslast moeilij
ker. Te veel werkgevers of hun 
naastbestaanden dienden opge
zocht om het bewijs te helpen le
veren en in deze kleinere bedrij
ven waren te weinig werkmakkers 
zodat ook het getuigenis van de 
werkmakkers moeilijker werd. 

Overdreven -lichtbesef van 
sommige ambtenaren deed de rest. 
Door een zekere vreesaanjaging 
durfden bepaalde kleinere werkge
vers geen attest leveren of trokken 
ze het in, terwijl de werkmakkers, 
getuigen door quasi gerechtelijke 
ondervragingen van deze ambtena
ren eveneens bevreesd hun ver
klaringen introkken. 

Kwamen deze sukkels dan voor 
de beroepskommissies dan was 
vaak het feit nooit gesyndikeerd te 
zijn geweest doorslaggevend om 
de herziening te weigeren. 

De thuiswerkers, de seizoenar
beiders, de diamantbewerkers, de 

werkers in viechterijbedrijven, de 
bouwvakarbeiders met een half do
zijn of een dozijn achtereenvolgen
de werkgevers hebben haast allen 
deze moeilijkheden gekend om vo^ 
doende bewijzen te verzamelerv, 
Velen hebben ze nog steeds niet 
of konden ze nooit doen aanvaar
den. 

Zo staan we voor de schandeli>> 
ke toestand dat velen, die steeds 
arbeider waren, in verbittering el
ke maand hun onvolledig arbeiders
pensioen trekken. 

Het zijn uiteraard de oudere ge
pensioneerden, die meer dan de 
jongere gepensioneerden, sukkelen 
met allerlei kwalen en die vaak 
noodzakelijke dingen moeten ont
beren, omdat ook zij het levens
minimum niet halen. 

Waarop wacht eigenlijk de rege
ring om een wetsontwerp uit te 
vaardigen, dat zegt dat een bepaald 
aantal vooroorlogse jaren niet 
meer moeten bewezen worden 
voor personen die niet in de ge
mengde loopbanen vullen doch uit
sluitend een arbeidersloopbaan 
hebben ? 

Het zou de rechtvaardigheid zelf 
zijn omdat toch iedereen weet dat 
deze duizenden arbeiders niet ja
renlang hun tijd verlummeld heb
ben, levend zonder geld voor voe
ding, kledij en behuizing. 

We staan hier voor een regel
rechte diefstal van de staat tegen
over deze uitgestotenen. 

Bij de gepensioneerden zelfstan
digen blijft het hinderend onder
zoek naar de bestaansmiddelen 
voortbestaan, ondanks de uitdruk
kelijke beloften van de thans rege
rende partijen in hun verkiezings
programma en ondanks de uitdruk
kelijke verzekering, hier in deze 
Senaat, een goede drie maand ge
leden (in december 1972) gegeven 
door de toenmalige minister van 
Middenstand, de huidige vice-pre
mier Tindemans, dat het de eerste 
taak zou zijn van de nieuwe rege
ring om deze « schoonheidsvlek-
ken » weg te werken. 

Ons huidig sociaal stelsel heeft 
voor een flink stuk zijn doel ge
mist. Zoals de arme landen steeds 
armer worden tegenover de rijke, 
zo worden de oudere verschoppe
lingen in onze Belgische maat
schappij naar verhouding steeds 
armer. 

Het wordt hoog tijd dat men het 
stelsel grondig herziet en dat men 
een behoorlijk minimum gewaar
borgd inkomen verzekert voor alle 
personen die de derde leeftijd be
reiken. 

En wanneer we spreken van een 
behoorlijk minimum dan spreken 
we over 6.000 fr. per maand voor 
alleenstaanden. 

Zolang men daar niet toe komt 
moet men niet meer spreken over 
een sociale politiek voor bejaar
den I 
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<)ECRUENDUNC 

Het Senaatsdokument nr. 147 (het wetsvoorstel Joris
sen tot instelling van een Raad van de Duitse kuituur-
gemeenschap) is een primeur In de geschiedenis van 
het Belgisch parlement. Tot nu toe kwam de taai van 
onze Duitssprekende landgenoten nog nooit tot haar 
recht in enig parlementair dokument. Op initiatief van 
VUsenator Jorissen heeft het Bureau van de senaat 

nu de Duitse taal els landstaal erkend. 
Het Duitstalige dagblad . Grenz-Echo ' (Eupen) merkt 
daarbij op dat deze gebeurtenis niet te danken l3 aan 
een van de partijen die in Oost-België opkomen, maar 
wel aan een Vlaamse oppositiepartij. En het blad be
sluit : • een nogal pijnlijlce zaak voor onze * traditio
nele » partijen, vindt u niet ? ». 
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PE VOLKSUNIE IN DE WETSf R A A f 

kritiek 
op binnenlandse zaken 

Tijdens het debat over de begroting 
van Binnenlandse Zaken hekelde ka
merlid Anciaux scherp de ondoorzich
tigheid van het beleid : er is geen be
leidsoptie af te lezen uit de cijfers, 
de minister bespeelt een instrument 
dat niet van hem is en speelt een par
tituur door anderen gekomponeerd. Bo
vendien wordt de bevoegdheid van de 
minister nog doorkruist door acht an
dere ministers en staatssekretarissen. 
We worden met een hopeloze wanorde 
gekonfronteerd I 

Er komen geen antwoorden op vra
gen betreffende de kieswetgeving, de 
gewetensbezwaarden, het gemeente
fonds en de hervorming der verde-
lingskrlteria, over de fusie en federe
ring van gemeenten, over de ordehand
having, enz. Toen kamerlid Anciaux de 
jaarlijkse ontmoeting van het St. 
Maartensfonds aansneed kwam het 
tot een vinnige woordenwisseling, om
dat ons kamerlid het verbod van de 
bijeenkomst ondemokratisch noemde. 

Daarna handelde hij over de rol van 
de gemeente en over de toepassing 
of niet-toepassing der taalwetten in de 
Brusselse gemeenten om dan vast te 
stellen dat de regering inzake het 
vraagstuk Brussel weinig of geen hou
vast biedt. 

herziening kiesstelsel 
Ook kamerlid Babyion haakte In op 

het incident met het St.Maartensfonds 
en sprak daarna over de ondoorzich
tigheid van de politieke beslissings-
name en de groeiende parlementaire 
onmacht, wat meteen ook de publieke 
apathie verklaart. Na een paar taal
incidenten in openbare diensten aan
gehaald te hebben bepleitte hij een 
rationele hervorming van het kiesstel

sel. Van de huidige onlogische inde
ling der klesdistrikten gaf hij enkele 
treffende staaltjes. 

wantoestanden 
te moelingen 

Kamerlid Raskin had het tijdens het 
begrotingsdebat Binnenlandse Zaken 
vooral over wantoestanden in het on
derwijs te Moelingen, meer speciaal 
over de onwettige bezetting van de 
gemeenteschool aldaar. Hij gaf een 
historiek van deze funeste ontwikke
ling en verzocht de minister om maat
regelen. 

provinciale werking 
Tijdens het debat over de begroting 

Binnenlandse Zaken bepleitte kamer
lid De Beul een beter personeelssta
tuut voor de provinciale ambtenaren, 
een eenvormig statuut voor de negen 
provincies en het einde van de diskri-
mlnatie tussen provinciepersoneel en 
rijkspersoneel, te werk gesteld Jn pro
vinciebesturen. Tot slot drong hij aan 

Mier* TX'^^^ 

op scherper toezicht vanwege de pro
vinciale deputaties op de gemeente
lijke begrotingen en rekeningen. 

de gewraakte vraag 

Mik Babyion, die wou weten wie de 
kosten van het zgn. privé-verblijf van 
Moboetoe draagt, en of het wel een 
privé-bezoek mocht genoemd worden, 
zag zijn vraag eerst afgeketst [tegen 
het reglement in, want eerst mocht ze 
gesteld worden) en mocht ze dan toch 
stellen. Leburton him self antwoordde 
en zei dat het wel degelijk om een 
privé-bezoek ging, maar dat er wel 
« enkele uitgaven » aan te pas kwa
men, die echter niet afwijken van de 
gebruikelijke plichten van gastvrijheid. 

hervorming 
van het gemeentefonds 

Kamerlid Olaerts pleitte nogmaals 
voor een rechtvaardiger verdeling van 
het Gemeentefonds. Vorige keer be
loofde minister Van Elslande de op

richting van een saneringskommissie, 
maar In de huidige begroting blijft al
les even ondoorzichtig zodat er voor 
de beloofde sanering te vrezen valt. 
Iedereen vindt de huidige verdeling 
onrechtvaardig, maar niemand doet er 
iets aan. 

Het A-fonds geeft aan 7 % der Bel
gische bevolking 37 % van het fonds, 
wat niet verantwoord is, zelfs wanneer 
men aanvaardt dat deze gemeenten 
bijzondere opdrachten hebben. 

traagheid 
Kamerlid Jo Belmans kloeg in een 

mondelinge vraag de ellendige traag
heid aan waarmee de dossiers van 
voorlopige bruggen in het arrondisse
ment Turnhout behandeld worden. Er 
zijn aanvaringen bij de vleet, het gaat 
om een noord-zuid-verbinding die maar 
niet gemoderniseerd geraakt en bo
vendien ondervinden de betrekkelijk 
jonge industriële expansie en het toe
risme grote hinder van deze bestendi
ging der voorlopigheid. 

{i^T liü lOCH AL 

SENAAT 
het schandaal 
der voorlopige kredieten 

Senator Jorissen is onvermoeibaar, 
waar het de verdediging van de rech
ten van het parlement betreft. Dit was 
weer eens het geval toen de senaat 
verzocht werd voorlopige kredieten 
goed te keuren, omdat sommige be
grotingen niet werden goedgekeurd en 
andere zelfs niet zijn rondgedeeld. Het 
gaat hier om de begrotingen van Land
bouw, Ekonomische Zaken, Openbare 
Werken, Landsverdediging en Ver
keerswezen. 

Sinds 1969 heeft senator Jorissen 
niet opgehouden deze kwaal herhaal
delijk aan te klagen. Ten slotte keurde 
de senaat een nieuw artikel van het re
glement goed waarbij de voorzitter op 
de tweede dinsdag van oktober de mi
nisters, die hun begroting vóór 30 
september niet ronddeelden, hierover 
uitleg te vragen. Vijf maanden na de 
tweede dinsdag van oktober werden 
vijf begrotingen nog steeds niet rond
gedeeld. Indien de senaat thans niet 
Ingrijpt maakt hij zich belachelijk ! 

De heer Vanaudenhove zegde sena
tor Jorissen zijn steun toe en senaats
voorzitter Struye vond het belangrijk, 
dat de betrokken minister voortaan 
uitleg zou verschuldigd zijn en dat de 
senaat een termijn kon vastleggen. Se
nator Jorissen aanvaardde de mede
deling niet dat de achtergebleven be
grotingen reeds in druk waren en 

drong aan op het vastleggen van een 
korte termijn, waarin de begrotingen 
moeten rondgedeeld worden. Hij stel
de derhalve voor, de betrokken minis
ters te horen en dat hun een termijn 
zou opgelegd worden. Hij vroeg daar
over de stemming, maar verkreeg die 
niet omdat de senaatsvoorzitter met 
de truuk uitpakte, dat de reglements
wijziging pas op het volgende dienst
jaar zou toepasselijk zijn, wat onze 
senator een nieuwe waarschuwing in 
de mond gaf. 

rijkswachtbegroting 

Senator Bob Maes kent de proble
men van de rijkswacht en is dus een 
gezaghebbend redenaar wanneer de 
rijkswachtbegroting aan de orde staat. 
Zo nu ook weer, waarbij hij een soort 
panoramisch overzicht gaf van de pro
blemen bij de rijkswacht : overbelas
ting ( vermoedelijk voortspruitend uit 
arbeidsduurvermindering, op zich zelf 
een goede zaak), niet te verhelpen door 
het inschakelen van dienstplichtigen ; 
onzinnige taken (bewaking van vliegvel
den, beter door het leger na te komen); 
inzet tegen Vlaamsnationale bijeen
komsten, waarvan de zin ons volko
men ontgaat ; huisvesting en kazer
nering en ten slotte de eeuwige taai
verhoudingen, waarin de senator geen 
gat ziet : van de beloften over taal-
evenwicht tegen 1973 door ex-minis
ter Segers ziet senator Maes niets in 
huis komen. Slechts afdoende maat
regelen (en het verzaken aan allerlei 
foefjes zoals het veel ingeroepen ver-
•worven recht) kunnen hier een tast
baar resultaat opleveren. 

Senator Vandezande haakte in op de 
kwestie der taalverhoudingen en stel

de hierbij het voortdurend uitstellen 
van het streven naar taalevenwicht 
aan de kaak. 

mistig begrotingsbeleid 

Ook senator De Bruyne hekelde de 
verregaande slordigheid van de rege
ringen waarmee ze hun budgettair be
leid bedenken. Ten eerste zijn de wets
ontwerpen waarbij voorlopige kredie
ten worden geopend ondoorzichtige do-
kumenten. waar men tevergeefs naar 
tendeisen, inhoud en doel van het 
regeringsbeleid speurt. Ten tweede is 
het zeer moeilijk om de evolutie van 
de onrechtstreekse staatsschuld te 
volgen. De delging van dergelijke on
rechtstreekse schulden drukt jaren
lang op de begrotingen terwijl men 
als parlementslid de lastenomvang on
mogelijk kan schatten. 

het falen 
van de sociale politiek 

In het debat over de begroting van 
pensioenen 1973 vielen vooral de tus
senkomsten van senatoren Jorissen en 
Coppieters op. De eerste geven we 
bijna integraal weer op pagina zes, 
we beperken ons hier tot een samen
vatting van het betoog van senator 
Coppieters. 

Inleidend stelde senator Coppieters 
het falen van de RMZ in de pensioen-
sektor vast, welk falen blijkt uit de 
toestand van tienduizend geperisioneer-
den. De RMZ heeft ook inzake inkom
stenherverdeling gefaald. 

De ongelijkheid der inkomens was 
vroeger het minst groot in ons land, 
maar gaandeweg nam de ongelijkheid 
in de meeste Europese landen af ter

wijl ze bij ons toenam : de rijken wor
den steeds rijker, de armen steeds ar
mer. De RMZ is hier duidelijk te kort 
geschoten aan haar plicht, bij te dra
gen tot een Inkomensherverdeling. 

Rekening houdend met de getalsterk
te van de zelfstandigen heeft deze 
groep sinds de 1ste pensioenwet van 
1956 tot 1971 ruim 30 miljard sociale 
toelagen minder ontvangen dan de 
loontrekkenden. Deze achterstand ver
groot jaarlijks met 1 miljard. Toch zou 
de bekommernis van de welvaartstaat 
op alle bevolkingsgroepen moeten ge
richt zijn. 

Dan is er de geruisloze overheveling 
van "'laamse RMZ-bijdragen naar Brus
sel en Wallonië, wat teven de moti
vering is van het unitarisme van de 
eerste-minister. Om een doeltreffend 
sociaal en ekonomisch beleid te voe
ren moeten de toekomstige gewest
raden via een interregionale boekhou
ding de omvang van deze afvloeiing 
kennen vooraleer de gewestelijke so
lidariteit kan spelen. Dat zal nog meer 
nodig zijn in een federale staat en in 
het kader van de inter-Europese soli
dariteit. 

echtscheiding 
Senator Van In handelde over de 

nieuwe regeling inzake echtscheiding 
en bevestigde zijn geloof in de toe
komst van het gezin. 

natuurschoon 
Via een mondelinge vraag vestigde 

senator Jorissen de aandacht op de 
schending van het zgn. Natuurpark-
Scheldeland en informeerde hij naar 
de eventuele maatregelen ter vrijwa
ring van dit gebied. 
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wij in nederland 

politiek en financieel 
bankroet van de 
pacifistisch socialistische 
partij 

(jeeveedee) Een Nederlandse politieke partij die nog geen acht 
jaar geleden bij verkiezingen vijf procent van de stemmen haalde 
(dat betekent altijd nog : één op de twintig kiezers in een van par
tijen wemelend land ') en die zowat gold als de stoottroep van de 
« fatsoenlijke linksen », bengelt thans op de rand van de afgrond. 
Het is de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), waarvan de afge
lopen week bekend werd dat als gevolg van grof wanbeheer de 
financiële positie vrijwel hopeloos was geworden, terwijl tegelijk 
aan het licht trad dat de leden politiek totaal verdeeld zijn. Het is 
heel goed mogelijk dat nog dit voorjaar het overlijden van deze 
partij gemeld moet worden, al zijn na een hals over kop gehouden 
ledenvergadering enkele « wijze mannen > aan de slag gegaan om 
te trachten de BSP toch overeind te houden. 

De PSP splitste zich ruim vijf
tien jaar geleden af van de (so
cialistische) Partij van de Arbeid 
uit protest tegen de toenmalige 
houding van de PvdA inzake bui
tenlandse politiek, een houding 
die weerspiegeld werd in enkele 
regeringen onder de leiding van 
de socialist « vadertje » Willem 
Drees senior. Met, name wat de 
bewapening en de verhouding 
ten opzichte van Oost-Europa 
betrof, konden de Pacifistische 
Socialisten zich niet verenigen 
met de PvdAstandpunten. De 
PSP ging zich inzetten voor ont
wapening en voor een vredespo
litiek, tegelijk strevend naar 
een socialisme dat « authentie
ker » zou zijn dan dat van de 
grote moederpartij. 

in isolement 

Vooral bij jongeren en ook bij 
de oudere intelligentsia sloeg 
het streven van de pacifisten 
erg aan, zeker toen na 1960 een 
ontspanning intrad in de Oost-
West-relaties. De PSP groeide 
snel uit tot een vast gegeven 
in het Nederlandse partijen-
gamma en kreeg een stevige 
voet in de vertegenwoordigend© 
lichamen, van gemeenteraden 
tot de Tweede Kamer. Buiten
parlementair toonde ze zich 
eveneens erg bedrijvig,' terwijl 
ze via haar uitgeverij een reeks 
geschriften over het land zond 
die sterk de aandacht trokken. 

In het debat over de partij-
vernieuwing 1967 echter bleek 
de PSP een te geïsoleerde posi
tie te betrekken. Plaatselijk deed 
ze wel mee aan « Progressieve 
Akkoorden » (PAK) die onder 
leiding van de PvdA tot stand 
kwamen, maar in de landspoli-
tiek wenste ze geen koncessies 
te doen wat haar opvattingen 
over het leger en de NATO be
trof. Ze deed evenmin mee aan 
het verkiezingsakkoord tussen 
socialisten, Radikalen en Demo-
kraten '66 ,dat zowel in 1972 
als 1971 werd afgesloten. En 
inmiddels werd ze voortdurend 
fel en onbarmhartig bestookt 
door de kommunisten uit wier 
rijen verschillende vooraan
staanden naar de pacifisten wa

ren • overgelopen ». Zo kwam 
de PSP aan het Nederlandse 
lirrkse front klem te zitten tus
sen de meer gematigden (de 
PvbA) aan de ene kant en de 
extremen anderzijds. Ze raakte 
de greep op haar eerdere aan
hangers kwijt, er ontstonden tal 
van interne ruzies en toen vorig 
jaar november de stembus 
moest spreken, had de PSP nog 
maar goed de helft over van de 
bijna tweehonderdduizend stem
men die ze in 1967 had gewon
nen. 

Wil lem drees junior 

winst bleek verlies 

Deze nedergang is nu tot een 
dramatische klimax gekomen, 
die zich op twee fronten de
monstreerde. Op de eerste 
plaats bracht een .kommissie 
van PSP-ekonomen aan het 
licht dat de financiële en orga
nisatorische toestand van de 
partij wanhopig is geworden. 
Het centraal beheer van de par-
tijgelden strookte niet met de 
gedecentraliseerde struktuur 
van de PSP, terwijl het partijbu

reau zwaar tekort schoot bij de 
regeling van de organisatorische 
zaken. Zo werd op de balans 
van 1970 van de partij-drukkerij 
een winst genoteerd van dertig
duizend gulden (420 duizend fr.), 
terwijl een paar maanden later 
bleek dat het om... een verlies 
van dertigduizend gulden ging ! 
Maar intussen had men de 
•< winst • voor eren groot deel 
al onder het personeel verdeeld! 
Uit een soort verzet tegen de 
kapitalistische maatschappij had 
men de werktijden en lonen 
voor het drukkerij-personeel 
meer « idealistisch » vastge
steld. Gevolg ; de produktiviteit 
daalde tot 75 procent. Ook wer
den bij het aanvaarden van op
drachten kalkulaties gemaakt, 
die nog ónder de kostprijs la
gen. Een totale warwinkel dus, 
waarin volgens berekeningen 
nog slechts enige orde gescha
pen kan worden wanneer de 
mensen die obligaties van de 
partij bezitten, bereid zijn het 
bedrag van hun obligaties in gif
ten om te zetten. De uitgeverij 
zou dan opgeheven moeten wor
den, maar men zou dan het we
tenschappelijk studiebureau van 
de partij, zij het met moeite, in 
leven kunne'n houden. 

partij loopt leeg 
Erger dan door de financiële 

krisis wordt de PSP echter be
dreigd door een haast dodelijke 
tweespalt binnen haar rangen. 
Een stel leden en bestuurders 
legt niet meer zo de nadruk op 
het pacifisme en stelt zich lijn
recht op tegenover degenen die 
de doktrine van vijftien jaar ge
leden wensen vast te houden. 
Op de spoedvergadering van 
vorige week leidde dat tot felle 
verwijten over en weer en tot 
een tumultueuze verkiezing van 
een nieuw bestuur. Een groot 
deel van de aanwezige leden 
wenste overigens niet eens aan 
de vereiste stemmingen mee te 
doen en verliet de zaal van het 
vergadergebouw in Haarlem. 

In mei gaat men nog een po
ging doen om de partij van de 
definitieve ondergang te redden. 
Waar een groot aantal leden 
heeft aangekondigd terug te 
zullen keren naar de PvdA, en 
anderen aanstalten maken om 
tot de kommunistische partij toe 
te treden, zit het er dik in dat 
de PSP binnenkort tot de ver
leden tijd behoort. Zonder leed
vermaak (want ook wij vinden 
pacifisme een edel streven) kan 
nü al gezegd worden dat haar 
politieke rol is uitgespeeld. Als 
er iets overblijft, zal het weinig 
meer voorstellen dan een ak-
tivistengroepje van goedwillen
de maar machteloze idealisten. 
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volgens opiniepei l ing 

DE VOLKSUNIE 
HEEFT DE WIND 
IN DE ZEILEN 

Bovenstaand overzicht van de wetenschappelijke opiniepeilingen, op 
verzoek van de dagbladen •• Het Laatste Nieuws » en « Le Soir ». verriclrt 
door « International Research Associates », geeft een duidelijk beeld van 
de evolutie in de verhoudingen tussen de partijen sedert 1970. In het 
overzicht verwerkten wij ook de uitslag van de parlementsverkiezingen 
van 7 november 1971. 

Uit alles blijkt dat de Volksunie langzaam maar zeker blijft vooruitgaan 
ten koste van de traditionele partijen in Vlaanderen. De jongste opinie
peiling dateert van begin februari 1973, dit is onmiddellijk na het tot stand 
komen van de regering-Leburton. Volgens de gegevens van deze peiling 
zou de Volksunie, sinds de parlementsverkiezingen van 1971, ruim 100 000 
kiezers bijgewonnen hebben in Vlaanderen, wat haar stemmenaantal op 
dit ogenblik om en bij de 700.000 zou brengen. 

Vanzelfsprekend dienen de gegevens van elke opiniepeiling met het 
vereiste korreltje zout te worden beoordeeld. Allerlei Faktoren beïnvloe
den namelijk de wisselende stemming van de kiezers, en in het onderzoek 
zijn ook personen betrokken die nog niet tot de kiesgerechtigde leeftijds
klassen behoren. De algemene tendens van deze reeks peilingen spreekt 
echter duidelijke taal : niemand zal na onderzoek van deze reeks cijfers 
nog durven betwisten dat de VU er onmiskenbaar op vooruit gaat. Het Is 
nu de taak van alle leden, kaderleden en sympathisanten van de part i j 
ervoor te zorgen dat deze gunstige elektorale wind blijft aanhouden. Het 
is reeds vaak gezegd : deze legislatuur is voor de VU ongemeen belang
rijk, omdat zij in Vlaanderen als enige oppositiepartij tegenover de vere
nigde unitaire partijen (in de regering) staat. Alles wat onze eendracht op 
dit ogenblik kan verstoren is daarom meer dan ooit uit den boze. De fede
rale haven komt stilaan in het zicht : alle hens aan dek dus I 

tabelletje cvp 

Opinie
peiling 

April 1971 

Juli 1971 

Februari 1972 

Mei 1972 

Oktober 1972 

Februari 1973 

22,5 

24,1 

22,3 

20,5 

20,6 

20,3 

a_ 

6,7 

7,0 

5,7 

6,7 

7,2 

5,1 

Cu. 
cL. 
:>-

29.2 

31,1 

28,0 

27,2 

27,8 

25,4 

Sedert 1971 maakt het INRA bij zijn opiniepeiUngen ook een onderscheMI 
tussen de klescijfers van de CVP en die van de PSC. Bovenstaand llJstW 
leert ons dat de PSC een waar mini-partijtje Is geworden, dus niet half 2# 
groot meer Is als de Volksunie. Wanneer dit partijtje in de Belgische pol^ 
tiek niettemin nog altijd (abnormaal) veel te vertellen heeft dan is cM| 
uitsluitend te danken aan de CVP die aan haar.Waalse « broeders •'allee 
toegeeft omwilU van de kristen-demokratlsche'schijneenheid... 



HET PARLEMENT 
MOET OPNIEUW 
DE ENIGE 
EN VOLWAARDIGE 
VERTEGENWOORDIGING 
VAN HET VOLK WORDEN 

Het parlement moet [opnieuw) de enige en volwaardige vertegenwoordiging worden 
van het volk en dit uitsluitend via de politieke partijen. De drukkingsgroepen zouden 
alleen' groepsbelangen moeten verdedigen en ze moeten bovendien ook een meer 
gedemokratiseerde struktuur krijgen. De partijen moeten in het parlement het alge
meen welzijn behartigen, terwijl de drukkingsgroepen hun groepsbelangen beharti
gen binnen hun georganiseerde struktuur. Het parlement moet terug beslissings
macht krijgen over al de aangelegenheden die haar geleidelijk zijn onttrokken. 
In een demokratie zijn de politieke partijen niet weg te denken, zij hangen nauw 
samen met het begrip van de demokratie zelf. De verschillende tendenzen in ofe 
openbare mening kristalliseren zich in de politieke organisaties. Het is vooral door 
de werking van deze organisaties dat het politieke leven in een land funktioneert. 
Het is dus van belang dat deze politieke partijen demokratisch gestruktureerd zijn 
en demokratisch funktioneren. Demokratisering van de partijen moet zowel van 
binnenuit gebeuren door een vrijwillig ingenomen houding door de partijen, als door 
maatregelen van overheidswege, bv. door het stellen van bepaalde voorwaarden 
via de kieswet. In die optiek is het dan ook duidelijk dat de politieke partijen werk-
mogelijkheden krijgen om een zo goed mogelijk kontakt met de bevolking tot stand 
te kunnen brengen. 

In plaats van afspraken tussen de partijtoppen buiten het parlement wil de Volks
unie terug naar een zo groot mogelijke soevereiniteit van de verkozenen van het 
volk, die een vowassen en onafgebroken houding tegenover partijtop en regering 
moeten kunnen aannemen. 

Het parlement moet voornamelijk kontrolerende funkties uitoefenen op de rege
ring, die bestuurt. Deze kontrole moet dan echter ook maximaal zijn en alle nodige 
materiële voorzieningen moeten daartoe worden genomen inzake informatie, rekru
tering van het politiek personeel, kiessysteem, studiemoglijkheden enzomeer. 
Op haar kongres van 1969 heeft de Volksunie, onder het hoofdstuk « zeggenschap », 
reeds een aantal voorstellen tot herwaardering van de parlementaire werking gefor
muleerd. Naar aanleiding van de indiening (op 3.4.73) van het wetsvoorstel-Baert 
over de onverenigbaarheden van politieke mandaten, hecht de partij eraan haar 
zienswijze terzake te verduidelijken en een aantal dringende voorstellen ter tafel 
te leggen. 

KONKRETE 
VOORSTELLEN 

1. ten bate van de 
werkelijke macht 
en de funktie van 
het parlement 

^ Inzake de beslissingsbevoegdheid 
van het parlement stelt men vast dat 
de werkelijke beslissings- en kontrole-
macht van het parlement meer en 
meer wordt beknot. Het parlement is 
vaak de reglstreermachlne van een 
aantal belangrijke beslissingen die 
door de regering met niet-demokra-
tisch verkozen organismen worden af
gesproken (bv. met het nationaal ko-
mitee voor de ekonomische expansie, 
met de vakbonden of met het bedrijfs
leven). Het parlement wordt vaak 
slechts achteraf geïnformeerd over 
elders genomen beslissingen. 

De Volksunie eist uitdrukkelijk dat 
het parlement alle taken terug onder 
haar kontrole zou krijgen en dat het 

volledige informatie- en kontrolerecht 
van het parlement volledig wordt her
steld. 

•i!^ Wat de rekrutering van het politiek 
personeel en het kiesstelsel betreft 
wil de VU het volgende : 

De lijststem en de wijze van het 
kiezen van plaatsvervangers zijn nog 
steeds in zekere mate een miskenning 
van de wil van de kiezer. Nochtans 
moet een zekere voorkeur voor partij
programma's kunnen uitgedrukt wor
den via de lijststem, waardoor ook al 
te grote personenkultus wordt tegen
gegaan, en het steeds mogelijk blijft 
bekwame maar minder-populaire kan
didaten aan te trekken. Daarom wil de 
VU een verdeling van de lijststemmen 
over de kandidaten via een devolutief 
systeem, zodat het gewicht van de 
voorkeurstemmen beter kan spelen. 
Bovendien moet het systeem van de 
opvolgers vervangen worden door een 
systeem zoals bij de gemeenteraads
verkiezingen. 

Het huidige kiesstelsel met de pro
vinciale apparentering geeft teveel ge
wicht aan dichtbevolkte steden, terwijl 
dit tevens in het nadeel van kleinere 
partijen speelt. 

De VU wil daarom een hergroepe
ring van de kiesomschrijvingen tot 
kiesomschrijvingen van ongeveer ge
lijke grootte. Om de kansen voor poli
tieke minderheden te vergroten, wil 
de VU een nationale apparentering. 

•^ De vorming van een regering, het 
opstellen van het regeerakkoord, het 
beslissen op belangrijke punten wordt 
vaak geregeld via topoverleg van de 

hoogste partij-organen. Meestal zijn 
hierbij geheimhouding en kompromis 
noodzakelijke voorwaarden. De wil van 
de kiezer wordt daarbij vaak opzij ge
schoven. 

Vaak speelt in het parlement bij in
terpellaties en bij stemmingen over 
de begrotingen de partijtucht, omdat 
men een zgn vertrouwenskwestie 
moet stemmen. Dit laat niet toe een 
gewone redelijke motie te stemmen. 

De leden van de regeringspartijen 
moeten dan hun vertrouwen in de re-
germg stemmen, hoewel ze soms het 
beleid van een bepaalde minister lie
ver hadden afgekeurd. 

Voor deze beide punten stelt de VU 
volgende alternatieve oplossingen 
voor 

— principe van de onalhanl<elijl<heid 
en viijheid van het parlement. Geen 
dreiging van kollektief ontslag maar 
onderhandeling tussen regering en 
parlement : 

— de persoonlijke verantwoordelijk
heid van de minister : na een aantal 
keren m de minderheid gesteld te 
zijn, zou de minister in kwestie dienen 
ontslag te nemen, zonder dat daarbij 
automatisch heel de regering in het 
gedrang komt. 

— wijziging van systeem van de ver-
trouwensmotie (cfr. senaat). Indien 
geen motie wordt ingediend die een 
wantrouwen uitdrukt tegenover de re
gering, dan moet de motie van de in-
terpellant voorrang krijgen. 

ir Het huidige tamelijk logge tweeka
merstelsel, dat eerder traagheid en 
immobilisme in da hand werkt, kan 
vervangen worden door een meer dy
namisch en mobiel systeem, dat trou
wens uitstekend past in onze federa
listische visie. De VU wil namelijk 
een proportionele nationale eerste ka
mer (bevoegd voor de nationale pro
blematiek) en een paritaire senaat, die 
toezicht uitoefent. 

Daarnaast uiteraard de twee parle
menten van de deelstaten, die de ge
west- en kultuurraden vervangen. 

2. ten bate van de 
goede werking en 
de doeltreffende 
kontrole 

•j!^ Het gebrek aan informatie van de 
parlementair is groot. 

In de studiediensten van de rege
ring, de ministeries en de parastatalen, 
zijn meer dan 300 universitair gedi
plomeerden werkzaam. 

Zij worden aangesteld door de rege
ring en ze worden gepromoveerd door 
de regering, rechtstreeks of onrecht
streeks. Zij staan dus in dienst van de 
regering, niet van het parlement. In 
het totaal beschikken deze diensten 
over meer dan 1.000 man personeel. 

De studiediensten van kamer en se
naat tellen samen een 7-tal universi
tair gediplomeerden met in het totaal 
een 30 man personeel. Daar moet de 
kontrolemacht, het parlement het mee 
stellen. 

Inkijkrecht in de boekhouding en do-
kumenten van alle rijksinstellingen en 
parastatalen, recht op het stellen van 
vragen aan de beheersorganen van al
le geciteerde organismen, recht op 
verkrijgen van alle informatie (studies, 
plannen, rapporten, e.d.) zijn dringen
de eisen die de VU stelt. Het parle
ment moet technisch zodanig uitgerust 
worden dat de parlementairen zich op 
een moderne manier kunnen informe
ren. 

Bovendien moet de funktie van het 
Rekenhof volledig tot haar recht ko
men. De verslagen, rapporten en be
vindingen van het Rekenhof moeten 
sneller gepubliceerd worden, moeten 
een grotere ruchtbaarheid krijgen en 
moet voorzien worden in het uitwer
ken van procedures waarbij het Reken
hof kan optreden vooraleer de grote 
beslissingen worden getroffen, dit in 
kontrolerende samenwerking met het 
parlement. . 

Ook moderne informatiemedia. zo
als wetenschappelijk opiniepeilingen, 
rapporten, enz., moeten kunnen aange
wend worden. 

De Volksunie vraagt tevens de op
richting van een informatiepool in de 
diensten van het parlement. 

TÜr Het kumuleren van mandaten, deze 
bekende ziekte van het parlementair 

systeem heeft, ook verschillende geva
ren, o.m. : 

— de macht wordt gekoncentreerd bij 
dezelfde beperkte groep ; 

— in het tijdsbudget van de parlemen
tair is aldus gebrek aan tijd voor in
formatie en studie ; 

— de uitsplitsing van twee groepen 
parlementairen : de parlementair aan 
de top, die beslist, en de doorsnee-
parlementair die dienstbetoon doet (de 
plaatsbezorger) en zich met partij-or
ganisatorische problemen bezig houdt. 

Om de machtsvermenging en -kon-
centratie in hoofde van de parlemen
tair tegen te gaan en om hem tevens 
materieel mogelijkheden te geven tot 
het eigenlijke parlementaire werk, 
meent de Volksunie dat er bepaalde 
onverenigbaarheden moeten vastge
legd worden. 

De Volksunie heeft haar zienswijze 
terzake verwerkt in het desbetreffend 
voorstel-Baert (dat wij volgende week 
in •< Wij » samenvatten). 

Verder stelt de VU de oprichting 
voor van centra voor sociaal dienstbe
toon fwetsvoorstel-van Haegendoren). 
alsmede de aanstelling van een om
budsman. Tevens moet het sociaal sta
tuut van de parlementsleden worden 
verbeterd en kan een vermindering 
van het aantal parlementsleden over
wogen worden. Wel moeten in deze 
voorwaarden de inkomsten van de 
parlementairen, uit hoofde van de ge
meenschap, bekend zijn (wetsvoorstel-
Van Haegendoren). 

•JV Het kontrolerecht van de oppositie 
wordt door de werking van het parle
ment in feite beknot. 

Het reglement van kamer en senaat 
en de wijze waarop dit wordt toege
past spelen in het voordeel van de 
regering en beknotten in nog erge 
mate het kontrolerecht van de oppo
sitie. 

Voorbeelden zijn : de voorrang van 
de regering bij het wetgevend werk, 
de voorrang van de vertrouwensmotie, 
de wijze waarop sommige initiatieven 
van de oppositie opzettelijk worden 
vertraagd of uitgesteld tot leden van 
de regeringspartijen gelijkaardige ini
tiatieven hebben genomen, de beknot
ting van het kontrolerecht door de be
perking van de vragen, e.d. 

De Volksunie eist dringend aanpas
singen van het reglement en een eer
lijke en onpartijdige toepassing ervan. 
O.m. moeten wetsvoorstel en wets
ontwerp gelijkgeschakeld, moet een 
objektief tijdschema worden inge
voerd voor vragen en interpellaties, 
moeten begrotingen op tijd worden in
gediend op straf van sankties, enzo
meer. 

3. ten bate van de 
doorzichtigheid 
van de 
beslui tvorming 

Een stijgende verontrusting van po-
litologen over de <• afwezige staats
burger », zijn politieke apathie, onver
schilligheid en afkeer van het politieke 
gebeuren is terecht gebleken uit re
cente werken en artikels. 

Een en ander uit zich in het toe
nemend aantal blanco- en ongeldige 
stemmen, in het toenemend aantal 
voorkeurstemmen voor personen, e.d. 

Als voornaamste oorzaken van deze 
apathie worden genoemd : 

— het gebrek aan openheid van onze 
instellingen : 

— de ingewikkeldheid en de ondoor
zichtigheid van onze besturen ; 

— de ingewikkeldheid, de hoge techni-
citeit van de behandelde problemen en 
de onverstaanbaarheid v/an de vaktaal 
desbetreffend ; 

— het gebrek aan duidelijke en ver
staanbare informatie daarover ; 

— het gemis aan politiek bewustzijn 
en politieke vorming van het publiek. 

Daarom wil de Volksunie : 

1. een grotere toegankelijkheid voor 
onze politieke instellingen door betere 
informatie langs de nieuwsmedia. 

— BRT (TV en radio). Uitbreiding van 
duidingsprogramma's en informatie 

— TV-uitzendingen van parlementszit-
tingen. 

2. toegenomen inspanningen voor poli-
tieke vorming 
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m de wereld 

(Argos) Volgens Alexis de Tocque-
ville wordt een demokratie onveian-
derlijk met twee belangrijke moeili|k-
heden gekonfronteerd : een oorlog be
ginnen. . en er een eind aan maken. 
De bekende auteur is van mening dat 
het tweede nog moeilijker is dan het 
eerste. Betrokken op de Amerikaans-
Vietnamese verhoudingen krijgen zi|n 
woorden een haast profetische bete
kenis mee. De topontmoeting tussen 
president Nixon en Thieu van Zuid-
Vietnam die zopas te San Clemente 
doorgang vond bevestigt eens te meer 
de ambivalente toestand waarin de 
Amerikaanse demokratie op het « ein
de » van haar konfllkt met Vietnam 
nog altijd vertoeft. Na de akkoorden 
van Parijs mocht men aannemen dat 
de belangrijkste en hardste oorlog uit 
de geschiedenis van de States nu 
voorgoed voorbij zou zijn. Nu de laat
ste troepen en krijgsgevangenen voet 
aan Amerikaanse wal hebben gezet 
was de hoop gerechtvaardigd dat voor
taan nooit nog een Gl in Zuid-Vietnam 
zou sterven, dat nooit nog een Ame
rikaans krijgsgevangene in het verre 
Vietnam op vrede zou hoeven te wach
ten. Drie jaren geleden stonden meer 
dan een half miljoen Amerikaanse sol
daten in Vietnam paraat ; vandaag zijn 
de laatsten naar hun haardsteden te
ruggekeerd. Voor de oud-strijders is 
nu het proces van heraanpassing be
gonnen. Vele gerepatrieerden hebben 
inmiddels al ervaren dat : Home is 
not Where you live, but where they 
understand you ! Er zljn nog altijd 
miljoenen Amerikanen die niét begrij-

deze week 
de wereld in 

amerika keerde huiswaarts 
pen waarom het modernste technolo
gisch apparaat ter wereld genoegen 
moest nemen met een « eervolle 
vrede » van nixoniaanse duiding. Tal
rijk zijn de illuzies die het grote Ame
rika in het vreemde land verloren 
heeft. Vietnam zal nog jarenlang een 
Amerikaans trauma blijven : simbool 
van een nutteloos engagement, herin
neringen aan nederlagen en vernede
ringen, kiemen ook van tweedracht 
onder het Amerikaanse volk. De terug
keer van de « boys » zal de Vietna
mese nachtmerrie draaglijker maken 
maar ze zal die nog zo gauw met kun
nen verdringen. Bovendien is Amerika 
nog niet verlost van zijn enorme ver
antwoordelijkheid i.v.m. de toekomst 
van Vietnam. Voor president Nixon zul
len de eerstvolgende maanden moeten 
bewijzen of de • Pace in honor » die 
hij patetisch afgekondigd heeft tege
lijk duurzaam is. Om de onmiddellijke 
toekomst te peilen heeft hij president 
Thieu naar San Clemente opgekom-
mandeerd. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat 
Nixon verstrikt zit in de dialektiek van 
zijn voorgangers : met de Amerikaan
se kredietwaardigheid te koppelen aan 
het voortbestaan van het Thieu-regiem 
maakt hij zijn buitenlandse politiek on
dergeschikt aan de schommelingen 
van een Aziatische burgeroorlog. Vlak 
vóór het bezoek van Thieu verklaarde 
Nixon nog dat Hanoi zich geen begoo
chelingen hoeft te maken over de ge
volgen van een gebeurlijk niet-nale-
ven van de Parijse akkoorden. Vlak 
vóór de topontmoeting beklemtoonde 
het State Department de folteringen 
die de POW's in Noord-Vietnam moes
ten ondergaan De publicitaire bedoe
ling hiervan was duidelijk genoeg : de 
folteringen moeten gelden als verzach
tende omstandigheid voor de tapijt
bombardementen die Nixon met zijn 
monstrueuze B 52-toestellen op Zuid-
Vietnam heeft uitgevoerd. Vlak vóór 
de aankomst van Thieu te San Cle

mente weigerden defensieminister Ri
chardson en topadvizeur Kissinger de 
gebeurlijkheid van nieuwe bombarde
menten uit te sluiten « indien de toe
stand zulks mocht vereisen ». Tegelijk 
werden ook stemmen hoorbaar die 
niet geloven in de mogelijkheid van 
nieuw geweld ; zij die beweren dat 
Nixon, nu alle krijgsgevangenen over
eenkomstig de bepalingen van Parijs 
werden uitgewisseld, niet langer 
grondwettelijke motivering voor nieu
we akties heeft. Die optimisten mogen 
dan bedenken dat Nixon niet wakker 
ligt van juridische spitsvondigheden 
en dat zijn pragmatische aanpak al 
meer dan eens de grondwet heeft 
doorkruist. 

geen prooi 
voor noord-vietnam 

Hieruit besluiten dat fhieu voortaan 
op onvoorwaardelijke Amerikaanse 
steun mag rekenen is op z'n minst 
overdreven Beter dan wie ook weet 
Nixon welke implikaties [politieke en 
ekonomische) aan een nieuwe Ameri
kaanse interventie vastzitten. De top
ontmoeting van San Clemente moest 
precies dienen om de nieuwe betrek
kingen met Saigon vast te leggen, te
gelijk om de omvang te bepalen van 
de steun die Washington in de toe
komst aan Saigon wil geven. Hierbij 
moest Nixon rekening houden met het 
hele kompleks van zijn Aziatische po
litiek, met Chinese en Russische voor
keuren, met Japanse verzuchtingen, 
met de oogmerken van Australië en 
Indonesië en bovenal met het voort
bestaan van een niet-kommunistisch 
en Amerikaansgezind Zuid-Vietnam. 
Daarom heeft Nixon zijn verre vriend 
behoorlijk gerustgesteld : 450 B52-
bommenwerpers blijven paraat, de ze
vende vloot zal waakzaam toekijken en 
in Thailand staan 50.000 GI's op de uit
kijk. Uit San Clemente draagt Thieu 
het geruststellend bewustzijn mee dat 

Zuid-Vietnam een wezenlijke schakel 
blijft in de Azië-politiek van Washing
ton, dat Amerika zijn bondgenoot niet 
in de steek zal laten en zeker niet zal 
dulden dat Zjid-Vietnam een prooi zou 
worden van de voorlopige revolutio
naire regering. 

san clemente 
Van Thieu zelf is nog altijd niet aan 

vredelievende gevoelens toe. Halsstar
rig blijft hij doof voor alle adviezen die 
doelen op koëksistentie met kommu-
nisten en neutralisten. In de eerstvol
gende maanden kan hij nog altijd öen 
militaire en politieke aktie organizeren 
om zijn binnenlandse tegenstanders te 
likwideren. De tijd werkt niet in zijn 
voordeel. Thieu kan zich alleen over
eind houden als Zuid-Vietnam 'n gevaar
lijk kruitvat blijft. Allicht is de Zuid-
Vietnamese bevolking in meerderheid 
niet kommunistisch bewogen maar ze 
staat evenmin achter de eigengereide 
prezident en zeker is ze de oorlog 
grondig beu. Washington en Hanoi 
hebben het dan ook meer op ekono
mische hulp begrepen. Maar als Thieu 
zijn martiale bedoelingen waar zou ma
ken zouden Amerikanen en Noord-
vietnamezen niet lijdzaam kunnen toe
zien . met alle noodlottige gevolgen 
voor het reeds zo erg toegetakelde 
Vietnam en. voor de precaire pozitie 
van Thieu himself. 

Ongetwijfeld heeft Nixon te San Cle
mente zijn trouw aan de Amerikaanse 
belofte herhaald, maar tegelijk heeft 
hij zijn voortvarende gesprekspartner 
ook gewezen op de rampspoedige ge
volgen die een wanhoopsbeslissing van 
de Zuidvietnamese president onont
koombaar zou meebrengen. Alles bij 
elkaar is de topontmoeting van San 
Clemente dan ook niet simbolisch 
voor het Amerikaanse « disengage
ment », veeleer is ze de bevestiging, 
binnen bepaalde voorwaarden, van 
nieuwe Amerikaanse steun aan Sai
gon. 

• President Van Thieu van Zuid-Vietnam 
voor tweedaags overleg naar San Clemente 
met president Nixon. Intussen laat de Viet-
kong de laatste Amerikaanse krijgsgevangen 
vrij en wordt de vierlandenkommissie opge
doekt. 

• Hevige gevechten in Cambodga tussen re
geringstroepen en kommunisten. De Ameri
kaanse luchtmacht verleent de regerings
troepen steun en zal die opdrijven, wanneer 
dit nodig zou zijn. 

• Mislukte bomaanslag te Beiroet op de 
Palestijnse verzetsleider El Heloe. 

• Het overleg te Wounded Knee tussen re
geringsafgevaardigden en bezettende India
nen duurt voort. 

• Strijd tussen Mohammedaanse opstande
lingen en Filippijnse regeringstroepen in het 
zuiden van het land duurt voort. 

• De verkozen Argentijnse president Canv 
pora huistoe na gesprekken met de paus, 
Peron en Franco. Peron zal de Installatie van 
de nieuwe president niet bijwonen. 

• Nixon staat medewerkers toe, te getuigen 
in de zgn. Watergate-zaak (poging tot afluiste
ren van gesprekken en beraadslagingen In 
het hoofdkwartier van de Demokratische Par
tij). 

• Nieuw bloedig weekend te Belfast. Ge
ruchten over de tijdelijke schorsing van 
Amerikaanse instrukteurs (meestal Vietnam-
veteranen) bij de IRA. 

• Drie maanden na de katastrofale aardbe
ving wordt Manngua, hoofdstad van Nicara
gua andermaal door een aardschok geteis
terd. 

• Beschuldigingen en logenstraffingen over 
hei folteren van gevangenen zowel door 
Zuid-Vietnam als door Noord-Vietnam en Vlet-
kong volgen elkaar op. 

• Herziening van proces Ray, moordenaar 
van Martin Luther King, afgewezen. Ray werd 
tot 99 jaar gevangenis veroordeeld. 

• Zware watersnood in Algerië en TunesiS 

• Koning Hoessein van Jordanië voert het 
ektief en passief kiesrecht voor vrouwen in. 

• Sinds zondag is de BTW van kracht In 
Groot-Brittanië. De overheid gooide 68 mil
joen bfr. tegen een BTW-voorlichtingskampan-
je aan. 

• Benzineschaarste in de streek van Los An
geles, USA, noopt de verdelers tot rantsoe
nering. De schaarste ontstaat door een te
kort aan ruwe olie en een stijgende vraag,, 
import blijkt geen afdoende maatregel te 
zijn daar de ingevoerde benzine het jongste 
halfjaar 80 procent duurder werd. Ook andere 
Amerikaanse gewesten zijn met benzinete-
kort bedreigd. 

• Sovjet-premier Kosygin te Stockholm, om 
er o.a. te praten over verbetering der han
delsbetrekkingen tussen Zweden en de Sov
jets. Er is sprake van levering van Russisch 
aardgas aan Zweden. 

• Guinese radio beschuldigt Portugal, Frank- , 
rijk, Engeland, België, Zutd-Afrika en Rodesië, 
een militaire inval voor te bereiden ten ein
de het regime van Sekoe Toere ten val te 
brengen. Een Guinees fantasietje dat stellig 
voor binnenlands verbruik bedoeld is... 

• Groeiende spanning tussen Irak en Koe« 
weit. Saoudi-Arabië en Jordanië zijn bereid 
troepen te sturen om Koeweit tegen een 
eventuele Iraakse agressie te helpen. 

• Frankrijk bereid verrijkt uranium aan de 
Bondsrepubliek te verkopen, wat een recht
streekse konkurrentie met de USA zou kun
nen betekenen. 

• Luxemburg handhaaft zijn kandidatuur als 
Europese monetaire hoofdstad, waartegen 
o.a. Londen gekant is. Intussen werden sinds 
zondag de toltarieven In 13 Europese landen 
met een vijfde verminderd. 

• Zonder precedent in de Italiaanse pers : 
oprichting van een redakteursmaatschappij in 
de « Corriere della Sera » ter vrijwaring van 
de onafhankelijkheid ert het gezag van de 
krant en tot toezicht op rechten en plichten 
van de redakteurs. 

• Kanselier Brandt verklaart dat er in zijn 
partij geen plaats is voor kommunistische 
strekkingen en neemt afstand van de linker-
SPD-vleugel waarvan reeds een 20-tal leden 
naar de DKP (Duitse Konununistische Partij) 
overstapten. 
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taiwari wrokt 

Da erkenning door het Westen 
van Rood China en de daaruit 
voortvloeiende vestiging van tal 
van ambassades te Peking, terwijl 
er al ettelijke op Taiwan opgehe
ven werden, doet de regsring van 
Tsjang Kai Sjek natuurlijk geen ge
noegen. 

Het volstaat « Nouvelles de 
Chine » regeringsuitgave te Tai-
peh — te lezen. In het jongste 
nummer krijgt Spanje er duchtig 
van langs, omdat het diplomatieke 
betrekkingen aanknoopt met Pe
king. Steller « herkent het oude 
Spanje van de hidalgo's en Don 
Quijote niet meer » en vraagt zich 
af, waar de Spaanse beginselvast
heid en fierheid gebleven zijn. Het 
is allemaal de schuld van de tech-
nokraten in de Spaanse regering, 
zo heet het en onmiddellijk daarop 
wordt de hoop uitgedrukt, dat 
Franco spoedig de technokraten de 
laan zal uitsturen en vervangen 
« door ideologisch betrouwbare 
ministers ». 

Dat de verwijdering van Taiwan 
als de enige vertegenwoordiger 
van China in de UNO en in de 
UNO-Veiligheidsraad hard is aan

gekomen kan men begrijpen, even
als de ' desertie » van tal van 
westerse landen uit de diploma
tenwijk te Taipehu. De klap op de 
vuurpijl noemt « Nouvelles de 
Chine » het bijdraaien van Japan, 
de gewezen aartsvijand, die nu met 
slaande trom Peking diplomatisch 
en vooral ekonomisch binnen 
trekt. 

Deze semi-officlele spreekbuis 
van de Tsjang-regering ziet echter 
groot heil in de ekonomische bloei 
van het eiland : alle vernederingen 
ten spijt is en blijft de ekonomi
sche faktor een zeer sterke dam 
tegen verder politiek afglijden en 
tegen de annexatieplannen van Pe
king. Het is een feit dat Taiwan 
van achterlijkste provincie van 
China na de burgeroorlog tot een 
der sterkste ekonomische burchten 
in het Verre Oosten uitgroeide, 
met het Japanse ekonomisch mi
rakel voor ogen. Blijkbaar is het 
ekonomisch groeirltme ook na de 
erkenning van het feit Peking lang 
niet vertraagd, vermits het Westen 
voorts handel drijft met Taiwan en 
waarbij diplomatieke verwijdering 
geen beletsel blijkt te zijn. Taiwan 
zal zijn huid duur verkopen 

Het kan allemaal nogal propagandistisch lijken maar de eerlijkheid wil ook wat De enorm» 
to'evoer van mensen verplichtte Taiwan er wat aan te doen Voor 150.000 mensen moest 
een dak gevonden worden Het wordt voor Kabouter nationalistisch China 'n gevecht tegen 
de reus met dezelfde naam die in de wereld steeds meer en meer aan invloed en erkeiv 
ning wint ! 

john bowden conally 
Bewondering vertrekt vaak vanuit het besef dat de andere over eigenschappen 

beschikt die men zelf niet heeft. In John Bowden Conally bewondert prezident 

Nixon het dinamische van de Texaanse cowboy, zijn onverschrokkenheid en kordaat 

optreden, Nixon zelf is nooit een slappeling geweest maar de doortastendheid van 

de president stoelde meer op energie en intellektuele vastberadenheid dan op fisieka 

paraatheid, waarbij de komponenten van stoere manneliikheid minder nadrukkelijk 

aan bod komen. Als Nixon vandaag zijn politieke entourage verkent komt hij tot de 

slotsom dat John Bowden Conally (vandaag minister van Financiën) de aangewezen 

kandidaat is om hem in het Witte Huis op te volgen. Maar « tricky Dick » laat zich 

hierbij nog door andere motieven leiden : naar zijn gevoel heeft vice-president 

Agnew niet de politieke gestalte van een president, terwijl Nixon in Conally de voor

afbeelding ziet van een nieuw dinamisch leiderstype die de « nieuwe Amerikaanse 

meerderheid » (wat dit ook moge betekenen) aan de macht moet houden. 

Nixon staat met zijn voorkeur (voor 
Conally) niet alleen. Zowel republi
keinse als demokratische konservatie-
ven achten Conally bekwaam om alle 
Amerikaanse problemen uit de wereld 
te helpen. Nixon zelf gelooft vast dat 
de voormalige goeverneur van Texas 
de heerschappij van de Grand Old 
Party (GOP) tot ver in de jaren tachtig 
za Ibestendigen. Die John Conally past 
ook voortreffelijk bij het beeld dat de 
American citizen vanouds aanspreekt : 
een noeste werker wie het zo maar 
met in de schoot werd geworpen, een 
onbuigzame wilskrachtige doordrijver 
die vele hindernissen heeft omverge-
trapt en uiteindelijk toch een « big 
shot • is geworden. Van hem ver
wacht het « echte • Amerika dat hij 
de « permissive society • zal neerha
len en alle « belagers van Amerika's 
grootheid • zal verpletteren. Meteen 
zou Nixon door Conally als opvolger 
aan te wijzen de gebeurlijkheid van 
een keurloze, middelmatige opvolger 
onmogelijk maken. Door een « sterke 
man » in het Witte Huis binnen te 
voeren zou Nixon bij de geschieds-
schrijvers op de koop toe het aureool 
van zelfvergeten grootheid verwerven. 

De man uit Houston Texas gaat vol
ledig akkoord met die vleiende, iet

wat opgeschroefde beoordeling. Toch 
zal hij vooreerst moeten bewijzen hoe 
ver zijn kracht . en macht wel rei
ken. Nixon zal wel niet onwetend zijn 
van de vele moeilijkheden die zijn 
« protégé » nog wachten, vóórdat hij 
in januari 1977 zijn ambtseed zal af
leggen... Conally is immers nog altijd 
lid van de demokratische partij. Ir» 
zijn werkkamer hangen tot vandaag da 
foto's van Roosevelt, Kennedy en 
Johnson. Drie keer is hij al goeverneur 
van Texas geweest., voor de demo
kratische partij ! Tijdens de jongste 
presidentsverkiezingen ging hij zijn 
demokratische kollege McGovern met 
het hele elektorale arsenaal te lijf. 
Onder de leuze « de demokraten voor 
Nixon ! • oogstte hij zelfs enorm suk-
ses bij vele Amerikaanse demokraten 
uit het zuiden bij wie McGovern t« 
progressief en te sociaal-bewogen was 
overgekomen. 

Nu is het zo dat het overstappen 
naar een andere partij nog altijd een 
waagspel is. De advokaat uit Hous
ton, Texas moet immers voorkomen 
wat burgemeester John Lindsay van 
New York na zijn ophefmakende koers
wijziging heeft ervaren : het publiek 
mag nl. niet de indruk opdoen dat 
Conelly van de demokratische ezel op 

de republikeinse olifant gaat klauteren 
(het gebruikelijk politiek jargon van de 
VSA I) om president van te States te 
worden. De soevereine kiezer neemt 
dat niet Die kiezer heeft liever dat 
het overstappen gepaard gaat met ge
wetensbezwaren. Jammer genoeg zijn 
aanvaardbare gewetensbezwaren niet 
altijd voorhanden. Op dit moment is 
de demokratische partij onder leiding 
van Robert Strauss een ontwikkeling 
begonnen naar het gematigd centrum, 
naar de republikeinen toe Hetgeen 
meebrengt dat Conally zijn desertie 
niet ideologisch kan motiveren : de 
sociale politiek van Nixon (die alle 
door de demokraten bedongen verwe
zenlijkingen wil afremmen) leidt haast 
automatisch naar een demokratisch 
kandidaat voor het prezidentschap, die 
zijn verkiezingsplatform op interne 
hervormingen probeert te funderen In 
het raam van die ontwikkeling zou 
Conallly beslist een kansloos kandi
daat zijn Hij gaat er immers vanuit 
(zoals Nixon I) dat Amerika geen so
ciale problemen heeft. Bovendien be
dankt Conally royaal voor het vice-
prezidentschap. 

Conally is dus zeker geen Prinzi-
pienreiter. Maar het ontbreken van 
politieke principes is niet zonder ge
varen, vooral niet als men Spire 
Agnew, zijn rechtstreekse rivaal in 
het republikeinse kamp, onder de loep 
neemt Bij vele republikeinen geldt de 
promotor van « Wet en Orde » als een 
trouwe beginselvaste. partijman en de 
ortodoksen willen wel een handje toe
steken om de bekeerling uit Houston 
de weg naar het Witte Huis te ver
sperren. Voorzeker weten de republi
keinen dat ze aan Spiro geen staats
mansgenie hebben, maar tegelijk moe
ten ze beseffen dat de vice-prezident 
wars is van avontuurlijke neigingen, 
dat hij onverzettelijk achter de opties 
van de middenstand staat waaruit de 
republikeinse partij onveranderlijk het 
leeuwedeel van haar aanhang rekru
teert, Jarenlang is Agnew ahw de 
strijdbijl van de president geweest. Hij 
kon biezonder fors te keer gaan tegen 
de liberale pers. Maar haast onge
merkt is Spiro zijn imago van rechtse 
voorvechter gaan afleggen. Tijdens een 
etentje georganizeerd door de konser-
vatieve en ekskluzieve Gridiron klub, 
waar alle machtigen van de Ameri

kaanse hoofdstad bijeen waren, heeft 
hij onlangs de Amerikaanse pers in 
de bloemetjes gezet. Hij gaf toe dat 
een goede regering met denkbaar is 
zonder vrije ontwikkeling van de 
nieuwsmedia en dat een vrije maat
schappij haar duurzame levenskracht 
put uit het bestaan van konkurren-
tiële opinies, Agnew is vandaag erg 
blij als in de kranten verwezen wordt 
naar zijn goeverneurschap in Mary
land. Daar ging hij door voor een her
vormingsgezind, konservatief-liberaal 
politicus. Het is ten slotte kompleet 
normaal dat hij vandaag zijn republi
keinse geestdrift probeert in te to
men. Het is hem niet ontgaan dat de 
president met de dag duidelijker naar 
bekeerling Conally overhelt. Nixon 
heeft, wat dit betreft, al in zijn kaar
ten laten kijken. George Bush, voorzit
ter van de republikeinse partij heeft 
een doorzichtige opdracht : hij moet 
de politici belonen die op 9 november 
1972 voor de eerste keer op een repu
blikeins kandidaat hebben gestemd, of
schoon ze niet eens tot de partij be
hoorden 

Hoe dan ook Spiro Agnew zal zich 
met lijdzaam en veronachtzaamd in de 
hoek laten duwen — ook niet door 
Nixon van wie hij zich al innerlijk los
gemaakt heeft. Vandaag is het vrij on
zeker wie de republikeinen zullen no
mineren • Conally of Agnew Naarmate 
het einde van zijn ambtsperiode nadert 
verliest Nixon aan invloed op de struk-
turen en schommelingen binnen zijn 
eigen republikeinse partij. Uiteraard 
zal ook veel afhangen van de kandi
daat die de demokraten in de strijd 
zullen gooien. De republikeinen zijn 
alvast met om alternatieven verlegen. 
Voor de liberale tendens houden ze 
nog altijd Rockefeller in petto, naast 
de • progressieve » senator Charles 
Perey uit Illinois en de intelligente El
liot Richardson, die voorlopig als de
fensieminister fungeert Winnen de 
konserval leven het pleit dan is voor
malig defensieminister Meivin Laird 
nog altijd beschikbaar. Mocht er — 
wat erg onwaarschijnlijk is — behoef
te bestaan aan een uitgesproken recht
se kandidaat dan kunnen de republi
keinen nog altijd een beroep doen op 
Ronald Reagan van California. Ten 
slotte kan er nog altijd een onbekende 
grootheid komen opdagen die alle ge
gadigden, inkhizief Conally, verdringt. 
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»> waren wij maar nohonnoi 

begraaf mi 

Het opperhoofd Big Foot in doodstrijd op het slagveld van Wounded Knee. 

De jongste gebeurtenissen in Wounded Knee hebben de aandacht geves
tigd, niet alleen op het huidige probleem en de huidige situatie van de 
Indianen in de Verenigde Staten, maar ook op de historische feiten die 
aanleiding gegeven hebben tot deze situatie. 
Over dit genocide-prcoces v\/erden reeds in de vorige eeuv\/ talrijke tek
sten gepubliceerd en over de strijd tussen de blanke en de Indiaan ver
scheen er toen, naast de officiële rapporten, heel wat literatuur van his
torische aard. 
Maar ook de laatste decennia verscheen er menig werk waarin de ver
schillende fazen en de belangrijkste figuren uit dit proces van naderbij 
belicht worden. 
Interessant zijn o.m. « The last days of the « Sioux Nation » en « The 
Wounded Knee Massacre from the Viewpoint of the Survivors ». In 1971 
verscheen bij de Engelse uitgeverij Barrie & Jenkins een lijvig werk van 
de Amerikaan Dee Brown « Bury my heart at Wounded Knee, an Indian 
History of the American West », dat een zeer gedetailleerd relaas brengt 
van de ondergang der Indiaanse natie. Het boek verscheen vorig jaar in 
een paperback-editie bij Pan Books Ltd en naar wi j vernamen zou er 
ook een Nederlandse vertaling van verschijnen. 

De naam Wounded Knee heeft niet alleen 
een aktuele, maar ook een historische bete
kenis Het was de Amerikaanse dichter Ste
phen Vincent Benét die het vers schreef, dat 
wij hierboven tot titel namen, en dat ook de 
titel is van het boek van Dee Brown : « I 
shall not be there. I shall rise and pass Bu
ry my heart at Wounded Knee . •. 

In Wounded Knee greep het laatste bloedi
ge tafereel plaats uit een tragedie die vier
honderd jaar tevoren begonnen vas : de uit
roeiing van de Indianen in Noord-Amerika. 

De benaming « Indiaan •• berust, zoals be
kend, op een vergissing : Colombus meende 
hidië bereikt te hebben. De benaming « rood-
huiden » is van latere datum 

Er zijn, vanaf het begin van het kontakt 
met de inlandse bevolking, gissingen en on
derzoekingen geweest naar de afstamming, 
naar de herkomst van de bewoners van dit 
kontinent. Er zijn een aantal wijzen van voor
etellingen geweest van de inheemse bevol
king, die gingen van « de bloeddorstige wil
den • tot • de edele Roodhuid ». Wie waren 
deze stammen, die het Amerikaanse konti
nent bevolkten, van de Aleoeten tot Vuur-
land ? 

de bevolking van Amerika 

Afgezien van de fantasierijke verhalen, vol
gens dewelke de oerbevolking van Amerika 
zou afstammen van allerlei mogelijke Euro
pese of Aziatische volkeren, is de werke
lijkheid nog fantasierijk genoeg en Is de 
ontwikkeling van de mens aldaar er even ge
schakeerd als elders. 

In de eerste plaats moeten wij eraan herin
neren, dat onjeveer een miljoen jaar geleden, 
de kontinenten niet gescheiden waren door 
de smalle straat van de Beringzee en dat 
zelfs later deze smalle straat geen onover
komelijke hinderpaal vormde. Algemeen 
wordt nu aangenomen, dat ongeveer 40.000 
jaar geleden de mens aanwezlc, was op het 
Amerikaans kontment : de vroegere veron
derstellingen gingen naar een van heel wat 
recentere datum. Ook hier heeft zich een 
evolutie voltrokken, die paralleel loopt met 
die elders : het smelten van de ijskorst, de 
klimaatverandering, het ontstaan van een 
jagerskultuur, van nieuwe technologieën en 
kuituren, het begin van de landbouw. Er zijn 
merkwaardige overeenkomsten In gebruiks

voorwerpen, mythen, kunst en technologie 
tussen de Noordamerikaanse Indianen en 
Aziaten, hoewel ook hier een wetenschappe
lijke verklaring voor bestaat, o.m. de wet 
der konvergentie en die der beperkte moge
lijkheden. Daarnaast mogen wij niet vergeten 
dat de technologische ontwikkeling absoluut 
niet ontleend dient te zijn : wie aan land- en 
tuinbouw doet, de pijp, ventilatie- en koel
systemen, de holle rubberbal, de medische 
praktijk van de schedelboring, enz. kan uit
vinden, kan dat ook voor dingen die ook 
elders voorkomen. 

De paleontologie bevestigd echter, dat de 
schedels uit dezelfde periode In Azië en 
Amerika gevonden, geen verschil vertonen, 
en dat zij duidelijk verschillen met het later 
gekomen, klassieke mongoloïde type dat In 
Azië gedeeltelijk de overhand nam. De oor
spronkelijke eenheid — de Amerikaanse In
dianen vormden een der meest homogene 
groepen in de hele wereld — kreeg echter 
een verscheidenheid die o.m. door de seiek-
tie en door de omgeving bepaald werd. Het
zelfde deed zich voor inzake de taal : er 
ontstonden zowat 500 verschillende talen. 

Op het ogenblik dat Amerika « ontdekt » 
werd, bestond er dus een variatie die zich 
uitte in het taalkundige, in het technolo
gische, in de mythen, in de kuituur, in 't be-
schavingspeil, in de levenswijze en de ge
bruiken. Een variatie die ging van de hoog
ontwikkelde kuituren en de politieke struk-
turen van Incas en Mayas, tot de nog In het 
steentijdperk levende Indianenstammen In 
de wouden van Zuid-Amerika en In Vuuriand. 
De blanke werd dus gekonfronteerd met een 
wereld in wording : met een aantal stammen 
waarin zich nog een evolutie aan het vol
trekken was, die hij reeds achter zich had, 
maar ook met andere wier kuituur minstens 
even hoogstaand was als de zijne... 

De onbekendheid met dit feit, en een su
perioriteitsgevoel dat vaak zeer sterk reli
gieus bepaald werd (niet alleen door het 
katollcisme, maar ook bij de Puriteinen o.a. 
protestantse inwijkelingen) heeft gedeeltelijk 
ook nog bijgedragen tot 'n konfllktsltuatle, die 
echter vooral door machtswil en hebzucht 
zou opgedreven worden tot een bloedige 
en wrede konfrontatie en leiden zou tot de 
genocide van een heel volk. 

f f de enige goede indanoi 

het kontakt tussen indiaan 
en blanke 

Colombus beschreef de Arawak-lndianen, 
die de Caraibische eilanden bewoonden, als 
een vriendelijk volk. In hun haast echter om 
de rijkdommen van de Nieuwe Wereld te ex
ploiteren, dwongen de Spanjaards deze vrede
lievende Arawaks te werken in de mijnen 
en op de plantages. Hele Arawakdorpen ver
dwenen ten gevolge van slavernij, ziekte, oor
log en vlucht naar de bergen. De bevolking 
van Haiti, ceschat op 200.000 in 1492, zonk 
tot 29.000 een twintigtal jaren later. 

Beschouwden de Indianen de blanken aan
vankelijk als een soort goden (zij namen 
daarbij wel eens de proef op de som, om 
te zien In hoeverre ze sterfelijk waren), dan 
getuigde de blanke opvatting over de IndiaaR 
van een geborneerdheid, die weinig vleiend 
voor de blanke zelf was. Koning Ferdinand 
van Spanje wilde blanke vrouwen naar Ame
rika doen overbrengen, om te verhinderen 
dat Spanjaarden zouden genoegen nemen 
met Indiaanse vrouwen, die « geen redelijke 
schepsels » waren. 

Overal waar de blanke binnendrong stierf 
de Indiaanse bevolking op drastische wijze 
uit. Wat het cijfer van de oorspronkelijke 
bevolking was. Is nooit Juist gekend. Aanvarv 
keiijk dacht men dat er ten Noorden van 
Mexico slechts ongeveer een miljoen India
nen leefden, maar recente onderzoekingen 
wijzen uit dat Noord-Amerika absoluut niet 
zo schaars bevolkt was als aanvankelijk ver
ondersteld werd. Zo wordt de bevolking van 
Mexico en Centraal-Amerika, op het ogenblik 
van de landing der Spanjaarden, geschat op 
30 tot 37 miljoen, en het aantal Indianen ten 
Noorden van de Rio Grande tussen de 10 en 
12 1/2 miljoen. De eerste ontdekkingsreizi
gers vonden een kontinent dat tamelijk dicht 
bevolkt was bij een grote verscheidenheid 
van Indiaanse stammen. Vergeten wij niet 
dat In de 15e eeuw ook het bevolkingscijfer 
in Europa heel wat lager lag dan nu ! 

De omvang van de uitroeiing van de India
nen, In aantal en In kulturele verscheldeiv 
held, wordt duidelijk wanneer men de lange 
lijst overziet van de uitgeroeide stammen en 
groepen. De Aleuten, die leven op de eilan
den voor Alaska, telden een bevolking van 
20.000, vóór de blanke handelsschepen er 
aankwamen. Nu blijven er nog enkele duizen
den over en hun getal slinkt gestadig. Aan 
de hand van dit voorbeeld kunnen wij de om
vang van de tragedie vaststellen. Want niet 
uitsluitend het kontakt met de blanke, maar 
ook de bewuste verspreiding van ziekten, de 
uitdrijving van hele stammen en hun verhui
zing naar dorre woestijnreservaten, de uit
roeiing van de bisons, de uitmoording van 
hele dorpen, waarbij vrouwen en kinderen 
niet gespaard werden, de vernietiging van 
hun kuituur tenslotte, en het breken van hun 
laatste geestelijke houvasten, heeft deze 
massale uitroeiing bewerkt. Het laagste punt 
werd bereikt in 1850, toen er amper een 
250.000 Indianen overbleven. Er is een merk
waardige stijging waar te nemen, zodat In 
1960 de Indiaanse bevolking 551.669 man tel
de. Daarbij dienen dan nog verschei
dene honderdduizenden gerekend te worden, 
die als halfbloed of als • aangepast >, niet 
als Indiaan wensen geklassifieerd te worden. 
Er zijn daarenboven nog een 200.000 Indianen 
geregistreerd bij verscheidene Canadese 
agentschappen. 

Het beeld dat men zich in Europa van de 
Indiaan maakte ging, zoals gezegd, van de 
bloeddorstige wilde tot de nobele Roodhuid. 
Toen Sir Walter Raleigh Chief Manteo mee 
naar Engeland bracht en hem aan Koningin 
Elisabeth voorstelde, was die zo opgetogert, 
dat ze het Indiaans stamhoofd tot < Lord of 
Roanoke > adelde en Shakespeare klaagt bi 
• The Tempest » over de belangstelling voor 
al wat Indiaans Is : « Ze zouden geen duit 
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BnnoiNimenten in plaots van mensen, don zoo het ons beter vergoon" 

mijn hort in wounded linee 
oneo d e ik ken zijn dode indianen" 

geven om een lamme bedelaar te helpen, 
maar ze zouden er tien spenderen om een 
dode Indiaan te zien •>. 

Sommige Franse filosofen zoals Montaig-
nes hielpen nog de romantische opvatting 
over de Indiaan versterken : men meende 
in hem de ideale, door geen civilisatie geko-
rumpeerde mens gevonden te hebben : de 
« noble sauvage » waarvan Rousseau later 
spreken zou. De Jezuiet Bressani, die in Ca
nada verbleef van 1645 tot 1649, bevestigde 
dat de inboorlingen allesbehalve barbaren 
waren, en over een intelligentie en een kui
tuur beschikten die menig Europeaan hen 
kon benijden. 

Naast deze teoretische waardering stond 
echter de harde onverbiddelijke werkelijk
heid van een steeds toenemende blanke in
wijking, die de Indiaan niet alleen terugdreef 
en hem gebied ontnam, maar die hem ook 
fisisch vernietigde. 

de uitroeiing 

Het is ons onmogelijk, in enkele regels 
het genocide-proces, dat zijn kulminatie-
punt zou kennen tussen 1865 en 1890, hier 
samen te vatten : Wie daarover meer wil 
weten leze het reeds vermelde boek van 
Dee Brown. 
Wij willen daarom enkele feiten, enkele na
men vermelden uit de voorgeschiedenis van 
de bloedige indianenoorlogen van de tweede 
helft der vorige eeuw — alleen ter illustra
tie — en besluiten met het verhaal van 
Wounded Knee. 

Het begon reeds met het voet aan wal 
zetten van Colombus, zoals wij hierboven 
hebben vermeld. De afstanden, het gebrek 
aan kommunikatiemiddelen verhinderden ech
ter dat de wijze waarop de vreemde indrin
gers te werk gingen, algemeen bekend zou 
worden onder de Indiaanse stammen. Toch 
wisten de Powhatans reeds af van de Spaan
se kolonisatiemetodes, toen de Engelsen In 
1607 aankwamen in Virginia. 

De Engelsen waren echter sluwer dan de 
Spanjaarden : ze kroonden Wahunsonacook 
tot koning der Powhatans. Het verzet dat na 
diens dood echter rees, werd bloedig onder
drukt ; van de 8000 indianen bleven er nog 
1000 over. 

Zoals iedereen weet, kochten de Hollan
ders het Manhattan Eiland en stichtten er 
Nieuw-Amsterdam, het latere New York. Bij 
een konflikt met de Indiaanse bevolking wer
den vier inboorlingen gedood. De Indianen 
namen wraak en doodden 4 soldaten. Willem 
Kieft beval daarop de uitroeiing van twee 
dorpen : zij werden met de grond gelijk ge
maakt , mannen, vrouwen en kinderen wer
den gedood en hun lijken in stukken gehakt. 

Toen de Pequots zich verzetten tegen de 
inwijking en de nederzettingen in de Connec
ticut Vallei in 1637, omsingelden een groep 
Puriteinen uit New Engeland een Pequot-
dorp en staken het in brand. Vijfhonderd In
dianen werden zo verbrand of neergeschoten 
terwij ' zij wilden vluchten. 

Tegen de steeds verderop dringende inwij
king bundelde het stamhoofd Pontiac van 
de Ottawas de Indiaanse stammen om de 
Engelsen over de Allegbranys te drijven : 
hij deed daarbij beroep op de Fransen met 
wie hij een alliantie had gesloten. Bij de be
legering van Detroit lieten zij hem echter in 
de steek. 

Een generatie later vormde Techumeseh 
van de Shawnees een grote konfederatie 
van de stammen uit het Midden-Westen en 
Zuiden. De federatie stortte in elkaar toen 
Techumseh viel in de oorlog van 1812. 

Tussen 1795 en 1840 vochten de Miamis 
een verbeten strijd, leverden gevecht na ge

vecht in de hoop hun stamland nog gedeel
telijk te kunnen vrijwaren — tot hen niets 
meer overbleef van de rijke landstreek in de 
Ohio Vallei. 

Na de oorlog van 1812 tegen de Engelsen 
had de jonge republiek de Indianen niet meer 
nodig. In 1848 waren twaalf nieuwe staten 
gevormd op het land van de Indianen. Twee 
grote en vele kleine Indiaanse oorlogen wa
ren gevoerd en groep na groep van Indianen 
was in geforceerde marsen naar het Westen 
gedreven over de Missisipi Rivier. 

Toen het stamhoofd Zwarte Havik door 
verraad gevangen genomen werd, werd hij 
als een bezienswaardigheid overal rondge-
voerd. Hij stierf in gevangenschap in 1838. 
De gouverneur van lowa liet zijn skelet als 
bezienswaardigheid opstellen in zijn bureel. 

Andrew Jackson, In 1829 president der 
VS, had voordien als militair duizenden Che-
rokees. Creeks, Seminoles, Choctaws, e.a. 
uitgemoord. Hij noemde het een absurditeit, 
met Indianen verdragen te willen afsluiten. 
Hij oefende druk uit op het Congres om 
maatregelen goed te keuren die in Nurenberg 
als genocide aangeklaagd en met de dood 
bestraft werden ! Tussen 1830 en 1840 wer
den bijna alle indianen uit het Oosten ver
dreven. Sommigen, zoals de Seminoles, ble
ven zich verzetten : de oorlog tegen hen 
van 1835 tot 1842 kostte het leven aan 1500 
blanke soldaten. 

De wet van 1834 had het Indiaanse ge
bied afgebakend en vestlgings- en reisbeper
kingen opgelegJ aan de blanken. Maar immer 
nieuwe golven kolonisten spoelden aan : zo 
ontstonden steeds meer nieuwe staten : 
Californië, Kansas, Nebraska. 

Toen rond de vijftiger jaren goud ontdekt 
werd In de Colorados, nam de stroom inwij-
kellngen nog toe. Tien jaar later, bij het be
gin van de burgeroorlog, waren er naar schat
ting van sommigen nog slechts 300.000 India
nen in de VS, grotendeels ten Westen van 
de Missisipi. De burgeroorlog, gevoerd door 
het Noorden voor de bevrijding van de ne
gerslaven, stelde geen einde aan de uitroei
ing. • De enige goede Indianen die ik ooit 
zag waren dood » zei generaal Sheridan, held 
uit de burgeroorlog, en derhalve zg strijder 
tegen de slavernij I 

Op een ander wijze werd nog getracht de 
Indianen het leven onmogelijk te maken ; ge
neraal Sherman (nog een held uit de burger
oorlog) beval het doden van alle buffels 
« tot ze uitgeroeid waren », om zodoende een 
belangrijke voedingsbasis der Indianen te 
vernietigen. Tussen 1872 en 1874 werden 
3.700.000 bisons gedood : daarvan slechts 
150.000 door de Indianen die er steeds voor 
gezorgd hadden dat hun belangrijkste voed-
selvoorziener niet uitstierf. 

In de ultieme strijd tegen de tptale vernieti
ging traden enkele belangrijke Indiaanse lei
ders op de voorgrond en hun namen kregen 
nadien een legendarische klank : Manuelito 
bij de Nawajos, Taoya-teduta (Kleine Kraal) 
bij de Santee-Sioux, Tatanka Yotanka (Sitting 
Büul) eveneens bij de Sioux, Cochise bij de 
Apachen... 

wounded knee 

De strijd om het bestaan, om het naakte 
leven, ging bij de Indianen gepaard met een 
bewustwording van de eigen kuituren, met 
een verlangen naar het herstel der oude le
venswijze. Zo werd het verzet ook gedragen 
door mythische en religleuse motieven en 
wij zien dan ook verschillende messiaanse 
figuren en profeten opstaan. Het hoogtepunt 
hiervan en tevens de finale van de herle-
vingsbewegingen — en van het hele verzet 
— was de » Geestdans «-beweging, die ook 
enigszins aanknopingspunten vond bij de 

(generaal siieridan) 

Mormonen. Wovoka, de zoon van een assis
tent van de Indiaanse profeet Wodziwob, 
preekte rond 1890 de geestdans-religie, die 
zich al zeer vlug over het Rotsgebergte naar 
de stammen in de vlakte uitbreidde, ook de 
Cheyennes, de Arapahos en de Sioux aansta
ken en tot rebellie aanvuurde. Het gevolg 
van deze rebellie was o m. de dood van Sit
ting Bull en de moordpartij te Wounded Knee. 
De historici zijn het niet eens of het hier 
om een opzettelijke moord dan wel om een 
toeval gaat Wat zijn de feiten ? 

Nadat een 350-tal Indianen, bij de vlucht 
gevangen genomen waren, werden zij be
geleid door troepen van het 7e regiment (de 
gewezen eenheid van de destijds smadelijk 
geslagen generaal Custers) en werden ge
dwongen hun kamp op te slaan bij Wounded 
Knee De volgende morgen beval de kom-
mandeur de Idianen te ontwapenen. Dit ge
beurde op een, op zijn zachts gezegd, 
weinig taktvolle wijze. Toen een jonge In
diaan weigerde zijn geweer af te geven — 
hij had het duur betaald, beweerde hij — trok 
een soldaat het uit zijn handen. Een schot 
ging af. Daarop openden de soldaten rond 
het kamp het vuur : 300 Indianen werden ge
dood, maar ook 25 soldaten. In het boek van 
Utley wordt vooropgesteld, dat het om een 
tragisch toeval ging, maar de historicus Alvln 
Josephy ziet het als een wel bewuste poging 
om het laatste verzet te breken door een 
bloedig voorbeeld te stellen. Een der overle
vende vrouwen zei : « Wij trachtten weg te 
vluchten, maar ze schoten op ons alsof we 
buffels waren ». 

De overlevenden werden naar Pine Ridge 
gevoerd, waar ze in de open wagens bleven, 
In de bijtende kou, tot een officier voor hen 
onderdak vond. In een kerk, waar nog de 
kerstversiering hing, met het « Vrede op 
aarde ». 

Wounded Knee betekende het einde van 
een strijd om het bestaan, gevoerd door een 
volk dat zijn materieel én zijn geestelijk be
zit verdedigde tegen een steeds maar toe
nemende, machtige vijand. 

De verantwoordelijkheid van wat er daar
bij aan wreedheid, verraad, woordbreuk roof, 
verkrachting, onmenselijkheid geschiedde, 
ligt grotendeels bij de veroveraars van toen. 
« Zij hebben ons veel beloofd » zei een In-
dianenopperhoofd, « meer dan ik me kan 
herinneren. Maar zij hielden slechts één be
lofte Zij beloofden ons land te nemen En 
ze deden het ». 

Op het ogenblik, dat in Wounded Knee af
stammelingen van de toen geslagenen da 
aandacht op hun lot willen vestigen door een 
spektakulaire daad, willen wij er echter aan 
herinneren, dat de genocide in het verleden 
géén Amerikaans, Duits, Engels of enig an
der monopolie Is. 

Wij mogen niet vergeten dat zij, die aan 
deze genocide effektief deelnamen of ze 
dekten, uit Europa kwamen, en dat Europa 
zijn ogen sloot voor wat er ginder gebeurde. 
Zoals het nu zijn ogen sluit voor de fysieke 
of morele genocide op Esten. Letten, Litou
wers, Krim-Tataren, Wolgaduitsers, enz 

Wat in 't verleden gebeurde, moge een les 
zijn voor het heden. Opdat ook morgen een 
andere generatie ons onze onverschilligheid 
niet zou verwijten. 

id 

I 

Stervende Indianen op het slagveld van Wounded Knee. 

« de indianen zijn een bedreigd ras geworden en er wordt heel wal 
minder aandacht aan besteed dan aan de bescherming van met onder
gang bedreigde diersoorten » 

een verbitterd indianenleider 
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ons feuinefon (10) 

VUUNDEREN 
VERGMT 

door JOZEF SIMONS 

Een dorp vol soldaten... Een jonge kerel die net zoals zijn vriend naar het front wil 
maar die niet mag van • thuis ». Hij doet dan maar « dienst » ter plaatse ais 
verbindingsman en vertaler. De kapelaan zal het hem allemaal eens uitleggen hoe 
de Europese puzzel van die tijd in mekaar steekt... 

eerste hoofdstuk 

Op de donk 

„ En de afloop, mijnheer de kapelaan?". 
„Die kent God alleen. En Diens we
gen zijn wonderbaar ". 

Ze zaten een wijl zwijgend tegenover 
elkander. Toen vroeg Florimond aar
zelend ; 
„ En wat wordt er van Vlaanderen bij 
dit alles ? ". 
,.Ja. Vlaanderen I... Ik zie de gebeur
tenissen nog niet klaar. Is het thans 
het ogenblik om voor Vlaanderen een 
aktie op touw te zetten ? Ik weet het 
niet. . Wat zulten de Polen doen, die 
aan het Russische front tegenover me
kaar staan ? En de leren in het Engelse 
leger ? En de Slavische volkeren in 
Oostenrijk, zullen die met hart en ziel 
tegen de Serviërs vechten ? En de 
stamfiera. goed georganiseerde Tsje
chen ?... 

En nochtans zijn het de kanonnen die 
de grenzen zullen verzetten en nieuwe 
nationaliteiten doen opstaan... Zal 
Vlaanderen mede uitverkoren zijn ? 
Ik kan 't me haast niet voorstellen,.. 
Wat me droef te moede stemt, is dat 
België thans in de armen ligt gewor
pen van Frankrijk, Vlaanderens eeuwen
oude vijand. Zal Vlaanderen zijn ziel 
weten te verdedigen tegen de opruk
kende, overmachtige invloed ? Want, 
zo Duitsland verslagen wordt, zo Frank
rijk wint, zullen mede de franskiljons 
over Vlaanderen viktorie roepen... 
Krijgt Duitsand de overhand, dan is er 
voor Vlaanderen al even weinig goeds 
te verwachten, omdat Vlaanderen in 

België ligt. Slechts van een vrede door 
vergelijk kunnen de Vlamingen wat 
verhopen, dunkt mij, en dan zullen ze 
wel op hun zaak dienen te passen... 
Tot nog toe hoor ik nergens een Vlaam
se haan kraaien... Niemand schijnt nog 
enig licht te zien... Laten we wachten 
en bidden om klaarheid en moed ! 
In de vroege maneschijn ging Flori
mond naar huis. Vledermuizen fladder
den in nukkige arabesken tegen de 
lichte hemel. Voor hun deur zaten de 
mensen hun avondpijpje te roken en 
vaak klonk de vraag : ,, Geen nieuws, 
meneer Florimond ? ". 
In de kasteeldreef stonden mitrailleurs 
en ook een groepje piotten gereed ten 
uittocht. Waarheen ? Niemand wist het. 
Florimond groette vertegen-beleefd 
naar rechts en naar links. Plots klonk 
het bitsig uit een groep ; 
„ Ge moet zo niet saueren, jongen I 't 
Was beter dat ge ons een handje 
kwaamt toesteken. Wat zoudt ge een 
schone piot zijn ! Zijt ge bang van 't 
geweer ? ". 

Te midden van lachende stemmen 
sprak een ander : 
,, Hij gaat door en zegt niets. Ja, zo'n 

. volk dat verstaat geen Vlaams ". 
,, En als zo'n volk in 't leger komt, wor
den ze toch ergens in een bureauke 
gestoken, en moet een andere jongen, 
die er veilig in zat, om hunnentwil gaan 
vechten.. Nee, nee. beter dat ze weg
blijven ". 
En het scheen Florimond of er werd in 
zijn hart gewoeld met een mes... 

% 

/ ; 

tweede hoofdstuk 

op de dool 
I 
De eerste dinsdag van oktober werd 
Florimond na een drukke nanoen, te
gen de avond per telefoon door de 
kolonel op het fort ontboden. 
De kanonnen braakten geweldig uit 
de richting van Mecheien. Troepen 
voetvolk en mitrailleurs trokken ru
moerig door het dorp en kruisten klei
ne groepjes ruiters en een hele batte-
rijengroep kanonnen en kanonniers. Er 
was iets gaande, maar wat ? De wildste 
geruchten liepen weer als 'n vuurtje 
voort onder de Laardonkenaars : Hol
land had een Duits legerkorps doorge
laten en dit was al het stadje Breda 
binnengerukt ! Lier stond in brand ! 
Of ten minste het Lierse stadhuis, 
waarop een brandgranaat was inge
slagen ! 's Kosters zonen waren toen 
met een verrekijker de toren ingeklom-
men en hadden het Lierse stadhuis on
gedeerd zien staan, tot grote gerust
stelling hunner dorpsgenoten. De boe
ren die op het veld werkten legden 
soms het oor tegen de grond en hoor
den dan het gedaver en het gedreun 
van de kanonnen zo duidelijk, zo dicht
bij, dat het hun scheen of eskadrons 
van duizenden ruiters enkele passen 
verder voorbijrenden. 
Op het fort wachtten officieren en 
manschappen angstig op mededelingen 
en bevelen. 

Voornaam, koelbloedig, doch met een 
lichte trilling in de stem sprak de 
kolonel tot Florimond : „ Mijn beste 
jonge heer, ik dank u van ganser harte 
voor de diensten die gij aan het leger 
en aan de gemeente hebt bewezen. De 
laatste tijdingen zijn slecht : in bij
zonderheden kan ik niet treden. Ik 
mag het fort niet meer verlaten. Wil 
uw goede ouders mijn beste dank be
tuigen voor de voorkomende en gulle 
gastvrijheid die ik op de Donk heb ge
noten... Draal nu niet langer. Laat 
thuis ieder vlug zijn pakje maken en 
klaar staan om te vertrekken. Meer 
dan waarschijnlijk zal ik, eer het één 
uur verder is, bevel moeten geven aan 
al de inwoners de gemeente vóór mid
dernacht te ontruimen. Ge hebt uw 
fiets bij u.,. Wilt ge mij 't genoegen 
doen, na uw huisgenoten te hebben 
verwittigd, ook vertrouwelijk burge
meester, onderwijzer en notaris op 
het nieuws voor te bereiden : die bra
ve heren hebben me steeds naar hun 
beste weten en kunnen bijgestaan". 
Een handdruk ten afscheid en Flori
mond vloog als een pijl naar huis toe. 
Papa verloor zijn bezinning en wou zijn 
zoon, zijn steun, beletten verder te rij
den — doch mama nam het stuur over, 
zei dat ze 't had verwacht, en schelde 
al de knechten en meiden om elk zijn 
taak op te leggen : 
,, Op een paar uur zijn we klaar ", zei 
ze. 

Florimond gewetensvol het dorp in. 
Hij dacht niet aan de oorlogsgebeurte
nissen die VOO" de deur mochten staan 
— was de val van Antwerpen mogelijk, 
meenden de Duitsers het ernstig of 
was het maar een demonstratie ? — 
doch aan de mensen van Laardonk, die 
klaar moesten zijn om op tijd en stond 
de brand te ontspringen. 
De burgemeester wist al van de vlaag 
en was er op zijn eentje van doorge-

ritst ; moeder Broeckx ën Jans stief
vader insgelijks. Ten huize van de on
derwijzer trof hij de notaris, die van 
Antwerpen kwam met goed nieuws ! 
Hij was bij de staf geweest, bij de gro
te staf, en wist dus alles heel precies. 
„ De Duitsers waren terug over de 
Nete geslagen — Antwerpen was on-
in-neem-baar ! " — en hij had er een 
goeie op gepakt. Daar kwam nu Flo
rimond met het nuchtere nieuws : dat 
ze maar aanstonds hun pakje moesten 
maken. 

De onderwijzer, mitsgaders zijn zeven 
dochters, geloofden in het woord van, 
de kolonel, waarop heftig de notaris 
uitviel : „ Wat weet de kolonel daar
van, die heeft maar zijn bevelen te 
ontvangen ; ik kom van de staf, van 
de grote staf,,, en gijlie moogt alle
maal doen wat ge wilt, moi je reste ! ". 
Toen kwam een onderofficier van het 
geniekorps aankloppen met het offi
cieel bevel, — bevel van de kommarv 
dant van 't fort — dat te middernacht 
gans het dorp moest ontruimd zijn. 
Met het vallen van de duisternis da
verde steeds dichterbij het gebulder 
der kanonnen, als het steeds luider-
dreunend gebrul van naderende dron
ken monsters. Immer en immer werd 
er sperdraad aangevoerd, die aan alle 
kanten geniesoldaten bezig waren te 
spannen. Tot op 't laatste ogenblik ging 
men verwoed voort met hoeven te 
slechten, bossen te slopen. Loopgra
ven werden gedolven in vierdubbele 
kring om het fort — en ook een kom-
pagnie der oudere grenadiers kreeg 
bevel op te marcheren en buiten de 
kring der forten post te vatten bij 
een brug te Grobbendonk. Menigeen 
dier oude „ jassen " schreide als een 
kind, niet op straat of in 't gelid, maar 
binnenshuis, met de mensen waar hlJ 
ingekwartierd lag ; die mensen die, 
ook met een bedrukt hart, al hun kost
baarheden en een weinig linnen in pak
jes bonden, afreizensgereed, en hun 
groot en klein vee voeder voorsmeten 
voor enkele dagen. De vertrekkende 
dorpelingen lieten hun deuren los en 
open — ja, nog steeds waren er sol
daten gehuisvest — schoven hun pak 
aan een stok over de schouder, keken 
nog eens weemoedig om naar have 
en goed, en gingen mee met de grote 
karavaan, die voortwikkelde noord
waarts naar het gastvrije Nederland 
toe. Want uit al de huizen kwamen 
mannen, vrouwen en kinderen, met 
pakken, fietsen en kruiwagens ; uit 
alle wegeltjes schoten mensengroepen 
toe en hondekarren en, waar de paar
den niet door de militairen waren opge
ëist, huifkarren en marktwagens waar
op de oude mensen zaten en de kleine 
kinderen. 

't Was een lichte maannacht, koel 
doch niet kil. De glans der sterren 
werd verdoofd door het lichten der 
kanons ten zuiden. 
„ Hoor I " zei de schoolmeester, die te 
midden van zijn zeven dochters aan 't 
hoofd der Laardonkse karavaan stapte : 
,, Hoor I Het fort van Kessel begint 
ook al te schieten I ". 
,, Zou het ? " antwoordde de notaris
meid, die na lang pramen de notaris 
toch had meegekregen, „wat zegt ge 
nu van uw grote staf ? ". 
Even buiten het dorp stond een schild
wacht die, als een Romeins legioen-
soldaat, tot het laatst zijn plicht wilde 
vervullen en alle paspoorten nakeek. 
Dat gaf een hele stremming. 
Daar kwam nu ook de Antichrist en 
voegde zich bij de hoop. Hij had zijn 
paardje ingespannen en op de wagen 
geladen al wat erop kon : meubels, 
beddegoed, potten en pannen ! Tussen 
de wielen, onder de as, bengelde de 
bak met konijnen en de kevie met het 
kanarievogeltje. Zijn sukkelachtigs 
vrouw en zijn mooie Tine droegen beur
telings 't kleine broertje. Fons hield 
het leizeel ; de Antischrist steunde 
piëteitvol zijn oud moederke, dat nog 
tamelijk wel te been was, terwijl zijn 
oude schoonmoeder boven op de wa
gen zat, vastgebonden opdat ze niet 
zou vallen. 

(vervolgt) 
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nederlandse hoogleraren 
somber gestemd 

welenschappeliik 
peil in dalende liin 

Een hoogleraar Nederlands : « Door de komende herstrükturering 
van het wetenschappelijk onderwijs, waarbij de meeste studies tot 
vier-jarige kursussen worden « omgebouwd » zal een sterke ver-
schoolsing ontstaan. De bedoeling is kennelijk er goedkope leraren 
mee te kweken en dat zal ook wel lukken ; we zullen dan « les
boeren » krijgen — mensen die na 4 jaar wel een graad hebben 
gehaald, maar geen enkele wetenschappelijke arbeid hebben ver
richt. Ik houd mijn meest aktivistische studenten voor dat, al ben 
je nog zo marxistisch ingesteld, een minimum aan wetenschappe
lijke scholing toch geen kwaad kan. We gaan hard de kant op van 
de zg. « wijn-jaren » ; een werkgever zal dan een sollicitant met 
b.v. een academische graad van 1973 niet willen aannemen, en die 
van 1971 wél *. 

Deze alarmkreet stond onlangs te lezen in de Nederlandse * De 
Telegraaf ». Moeilijk kontrol eerbare geruchten willen, dat grote 
bedrijven nu al ongeschreven selekties toepassen. Een personeels
chef, die nadrukkelijk anoniem wil blijven : « Afgestudeerden uit 
bepaalde Groningse fakultelten neem Ik niet aan. Eenvoudig omdat 
Ik niet weet hoe de evaluatie van hun studie-resultaten tot stand 
Is gekomen *. 

politieke kleur 
eerst 

Over de kloof tussen universi
teit en bedrijfsleven zegt prof. 
Zoutendijk : « Die kloof is 
kunstmatig geschapen. Het be
drijfsleven is, de afgelopen ja
ren, afgeschilderd als dè grote 
boosdoener en de bron van alle 
kwaad, zodat studenten bijzon
der wantrouwend staan tegen
over dat bedrijfsleven. En dat 
wantrouwen is natuurlijk weder
zijds. Het gebrek aan bereidheid 
van het bedrijfsleven jonge aca
demici aan te stellen, heeft ze
ker met de konjunktuur te ma
ken, maar wordt ten dele ook 
verklaard door de redenering : 
« Wij willen jonge mensen met 
zulke radikale ideeën eenvoudig 
niet in onze bedrijven halen ». 

Geen goed woord hebben 
hoogleraren over voor de gang 
van zaken, zoals die een enkele 
maal voorkomt bij de aanstel
ling van een wetenschappelijk 
ambtenaar : « In Amsterdam is 
het, bij de Sociale Fakulteit wel 
voorgekomen dat men méér op 
de politieke kleur van de kandi
daat afging, dan op zijn weten
schappelijke kennis. Hij moest 
op het matje komen bij een 
paar studenten, die In de benoe
mingskommissie zaten. 

Hij moest antwoord geven op 
de vraag : « Hoe denk je over 
de bezetting van het Maagden
huis ? ». Van het antwoord op 
die vraag hing af of hij werd 
aangesteld. Zijn wetenschappe
lijke bagage kwam helemaal niet 
ter sprake .. ». 

Prof. J.W. Bezemer noemt als 
« voornaamste oorzaak van het 
verval van de academische stu
die : de grote onzekerheid die 
onder het wetenschappelijke 
korps heerst over hun positie 
binnen het nieuwe universitaire 
bestel ». 

Prof IVIoorman van Kampen 
zegt : « De attraktie van een 

' universitaire werkkring — voor
al als hoogleraar of lector — 
is sterk aan het verminderen. 
Het is langzamerhand een pu
bliek geheim dat het aantrekken 
van wetenschappelijk hoog-ge-
kwaiificeerden voor de vervul-

door de knieën 

ling van de hoogieraarsfunkties 
voor een groeiend aantal fakul
telten een steeds moeilijker 
aangelegenheid wordt. Dat is 
funest voor de wetenschapsbe
oefening en daardoor voor het 
onderwijs zolang dat laatste al
thans nog het predikaat - we
tenschappelijk » voert ». Een 
verbitterde hoogleraar aan een 
Sociale Fakulteit antwoordt op 
een vraag over de oorzaken van 
het achteruitgaan van het we
tenschappelijk peil : o Wat wilt 
U ? Het enige waar je studen
ten in lengte van dagen op ha
meren is, dat wat je doceert 
« niet relevant » is. Als ze dat 
maar lang genoeg voortzetten, 
kun je met geen middelen er 
iets tegen doen, dan gaan de 
docenten door de knieën. De 
een wat vlugger, de ander wat 
later. Maar op de duur houd je 
het niet vol. Het is een lang
zaam aftakelingsproces ». 

kritischer 

De progiessieve Groningse 
hoogleraar prof. dr J Th Sny 
ders, die eén van de bezingers 
IS van de studentenrevolte, 
noemt als oorzaak van de stu-
dentenopstandigheid . « in 
het midden van de jaren zestig 
kon men de situatie van de Ne
derlandse universiteiten als 
volgt schetsen een jarenlange 
studie m een toestand van on
volwassenheid onder een alge
mene druk om sneller af te stu
deren zonder dat men de mo
gelijkheid daartoe zag Daarbij 
ouderwets onderwijs, dat zijn 
vernieuwing voornamelijk zocht 
in beperking van de vrijheid. 

En dit hele beeld tekende zich 
af tegen de achtergrond van een 
algemene tendens tot emanci
patie van de jeugd, vervroegde 
seksuele vrijheid, vervroeging 
van leeftijdsgrenzen, enz Het 
IS geen wonder dat er aan de 
universiteiten een klimaat van 
frustratie en iriitatie ont
stond » 

Belangrijk in dit verband is, 
dat waarnemers van de studen
tenrevolte de indruk hebben dat 
deze over haar hoogtepunt heen 
is. Een hoogleraar Nederlands . 
« Ik merk een duidelijke kente
ring in de lichting studenten die 
nu is opgekomen. Zij zijn nog 
steeds kritisch ten opzichte van 
ons, van de docenten, maar 
voor het eerst staan ze ook 
uiterst kritisch tegenover hun 
radikale medestudenten » 

Een hoogleraar wiskunde • 
« Ik heb óók de indruk dat het 
aktivistische studentenverzet 
aan het afnemen ts Dat zou ook 
wel begrijpelijk zijn De leiders 
verdwijnen omdat ze afstuderen 
óf omdat ze hun belangsteUing. 
verliezen De zwakte van stu
denten IS tijdelijkheid, ze ver
dwijnen weer Om werkelijk iets 
te bereiken is kontinuiteit no
dig en lange adem en dat heb
ben de studenten niet . ». 

hilda uytterhoeven 

wat doen we met het huisvuil t 

We weten het misschien zelf niet maar we zijn allemaal grote produ
centen van hulsvuil. Als we de statistieken mogen geloven gaat per per-
eoon dagelijks meer dan 900 gram vuil de emmer in, dat maakt zo een 
driehonderd kilo per jaar en per inwoner van dit land. Doorgaans heeft de 
verbruiker met zijn huisvuil weinig zorgen. De gemeentelijke ophaaldienst 
rorgt er inderdaad voor dat alles op geregelde tijdstippen verdwijnt, maar 
dan beginnen de echte problemen ook pas. Totnogtoe had iedere gemeente 
10 zijn stortplaats, een verzamelpunt van ratten met een erg onwelrieken
de geur en een kankerplek in het landschap. 

Storten heeft allang geen toekomst meer en daarom zoeken steeds 
meer gemeenten (te laat ?) naar andere oplossingen. Gent en Anderlecht 
bouwden een compostfabriek, waarin het huisvuil verwerkt wordt tot 
organische meststof die echter moeilijk een afnemer vindt omdat de 
meststof teveel glassplinters bevat. Andere gemeenten zoeken, vaak in 
Intercommunaal verband, hun heil in het installeren van een verbrandings
of een verkleiningsinstallatie. Maar hoe dan ook, het vernietigen van 
huisvuil onttrekt aan de natuur een massa grondstoffen en sedert het 
alarmerende rapport van de Club van Rome (het werd juist een jaar gele
den gepubliceerd) weten we dat we zuiniger met onze grondstoffenvoor-
raad moeten omspringen. Anders zouden onze nakomelingen wel eens 
voor onoplosbare problemen kunnen staan. Neem nu het huisvuil bv,, het 
bevat massa's glas en papier, waarom zou men dat niet opnieuw kunnen 
gebruiken ? 

Een paar Waalse gemeenten gingen er voor enkele maanden toe over 
glas en papier apart op te halen. Dat vooi beeld wordt nu sedert korte tijd 
el gevolgd door de Brusselse gemeente Ukkel. Het apart opgehaalde glas 
en papier wordt door de gemeente opnieuw verkocht en Ukkel kan dat 
geld best gebruiken. Op S jaar (tussen 1967 en 1972} stegen de kosten 
voor de ophaling van de huisvuilafval van 1,8 miljoen fr. tot 9 miljoen fr. 
Apart ophalen is mooi, maar het onderstelt ook dat de verbruiker wil 
meewerken. In Ukkel deed het gemeentebestuur een ganse kampagne en 
niet zonder succes. Het ziet er naar uit dat het grootste deel van de 
bevolking, waaronder ook de bewoners van flatgebouwen die niet zoveel 
plaats hebben om glas, papier en ander huisvuil gescheiden op te stape
len, wi! meewerken. In Groot-Brittannië en Zweden bv. bestaat al sinds 
jaren een dergelijke manier van werken, maar pessimisten menen dat 
onze bevolking niet zo gedisciplineerd is. Een uitlating die in Ukkel wordt 
tegengesproken en andere gemeentebesturen uit het Brusselse er al doet 

aan denken het Ukkelse systeem te volgen, indien gans de agglomeratie 
zou meewerken, zou het gescheiden ophalen ongeveer 15.000 ton glas en 
40.000 ton papier kunnen opbrengen. Dat komt overeen met 1/5 van het 
totale gewicht aan huisvuil. Specialisten hebben al uitgerekend dat 40.000 
ton papier overeenkomen met 6.000 ha bos en de 15 000 tot glas maken 
10 % van de totale Belgische glasproduktie uit. 

Oud papier en met teruggenomen glas verwerken, stelt technisch geen 
problemen. Zowel de glas- als de papierfabrikanten verwerken al jaren 
de glas- en papierafval. Amerikaanse fabrikanten zoeken nu zelfs een sys
teem uit om het glas dat samen met het andere huisvuil wordt opgehaald 
terug te winnen. Diezelfde fabrikanten wei ken ook aan een volautomatisch 
systeem ter verwerking van apart opgehaald glas, iets wat totnogtoe half-
automatisch gebeurt 

Ukkel mag dan een voorbeeld zijn, één vogel maakt de lente niet Het 
Gents Aktiekomitee Leefmilieu heeft vanaf 21 maart op de parkings van de 
grootwarenhuizen kontainers geplaatst waarin bezoekers hun niet terug
genomen glas kunnen werpen. Die kontainers gaan dan naar een gespe
cialiseerde glasfabriek Niemand twijfelt aan het nut van een dergelijke 
aktie, maar eigenlijk is dit toch maar een halve oplossing Waaiom bestaan 
wegwerpverpakkingen eigenlijk ? Waarom worden niet zoveel mogelijk 
produkten in de handel gebracht in verpakkingen die teruggenomen wor
den. We weten wei dat dit niet voor alles gaat, doch voor heel veel pro
dukten moet dit toch mogelijk zijn ? 

Flessen die teruggenomen worden kunnen gemiddeld 12 keer per jaar 
worden gebruikt en gaan doorgaans drie jaar mee. Wegwerpflessen gaan 
maar éénmaal mee. Wanneer ze terug naar de glasfabriek worden gebracht 
moeten er natuurlijk geen nieuwe grondstoffen gebruikt worden, doch 
men heeft wel een massa energie nodig om de glasstukken opnieuw tot 
flessen te verwerken. Juist die energie kan men uitsparen wanneer men 
afstapt van het gebruik van wegwerpglas. 

Het stijgend gebruik van wegwerpglas zou afhankelijk zijn van de stij
gende verkoop van eetwaren en dranken in de grootwarenhuizen Deze 
laatsten zouden niet zo gemakkelijk leeggoed kunnen terugnemen. Dat is 
geen prettig vooruitzicht als men weet dat de warenhuizen voortdurend 
een groter aandeel van detailhandel voor hun rekening nemen. Waarom 
zouden de warenhuizen geen systeem kunnen uitdenken om toch leeggoed 
terug te nemen ? En als de direkties van de grootwarenhuizen niet willen 
meewerken, waarom zou de verbruiker geen druk uitoefenen ? d.c. 
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O 19U.10 : Sport t r ibune. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Het 633e eskader. Oor logsf i lm. 
0 21U.40 : Ten huize^ van Herman Liebaers. 
O 22U.30 : TV-nieuws. 

DINSDAG 10 APRIL 

O 15U.45 : Ronde van België. 
O 16U.45 : Gevaar ! IVlijnen ! Jeugdf i lm. 
O 18U.00 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : Foilyfoot. 
O 18U.30 : Tienerklanken. 
O 19U.05 : Al ledag. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De kleine waarheid. 
9 21U.05 : De were ld van de angst. Doku-

mentaire over het fob ieverschi jnsel . 
O 21U.55 : Jazz. Mar ion Wi l l iams. 
O 22U.10 : Het Humanist isch Verbond. 
O 22U.40 : TV-nieuws. 
O 22U.45 : Wereldkampioenschappen ijsho-

key in Moskou. 

ZATERDAG 7 APRIL 

9 13U.30 : Een sheri f f voor kinderen. Repor
tage over een inspekteur van de jeugd
pol i t ie in de VS. 

O 14U.35 : Films voor de toekomst. Science 
f ic t ion- f i lms. 
16U.00 : Volksunivers i te i t . 
18U.00 : Fabelt jeskrant. 
18u.05 : Fleming op kostschool. 

TV-nieuws. 
Maskerade. BBC-show. 
De vrol i jke dokters van St. Swl-

WOENSDAG 11 APRIL 

O o o 
o 19U.45 
O 20U.10 
O 20U.35 

th in 's. 
21U.00 
21U.30 O 

o 

Echo. 
Eurovisie Songfest ival 1973 van

uit Luksemburg. 
23U.00 : TV-nieuws. 

O 15U.40 : 
O 17U.00 : 
O 18U.40 : 
O 18U.45 : 
O 19U.20 : 
O 19U.45 : 
O 20U.10 : 
O 20U.35 : 

gramma. 
# 21U.00 : 
O 21U.50 : 
O 22U.10 : 

België. Ronde van 
Jevanjong. 
Fabelt jeskrant. 
Mi l ieubescherming. Herhal ing. 
Poli t ieke t r ibune. PVV. 
TV-nieuws. 
Dubbeldekkers. 
Tienerklanken. Amusementspro-

Konfrontat ie. 
Horen en zien. 
TV-nleuws. 

ZONDAG 8 APRIL 

O 14U.30 : De Kat. 
O 14U.55 : De heren van Bibelebom. 
O 15U.15 : Binnen en bui ten. 
O 17U.15 : Wereldkampioenschappen kunst-

r i jden op de schaats (Bratislava). 
O 18U.15 : Fabelt jeskrant. 

Sportreportage. 
Van Pool to t Evenaar. Kwispro-

O 

c 
18U.20 
18U.46 : 
gramma 
19U.38 : 
19U.45 : 

O 20U.OO : 
O 20U.25 

O 

o 
Openbaar kunstbezit. 
TV-nieuws, 
Sportweekend. 
Bel de 500. Volks en komisch 

feui l le ton. 
# 21u 10 : A ls de speelman voorbi j komt. 

Dokumentaire over het leven van een 
Ierse musikus, vertel ler en verkoper. 

O 21U.50 : Première-magazine. 
O 22U.40 : TV-nieuws. 
C 22U.45 : Wereldkampioenschappen ijsho

ckey in Moskou 

MAANDAG 9 APRIL 

O 16U.20 : Ronde van België. 
O 18U.00 ; Fabelt jeskrant. 
O 18u05 . De woudlopers. 
O 18U.30 : Korte f i lm. 

DONDERDAG 12 APRIL 

O 15U.30 : Ronde van België. 
O 16U.45 : De arendsrots. Jeugdf i lm. 
O 18U.0O : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : Koning Ar thur . 
O 18U.30 : Tienerklanken. 
O 19U.08 : De social ist ische gedachte. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
C 20U.10 : Wachtwoord . Kwis met Wi l lem 

Content en A lber t De Hem. 
O 20U.45 : Beschuldigde,sta op ! 
O 22U.30 : Première. 
O 23U.10 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 13 APRIL 

Ronde van België. 
Fabelt jeskrant. 
F i lmmuseum van de schater lach. 
Mi jn l ichaam en ik. Herhal ing, 
1973 ; Thermaal jaar. De thermen 

Stop dat s tor t onder het groen. 

C 15U.40 : 
O 18U.00 : 
O 18U.05 : 
O 18U.20 : 
9 18U.50 : 

van Spa 
# 19U.05 : 

Balans van de akt ie. 
C 19U.20 ; Ziet u er wat in ? 
G 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Oor log en Vrede. 
t 20U.55 : Panorama. 
O 21U.40 : De koe. (Eerste voorste l l ing van 

Iraanse f i lm) . 
C 23U.20 : TV-nieuws. 
C 23U.25 : Wereldkampioenschappen ijsho

ckey in Moskou 

zoekertjes 
Part i j l id, gefaioodroofd wegens pro
test tegen Franstaligheid van Eijn 
f i rma, zoekt dr ingend werk Brus
sel IVIechelen, Leuven. 26 jaar oud 
bediende vol ledige ekon. hum 
Kontakt via sen. Van Haegendoren 
G. Gezellestraat 63 Heverlee 016 
24545. R 34 

Gevraagd in het Leuvense Regen
tes L.O.-meisjesschool. Zich wen 
den 016'29.642 Swertmolenstr . 23. 
Herent. R 25 

JONGE MENSEN ZOEKEN «KOPPEL» 
OF «IEMAND» die enkele dans
kneepjes aan om het even wie wil
len aanleren. Schri jven naar Hau-
denhuyse Rita, Tuinwijk Jan Verhae-
gen 5, 9220 Meretbeke of telefo
neer eens naar nr 02/ci6.11.84. 

— R19 

Gediplomeerd A2 landbouw, oud ,.o-
loniaal, zoekt dr ingend zo mogeli ik 
aangepast werk. J^ontact via sen 
M. van Haegendoren, Guido Gezel-
lelaan 63. 3030 Heverlee (tel 016/ 
245.45) - R 13 

Metser of aannemer gevraagd die 
per m3 een gebouw van 20m x 
lOm (2 verdiepingen) wi l metselen 
Zo vlug mogel. jk te begmnen. 

Kontakt via 02/53 91.62 of via 
federatieschepen Marcel De Broyer 
(Overi jse), te l . 02/50 61.76 R17 

20 jar ige jonge man (vri j van le
gerdienst) zoekt betrekking als 
tolk of aangepast werk Zich wen
den : A De Baere (02/52.53.67) 

R15 

19 jar ige juff. Leerbeek zoekt een 
betrekking als bediende (daktilo-
graf ie) in of rond Brussel Zich 
wenden : A. De Baere (02/52 53 67) 

Elekrt icien A2 sterkstroom zoekt 
een ful l - t ime job Z w • Herman 
R.. Grondwetlaan 95, St Amands-
beg. — R 18 

Gehuwd man, 25 j . , woont te Brus
sel, zoekt werk in eigen streek als 
publici tair tekenaar, ontwerper, re
toucheerder of medewerker in het 
~,rafisch bedri j f . Getuigschr i f t aka-
demie sierkunsten en tekenen van 
' loofden. Zes jaar ervaring plus ge-
luiqschr i f t Famous Ar t is t School 
Nederland. Kontakt via prov raads
lid Jan Caudron, Geraai'dsbergse-
str 44. Aalst, tel 053/74064- — •R35 

Jongeman. 22 jaar, A3 mekanika, 
zoekt passend werk bij voorkeur 
m onderhoudsdienst. Streek : Ant
werpen, Lier, Herentals. Inl ichtin
gen via gemeenteraadsl id Walter 
Caethoven, Katerstraat 150, Ni j len. 

R 33 

Gepensioneerde Ri jkswachter in de 
streek van Gent zoekt werk voor 
halve dagen als te lefonist-port ier 
en klein bediendenwerk. Zich in 
verbinding stel len met volksv 
Frans Baert, Koningin Astr idlaan 
123 Gent R 31 

Deft ige studente(n) gevraagd vanaf 
16 j . , voor vak job. Juli en of aug., 
met proef op Pasen of Pinksteren. 
Zich wenden « Spijshuis Béarnai-
se », de Smet de Naeyerlaan 86, 
Slankonberge. Tel 050/436.54. 

— R14 

Handlangers — jonger dan 35 
j a a r — v o o r ploegwerk in draadtrek-
keri j worden gevratigd in Leuvense 
omgeving. Kontakt via senator M. 
van Haegendoren, Guide Gezeile-
laan 63 — 3030 Heverlee — te l . 
016/245 45 R 26 

Import f i rma te Brussel Laken-Mut-
saard zoekt tweet . mann. bedien
de voor alle bureauwerk, faktura-
t ie , voorraadadminis. (Kardex) en 
orderbehand., met kennis van dak-
t i l . , noties Engels en Duits s t rek t 
tot aanbev. Leeft i jd : 25 tot 45 J.. 
te l . voor afspr. 674114 R 32 

Kunstgebi t ten - herste l l ingen -
Tandtechnisch Laborator ium, CA-
ZALIaan 83 te 1030 SCHAARBEEK. 
Tel. 3406 43. — R 36 

Voor vooraanstaande f i rma Brussel : 
zeer dringend gezocht technisch in
genieur mechanica, perfekt twee
ta l ig , enkele jaren ondervinding in 
beheer van rol lend materiaal en 
magazijnen - leiding van ta l r i jke 
personeelsleden. Nauwelaerts, Pa-
lokestraat 146, 1710 Dilbeek R 37 

Dame zoekt werk als gerante in 
gereed ora dragen, tex t ie l , ge
schenkart ikelen of iets dergel i jks, 
in Brussel. Vaste wedde plus kom-
missieloon Eventueel ook met per
soneel. Nr Blad. R 38 

1. Bediende, gehuwd, verschi l lende 
jaren administrat ieve ervar ing in de 
privé-sektor. 

(!<ik-^iiiiii'.i«i'.iiyi^* 
olwel MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING Mter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN Op verzoek kom ck overal 
aan tiuis de maat remen. passen en afleveren 

Vraag zonder de minste verplictiting 
stalen en prijzen. 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
^teenhouwerivest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.36.83, 

Brouwerij 
MOORTGAT 

B R E E N D O N K 

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

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

e n L i m o n a d e s 

BIjhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
oplossing 56 

opgave 57 
HORIZONTAAL 

1) Verzinnen. 

2) Paradijs. 

3) Jongensnaam - Tw»e kl inkers -
En dergel i jke. 

4) Eminentie - Guido Gezella -
Roem. 

5) Ui te inde van een schip. 

6) Soort d is te l . 

7) Muzieknoot - Engelse lessenaar 
- Fami l ie l id. 

8) Ingenieur 
. GIER ». 

9) Een - Ti jd ing. 

10) Ontmoeten. 

Anagram van 

VERTIKAAL 

1) Voorstander van het federal is
me. 

2) B i jwoord - Bloeiwi jze. 
3) Niet duwen Lode • Senior -

Landbouwwerktulg. 
4) Fi jn, knap - Vul in : TOO -

Neon. 
5) Slede - Degel i jk . 
6) Soort v i s . 
7) Plaats in Gelder land - Poolb»-

woner . 
8) Rechts onder - Loot - Mann«-

l i jk schaap. 
9) Daar - Brusselse gemeervte. 

10] De t rad i t ionele part i jen leden 
er reeds veel de laatste ja ren . 
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2. Jonge man, 22 ]., d iploma A2-me-
chanica, legerdienst beëindigd, on
gehuwd. 

3. Technisch tekenaar, 22 j . , onge
huwd. 

4. Bediende, gehuwd, vader van 
verschi l lende kinderen, verschi l len
de jaren administ rat ieve ervar ing. 

5. Jonge dame, 20 j . , gehuwd, d i 
ploma hoger sekundair onderwi js , 
dakty lograf ie. 

6. Bediende, 35 j . , gehuwd, ervar ing 
in de verzeker ingssektor . 
Deze personen wensen bi j voor
keur werk in het Limburgse. Z.w. t o t 
vo lksver t . E. Raskin, Ursulastr . 1 , 
Eigenbilzen, te l . 011/19454. R 39 

BECO 
levering 

BECO 
Vraag FORT 

BECO 

van gas-

ZEGELS aan 

en 
•̂  

onze 

verwacht ook uw 

p.v.b.a. BECO, Krij 

Tel. 

BECO 
stookolie ! 

BECO 
; benzinestations 

bestelling 

gsbaan 236, ZWIJNDRECHT 

: (03) 52.81.73 
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kolder 
van kinderen en 
ondere mensen ... 

Sedert een vindingrijk Frans (eraar een bundeltje ongewilde 
humor uit de mond en de pen van zijn discipelen bijeenbracht 
en aan een uitgever toevertrouwde, heeft het genre heel wat 
sukses gekend en zijn voorbeeld heel wat navolging gevonden. 
Gelukkig is het ontstaan in een periode, toen de protest- en 
inspraakkoorts nog niet tot dié regionen afgezakt was, zoniet 
ware het genre wellicht in de kiem gesmoord door het protest 
van een aantal zich gediskrimineerd en door die vakidioten van 
leraars geestelijk-geterroriseerd voelende knapen en meidekens, 
verkerende in de leeftijd tussen de rosa-verbuiging en Cicero, 
tussen het kwadraat van een tweeterm en de afgeleiden... 

Een van onze vlijtige leraars-verzamelaars van kolder (van 
kinderen en andere mensen) Is Paul Vanhaverbeke. 

Zijn bundeltjes — het zijn er al vier in getal — hebben alle
maal, tenminste in de titel, een centrale figuur : zus. Eerst zat 
ze in bed met Sinterklaas, dan had ze klaverliefde, vervolgens 
was ze getrouwd omdat ze graag knutselde. Het vierde deeltje 
draagt de titel • Zus houdt van vlinders en vissen en vogelen.. ». 
Wie meent hier alleen maar wat kinderlapsussen voorgeschoteld 
te krijgen, komt plezierig-bedrogen uit. Want de auteur laat ook 
nog andere personen, o.m. zichzelf, aan het woord. Vermits wij 
een volk van huidebrengers zijn, is er een zevenbladzijden-lange 
• hulde aan de beha », « dubbel en dik verdiend » zegt de 
auteur. Er is een (eveneens 7 bladzijden tellend) pleidooi « voor 
meer bloot », waaruit blijkt dat de redenaar in kwestie niet 
gewoon is er doekjes om te winden. En daarnaast zijn er nog 
heel wat rubrieken en rubriekjes die je zullen doen lachen, in 
alle mogelijke schakeringen en naar je eigen aard en aanleg... 
Een aangenaam en plezierig boekje, dat zelfs iemand die zelden 
of nooit boeken koopt, zou verleiden tot kopen... 

^ 

Julien Van Remootere is de auteur van spannende verhalen 
voor de jeugd, van romans en — merkwaardige — novellen. In 
zijn vrije tijd is hij ook nog werkzaam in de administratie waar, 
volgens een kwaad briefschrijver uit zijn jongste boekje, « het 
minst gewerkt wordt met het meeste papier ». Zijn aanwezigheid 
aldaar bezorgde hem tijd en gelegenheid om uit mondelinge en 
schriftelijke kontakten met het publiek de slippertjes op te 
vissen, ze met administratieve akuratesse te noteren en dan, 
gebundeld in een keurig bandje van Lannoo, aan het publiek 
voor te leggen. Aan het publiek dat op die wijze van zijn eigen 
ongewilde humor kan genieten. Dank zij de administratie, waar
van het werk blijkens voornoemd citaat niet altijd zo geappre
cieerd wordt als.wij het dit bundeltje doen. 

^ 

Piet Theys, een onzer beste sportjournalisten en dagbladko-
lumnist, heeft gedaan wat menige van zijn koilega's in de al dan 
niet gewilde en geslaagde journalistiek humor (of humoristische 
journalistiek) heeft gedaan : hij heeft een aantal van zijn penne-
vruchten gebundeld en de uitgeverij 1-annoo presenteert ze ons 
In een keurig paperback : 190 bladzijden humor, bestaande uit 
vijftig colums, honderd aforismen, een paar dialogen, drie lita
nieën (plezieriger dan die van Vinkenoog op de « Nacht der 
Poëzie 1). 

Het l8 een humor die het dikwijls alleen van de zegging 
heeft, over vaak minder-humoristische • onderwerpen » of aan
leidingen, haast ongewild en zelden geforceerd, en daarom des 
te waarachtiger. Een humor waarin fantasie en herinnering staan 
naast ironie en sociale kritiek, met af en toe een tikkeltje filo
sofie. Soms glijdt de schrijver wel eens af, wordt het een beetje 
goedkoop (over Willem de Meyer bv.) of praat hij zomaar wat 
bijeen, wat zelfs als ironie geen steek houdt zoals bv. in het 
stukje over de erflelijkheid. Daarnaast staan er trefzekere, haast 
luciede uitspraken : zelden las ik zo'n korte en juiste typering 
van het werk van Wcfikers, van de figuur van Claus. 

^ 

Vanhaverbeke Pol : • Zus houdt van Vlinderen, vissen en voge
len » — 96 biz. ingen. 88 F. Lannoo Tielt. 
J. Van Remoortere : « De Bureauchef is ziek. De Werkzaamhe
den vorderen » — Lannoo, Tielt — 96 bIz. — ing. 88 fr. 
Plet Theys : « Als wat ik beweer juist is... » Lannoo Tielt — 
192 bIz. ingen. 165 fr. 

Dit achtste deel uit de reeks der 
« Ten huize vans » verscheen einde 
vorig jaar bij het Davidsfonds. Op 
de programma's « Ten huize van • 
werd van bepaalde zijde wel eens 
kritiek geleverd. Veel wat in die 
kritiek gezegd werd, was geïnspi
reerd door het feit dat Florquin 
niet mee deed aan de mode, aan 
een tijdsgeest te offeren die be
paalde waarden als overleefd be
schouwd en bepaalde tradities als 
overwonnen, en die in zwart-wit 
kategorieën (of indien men wil, in 
links-rechts schema's) denkt. Flor
quin heeft steeds personen en te-
mas zo onbevooroordeeld moge
lijk benaderd, zo objektief mogelijk 
gepresenteerd maar ook zijn vragen 
op de man af gesteld : zonder de 
fanatieke vooringenomenheid van 
sommige interviewers die er alleen 
op belust zijn hun « slachtoffers » 
te doen zeggen wat de intervie
wers zelf wensen en zoals zij het 
wensen (sommige geïnterviewden 
in Vlaams-nationale rangen zouden 
daar eens aan moeten denken !). 
Florquin behoort evenmin tot het 
slag van officiële interviewers die 
de paden effenen en de struikel-
steentjes verwijderen. En wat de 
kritiek op de kwaliteit van deze 
programma's betreft, moeten wij er 
toch op wijzen dat Florquin voor
stellen kreeg van de Duitse tele
visie, die toch ook geen katten in 
zakken koopt... 

In deel 8 werden gesprekken bij
eengebracht met L.P. Boon, Garmt 
Stuiveling, Pierre Brachin, Leo Del-
waide, L. Magits, Armand Preud-

homme, Paul Struye en Kardinaal 
Suenens. De interviews zijn stuk 
voor stuk interessant : daar staan 
de namen der geïnterviewden al 
borg zijn. Men kan bv. Boons werk 
al dan niet apprecieëren het staat 
buiten kijf dat het in onze literatuur 
een eigen plaats inneemt. Hetzelf
de geldt voor een Preudhomme, 

TEN HUIZE 

VAN... 

DEEL 8 

Magits geeft een uiteenzetting 
over de verhouding van het voor
oorlogs socialisme en de Vlaamse 
beweging, uiteenzetting die het 
socialistisch flamingantisme wel 
wat sterk in de verf zet : alle aan
wezigheid van socialistische fla
minganten ten spijt, zijn het de 
Anseeles en de Van Eyndes die 
het socialisme in Vlaanderen met 
strakke hand anti-Vlaams hebben 
geleid ! Van een wel bijzondere 
betekenis voor ons zijn de inter
views met Delwaide en Struye. 
Twee mensen, die tot eenzelfde 
partij behoorden na de oorlog. 

maar die In Vlaanderen simbool 
werden van twee diverse machten 
en houdingen : de man van de 
• wettelijke » kollaboratie en van 
Groot-Anntwerpen, en die van de 
repressie en het rekord in terecht
stellingen. 

Het gesprek met Struye, de 
groot-inkwisiteur, is een dokument 
op zichzelf. Een dokument van de 
vlucht voor verantwoordelijkheden. 
Het onderhoud met Struye is te
vens een dokument van franskil
jons onbegrip voor elementair 
Vlaams recht, en van franskiljons 
gebrek aan elementaire eerbied 
voor de Vlaamse rechtseisen. Ala 
Florquin wijst op de toestanden in 
het ministerie van Buitenlandse Za
ken en in de diplomatie, zegt 
Struye : • Hoofdzakelijk is dat de 
belangen van het land gediend 
worden. Liever een Harmei dan 
een onbekwaam Vlaming ». 

Dit monument van franskiljonse 
eigendunk wordt nog des te mo-
numentaler, wanneer men weet 
wat voor een blaas op buitenlands 
vlak Harmei geweest is, in zijn rol 
van internationale loopjongen. 

Het is goed, dat de gesprekken 
door Florquin geboekstaafd wer
den. Scripta manent Wij kunnen ze 
in onze biblioteek grijpensgereed 
zetten, en als 't past ze herlezen 
en herhalen voor sommigen, die 
wat vergeetachtig zijn... 

Ten huize van... Deel 8 — Prof. J. 
Florquin Davidsfonds, Leuven Le
den prijs gen. 90 fr geb. 120 fr. 
392 bIz. 

o n t d e k cfe w e r e l d 

t e b russe l 

M A R C SLEEN 

B E K R O O N T SEfZOEN 

Ontdek de Wereld besluit in het 
Paleis voor Schone Kunsten op 
zaterdag 28 april te 20u30 een zeer 
vruchtbaar seizoen, wanneer Mare 
Sleen zijn meest recente kleuren
film » Tiva, Leven en Dood van 
een Rivier in Kenia » zelf zal ko
men inleiden en toelichten. 

Plaatsbespreking : Paleis voor 
Schone Kunsten - flavensteinstraat 
10, Brussel. Tel. 02/12.50.45 van 11 
tot 19 uur. 

Toegang ; 60. 80 en 100 fr. Groe
pen en studenten 50 fr. 

aan boekhandel "tijl" r z ; : 
Mevr . /Me ju f f r . /De Heer 
vroogt kosteloze Dokumentat ie / Bestelt (D o f /en B omkr ingen en gebeurli jk de gekozen wijze van betalen onder

strepen o.U.b ) : 

D B - t Dr. H. J. Elias: GESCHIEDENIS VAN DE VLAAMSE GEDACHTE (1780-1914) 
HET standoardwerk van de Vlaamse geschiGdschrijving Bekroond met de Pfijs von de Vloomse Pro
vincies en met de Prijs Frans van Couwelocrt. 4 delen, samen 1.800 bladzijden. Reeds 2de druk ! — 
Gebonden 355 fr per deel — of ; 6 x 230 fr per maand, verzendingskosten inbegrepen. 

t Dr. H. J. Ellas: 25 JAAR VLAAMSE BEWEGING (1914-1939) 
cok ol 2de druk ! « EÜas heeft zich weer doen kennen als een voortref fc l i fk historicus » (Ons Erf
deel). -— 4 delen, 950 bIz. Geb. 300 fr. p /d — of : 6 x 205 fr. v / k inbegr. 

D B 

D B — t Dr. H. J. El ias: de vorige 8 delen samen: 10 X 260 fr. 
D B - TWINTIG EEUWEN VUANDEREN 

Een vorstel i jke, geschiedkundige ui tgave. Een volledige teboekstelhng von oMcn en alles woarop ons 
Volk t rots mag z i jn . 15 grote delen (22 x 27,5) van 400 b)z. elk. Ri jk geïl l . Houtvr i j 135 grs-off-
setpapier. Buckramlinnen banden. Goudopdruk op rug en voorplat. NU NOG : 895 fr. p /d en TIJDELIJK 
nog « in abonnement » met de laagst mogel i jke bedtcgjes : 225 fr. p /m. De 4 ol verschenen delen 
ineens toegezonden. 

D B - DE WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE VAN VLAANDEREN 
Het meest volledige noslagwerk dat ooit over Vlaanaeren is verschenen. In elk deel een systematisch 
+ een alfabetisch gerangschikt gedeelte over alle belangri jke fei ten, gebeuifenissen en personen, 

vooral van deze t i j d , samengesteld door 120 Vlaamse deskundgen. Een onmisbare dokumentat iebron 
5 grote delen (26 x 17) —• 2700 biz. — 1500 i l l . in de rekst + 160 bIz. in kleuren. 6000 trefwoorden. 
Lux. banden in rood skyvertex. NU NOG ; 895 fr. p /d — of : 24 x 195 fr. p /m , v / k inbegrepen. 
A l 2 deisn verschenen, somer geleverd. 

D B DE GROTE WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE 

D B 

7de druk, reeds in 3dc oplage ! 300.000 onderwerpen met miljoenen fei tel i jke, encyclopedische gege
vens + 14.350 samengestelde platen, foto's, tekeningen, schema's, tabellen en ondere overzichten, 
oardr i jkskundige (soms uitslaonde) en tematische kaar ten, deels in prachtige kleuren opgebouwd ^ 
36.000 funkt ionele elementen + (en dit is wel zéér belangrijk voor uitdiepende studie 1) 200.000 
t i tels van boeken en t i jdschrif t-art ikeler> + . te veel om op te sommen ! 16.000 bladz. : 20 procht-
deten (26 x 18) in met bladgoud bestempelde luxe-banden : ruggen van rood leder, p lat ten von groen 
l innen. — NU NOG • 1155 fr p /d — of : 84 x 280 fr. p / m , v / k inbegr. — De vier al versch delen 
+ het grat is 2-delig W. P.-woorden boek worden ineens toegezonden. — Belangrijk : W P-ene. « bij » 

gehouden door W P-Jaarboeken ! 
N B . — Ook vcor ALLE andere encyclopedieën, « kleinere » (b.v. de 14-delige ALGEMENE WIM<LER 
PRINS, 895 fr. p /d -^ 58 x 225 fr.) of « grotere » (b.v. DE GROTt NEDERLANDSE LAROUSSE ENCY
CLOPEDIE, 25 delen, 1.095 fr p /d - 86 x 325 fr. p^m) kunnen wij U uitvoerige dokumcntoMe be
zorgen. Onderstreep desgev. het gewenste Dit geJdt ook voor de MARITIEME ENCYCLO'^EDtE tdc eerste 
volledige Nederlandstalige marit ieme cncvclopedie) 7 ö-, 990 fr p /d 

UNESCO GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID (Nederlendstaiige uitgave) 
o /d ouspicton von de Nationale Unesco Kom'"nissies van België en Nederland. 9 luxueuze en loch klos-
sick gebonden boeken, 5000 bIz. tekst, 106 bui ten!cksip:aton in 4 k l . , 855 foto's -op volle pagtna. Hon
derden koar ten, tek., grof ieken en orig. dokurrent: :p. 750 b l z . " p / d , ft" 28 x 21 . Prijs p /d : 1 500 fr 
of ; 46 X 300 ii. v / k inbegr 

€ TUL » ZEGT : VOLKSONTWIKKELING VOLKSVERHEFFING h VOLKSWELV/i. i , I 
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handig 

De kogel is door de kerk. Monne 
Goethais. attraktie nummer één op 
de Eüiopese voetbalvelden, blijft 
trainer van onze doorluchtige na
tionale voetbalploeg Hij kreeg in
eens een krontrakt van vier jaar. 
De M-^nne heeft dat handig afge-
lapt Hi| liet zich voorstellen doen 
door ppn paar grote klubs — An-
derlecht op kop natuurlijk —, voor
stellen die hij als staatsbediende 
riiet eens kon aanvaarden, en met 
die voorstellen onder de arm ging 

hij bij de bond aankloppen. Als de 
heren niet zinnens waren zijn kon-
trakt te vernieuwen, zou hij maar 
naar den Anderlecht trekken, en 
dat hij het nu moest weten. Een 
bijkomende reden was dat nti teo-
retisch nog de kans bestaat dat 
België doordringt tot de eindfaze 
van de wereldbeker, en die kans 
misschien —- waarschijnlijk — niet 
meer zal bestaan als Monne's kon-
trakt ten einde loopt. Enfin, Monne 
kreeg zijn nieuw kontrakt met op
slag Het is hem van harte gegund. 
Wi] zijn tenslotte niet verplicht 
naar het geknoei van onze nationa
le ploeg te kijken. 

specialist 
• Wij hebben ergens gelezen dat Monne Goethais, oude Belg en nationaal 
trainer van de Belgische sjotters, naar aanleiding van de formidabele 
wedstrijd tussen de nationale ploegen van België en de VSA — door ons 
gewonnen, o vreugde — uitriep : nu heb ik Heyligen Ieren kennen. Wij 
zouden dat in Monne's plaats niet hebben uitgeroepen, want nu weet 
Iedereen dat hij in feite van het Belgisch voetbal maar bitter weinig 
afweet Iederéén weet namelijk dat Heyligen al « eeuwen » een van onze 
allerbeste spelers is, en al lang een kans had moeten krijgen tussen de 
. bebbes » van Monne Net als veel andere spelers trouwens. Nu nemen 
wij wel aan dat het voor Monne gemakkelijker en profijtiger is altijd maar 
tussen Anderlecht en Standard heen en weer te draven, met al eens een 
bijlopertje « voor de frim », maar tenslotte mag van een nationale trainer 
volgens ons toch verwacht worden dat hij ook elders eens iets weet te 
ontdekken. En voor de rest zouden wij toch niet te hoog oplopen met die 
6-0 overwinning tegen de Amerikaanse toeristen. Als het er nu 16 of 26 
waren geweest... 

Kijk v/if> we daar hebben ? Die goeie ouwe Roger Ciaessen. Zijn erva
ringen ten spijt moest Crossing met 2—O de duimen leggen... 

èn wij ? 

Iedereen herinnert zich nog wel 
Olga Korbut, de jonge Russischt 
turnster die tijdens de laatsle 
olimpische spelen de harten van 
zoveel miljoenen TV-gapers ver
overde en meteen een stel olim
pische . madolles • Of daar alle 
maal zoveel « stoef » op is. wil
len wij in het midden laten Olga 
is lang op de sukkel geweest en 
pas nu schijnt zij er terug een 
beetje bovenop te komen. Zij was 
ih ieder geval al goed genoeg om 
in Amerika rap wat demonstraties 
tie gaan geven, en zi j ,werd daar 
ontvangen op zijn Amerikaans Dui-

zende fans in de zaal, zwaaiende 
met plaatjes van •> Olga, we love 
you » En het jonge ding werd 
daarenboven nog ontvangen door 
pre7ident Nixon. Blijk van verbete-
rinij m de betrekkingen tussen 
USA en USSR, heet het. Tafelten 
nissers die voor Nixon de weg ope
nen naar China, Olga in de bres 
voor de toenadering tussen de 
kampioenen van de koude oorlog 
Wie zegt nog dat de vedetten van 
weinig belang zijn. En a propos, 
hebben wij zo niks prezentabels 
om links en rechts eens naartoe 
te sturen Buiten Merckx en Vital 
dan, want die zijn — volgens ons 
— van té hoog niveauu Wie wek
ken alleen de afgunst op in de 
wereld Peinzen wij toch. 

vital 

Vital Loraux heeft alles om een 
uitstekende scheidsrechter te zijn, 
en zonder enige twijfel fluit hij de 
meeste wedstrijden uitstekend. 
Wij hebben echter, wij geven het 
toe, enig bezwaar tegen zijn ma
nier van arbitreren (wij zijn er ons 
zelf van bewust dat 't een voor
oordeel kan zijn) : wij vinden hem 
te teatraal, teveel afgestemd op 
show, en af en toe een beetje te 
lijdzaam tegenover de « groten » 
(spelers en klubs]. Met die gees
tesgesteldheid zaten wij zaterdag 
te kijken naar de TV-uitzending van 
Rik de Saedeleer, gewijd aan Vital. 
De man heeft mooie dingen ge
zegd op een mooie manier... maar 
o.i. een beetje op de manier waar
op hij arbitreert Voorlopig kunnen 
wij onze mening nog niet herzien. 
Twee kleine bemerkingen toch bij 
wat Rik en Vital bespraken Primo: 
waarom kan die topscheidsrechter, 
die nu toch al zo lange jaren hoofd
zakelijk Vlaamse spelers leidt, zich 
nog steeds niet in het Nederlands 
uitdrukken ? Secundo : is voetbal, 
ook als scheidsrechter, zo enorm 
veel tijd waard, dat gezinsleven, 
kinderen, ontwikkeling er allemaal 
moeten onder lijden ? 

geen zin 
Hoewel Eddy Merckx dit jaar 

nog niet veel koersen gewonnen 
heeft — wel veel geld, bijvoorbeeld 
al omdat Adidas zopas een nieu
we veloschoen « Eddy Merckx 
Super » lanceerde — prijkt hij toch 
al aan de leiding in de Super-Pres-
tige Pernod en de Gan-beker, twee 
regelmatigheidsklassementen. 

Waarbij dus met een puntensis-
teem alle uitslagen van de renners 
in aanmerking worden genomen. 
Volgens ons hebben dergelijke 
rangschikkingen niet veel zin. Se
dert het wielrennen een ploeg-
sport is geworden, kunnen immers 
maar alleen enkele kopmannen van 
de grote ploegen in aanmerking 
komen De knechten mogen dood
gewoon niet winnen, zij moeten 
enkel de overwinning van hun kop
man helpen verwezenlijken De 
« kleine » ploegen worden nogal 
eens opgevorderd door de grote, 
zodat ook voor hen winnen dikwijls 
een onmogelijke zaak is. Wij zullen 
dus maar veronderstellen dat het 
er Pernod en Gan om te doen is 
de eigen publiciteit te verzorgen, 
dan'de koereurs (die braaf zijn en 
altijd hun best doen) te belonen. 

een begin 

In Zuid-Afrika werden de Zuid-
afrikaanse spelen georganizeerd, 
die zowat in het teken stonden van 
de toenadering tussen blanken en 
kleurlingen. De apartheid werd ter 
dezer gelegenheid in zoverre ge
milderd dat er al voetbal- en ho-
okeymatchen gespeeld werden tus
sen blanken en kleurlingen. Aan 
de ene kant de blanken, aan de 
andere kant de kleurlingen wel te 
verstaan. Maar het is een begin. 
Vroeger gebeurde het niet. Ook de 
toeschouwers behoorden tot ver
schillende bevolkingsgroepen. Voor
lopig nog we! op afzonderlijke tr i
bunes. Volgens « Les Sports » zou
den alleen de toiletten echt ge
meenschappelijk zijn geweest. Dat 
is dan toch ook al een begin. Ove
rigens geloven wij niet dat voor 
wat betreft de topsport, de tegen
stellingen in Zuid-Afrika tussen 
blank en zwart veel groter zijn dan 
tussen andere groepen elders in 
de wereld. Men zou er stilaan eens 
moeten gaan voor zorgen dat de 
uitsluiting van Zuid-Afrika op de 
olimpische spelen, omwille van de 
rassendiskriminatie, een einde 
neemt. Hopelijk dragen de Zuid-
afrikaanse spelen — en de toilet
ten — ertoe bij. 
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op harde kasseien 

opiniepeiling 

Een gespecializeerde Duitse fir
ma heeft een opiniepeiling gehou
den in Duitsland over de belang
stelling van de mensen voor de 
sportspektakels. 20 t.h. van de on
dervraagden verklaarden belang te 
stellen in voetbal. 19 t.h. hielden 
het bij andere sporttakken. 61 t.h. 
zeiden helemaal geen belangstel
ling te hebben voor sportspekta
kels Wat betekenen dergelijke cij
fers ? Is een halve pint bier half
vol of half-leeg ? En wat moet men 
verstaan onder belangstelling ? 
Moesten bijvoorbeeld 20 t.h. van 
de Belgen al te gare, hetzij twee 
miljoen stuks, iedere zondag naar 
de voetbal trekken, de klubkas-
siers zouden nogal In hun pollen 
wrijven. En ais meer dan zes mil
joen van dezelfde Belgen een he
kel hebben aan sportspektakels, 
dan wordt een dezer dagen onze 
onvolprezen teevee afgebroken 
door een woedende massa, want 
als er nu Iets Is dat diezelfde 
teevee graag uitzendt, dan zijn het 
precies sportspektakels. 

Wij geloven dat de ronde van Vlaanderen voor de liefhebbers van wie
lerwedstrijden wel zal gebracht hebben wat ervan verwacht werd. De 
« grote mannen » werden stilaan naar voren geschoven : De Vlaeminck, 
Merckx, Verbeeck, Leman Sercu. Een paar î ielen weg (De Vlaeminck weer 
« muug », Verbeeck na pech). Vier mannen gingen samen naar de meet > 
Merckx, Verbeeck, Leman, Sercu. Een paar vielen weg (De Vlaeminck weer 
tegenstanders te ontvluchten. De man beweert dat hij oud wordt, en zich 
misschien best wat meer zou toeleggen op rondewerk. In de spurt dan 
werd hij heel logisch geklopt door Leman, die meteen zijn derde overwin
ning behaalde in de ronde van Vlaanderen. Eigenaardig genoeg telken» 
voor een andere firma (1970 Flandria, 1972 Bic en 1973 Peugeot). Leman 
is daarmee de derde renner die driemaal de ronde van Vlaanderen won 
(na Buysse en Magni). Tenslotte nog even vermelden dat het blijkbaar 
de bedoeling was van de inrichters een ouderwetse ronde te organiseren, 
met harde (aldus de Fred, om duidelijk het verschil aan te tonen met mal
se) kasseien en zo, en dat zij daar gedeeltelijk is geslaagd schijnen. 

geval braems 
De kwestie die deze week bij de Sjarel gerezen is, is deze : is Braem» 

een « verrader », een overloper, een woordbreker ? Dit omdat hij al zijn 
beloften ten spijt Antwerp in de steek laat om Anderlecht te gaan trainen. 

Wij hebben met Urbain jaren en jaren « op 't kot » gezeten, en daardoor 
interesseert zijn « affaire » ons meer dan die van andere trainers. 

Braems is turnleraar van beroep. Die job wil hij niet opgeven, en daar 
heeft hij gelijk in. Daarom werd hij tot dusver nooit full-timetramer, en 
had hij dus geen kans bij een echte topklub. Die hebben hem al meei^ 
maals gevraagd, want hij is een goed trainer. In onze ogen zi|n goede 
trainers zeldzaam. Zijn grootste kwaliteiten liggen, zo denken wji, niet 
op het voetbalkundig vlak zelf. Hij bereikt veel omdat hij veel psichologisch 
inzicht heeft — wellicht opgedaan in het onderwijs —, alles weet van het 
Belgische voetbal — dat moet nu toch al vijfentwintig jaar zijn dat hij 
zorgvuldig alles optekent —, en een persoonlijkheid bezit waarvan de 
superioriteit en dus het gezag gemakkelijk wordt aanvaard. Zijn imago 
van « man met principes » (geen topklub, geen lang kontrakt, altijd recht 
door zee), en zijn onbetwistbaar intellektueel overwicht op zijn manscha|> 
pen zijn daar zeker niet vreemd aan. 

Wellicht heeft dit alles de Antwerpvoorzitter, Wouters, die Braems ook 
al lange jaren kent, doen denken dat alles in kannen en kruiken was, toen 
Braems hem zei : ik blijf bij Antwerp. 

Anderlecht, ongetwijfeld op zoek naar stabiliteit, moet in Braems de 
witte merel gezien hebben. Anderlecht drong aan. Het cijfer dat wij hoor
den — wij weten niet of het juist is — in verband met zijn wedde, is 
zéér hoog. Er kon een regeling getroffen worden met Braems' werkgever. 
Half-timeopdracht. Behoud van anciëniteti. Geschikt lessenrooster, want 
alles de eerste drie halve dagen van de week. (Wat wij, met permissie 
gezegd, een wel zéér betwistbare gunstmaatregel vinden, waarop de 
« simpele » leraar ook geen aanspraak kan maken). 

En voile, Braems is bezweken. Och, wij zijn er bijna zeker van : minder 
voor het geld dan voor de « eer », dan voor de voldoening een werel* 
ploeg te trainen (maar dat zal eerder « vormen » worden). Wie zal het 
hem verwijten ? Antwerp-voorzitter Wouters deed het niet. Wij doen het 
nog veel minder. Wij stellen alleen vast dat het imago dat tot dusver van 
Braems werd opgehangen, niet door hem zelf, maar door de sportpers, 
vals was. Hij is een mens als een ander, en hij verkoopt zijn principes 
even goed als iemand anders, als de prijs maar hoog genoeg is. Dat kan 
alleen diegenen ontgoochelen, die nog geloven in de sprookjes over de 
sporthelden. 

De grote meneer in heel de kwestie is mr Wouters van Antwerp. Hi| 
heeft waardig, zonder passie, zonder verwijten, zijn mening gezegd, en hi| 
Is begonnen met in afwachting zélf het werk dat Braems liet staan, over 
te nemen. 

Van Braems kunnen wij alleen zeggen dat hij zich voortaan niet meer 
onderscheidt van de grote hoop. Wij kennen hem genoeg om te weten 
dat hij deze keuze niet onnadenkend en niet zonder gewetensproblemen 
heeft gedaan. 

Anderlecht komt In onze ogen klein uit deze zaak. Het Is niet fair 
iemand die zekere beloften heeft afgelegd, verder onder druk te zetten om 
die beloften te breken. 

Wij hopen voor Braems dat hi] bij Anderlecht zal slagen, waar zovelen 
mislukt zijn. 

De eerlijkheid gebiedt ons echter — al hopen wij voor Urbain uit ds 
grond van ons hart dat wij ons vergissen — te zeggen dat wij daar sterk 
aan twijfelen. Wij twijfelen er namelijk aan dat de waarden, waarmee hl| 
in minder kapitalistische gerichte klubs en met minder professioneel in
gestelde spelers, waarden waarvan hIJ er zopas dan nog een paar prijs
gaf, groot werd, sterk genoeg zullen zijn om ook bij Anderlecht de grote 
meneer te zijn. Och, om twee jaartjes stand te houden, dat zal voor Braems 

' minder dan niks zijn. Maar wij weten zeker dat dit niet volstaat voor hem. 
Hij zal méér willen. Wij vrezen dat zijn menselijke waarden — o.i. zijn 
sterkste wapen — daarvoor te licht zullen uitvallen In de heksenketel van 
materiële belangen. 

Het weze herhaald : wij hopen ons te vergissen. Wij hadden deze 
laatste bemerkingen misschien zelfs beter niet neergepend. Het zou eea 
gebrek aan oprechtheid zijn, en dat Is tegen onze principes. 

In ieder geval, good luck, Urbain. 
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bewwegi 
NIEUW BUREAU 

VAN DE PARTIJRAAD 

De Partijraad van de Volksunie 
heeft volgende leden aangeduid, om 
het bureau van de Partijraad samen 
te stellen : de hh. Guido Delang, 
voorz., Ludo Van Huffelen, onder-
voorz. en Jan Pieter Maes, verslag
gever. 

antwerpen 
ANTWERPEN (Arr.) 

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-Meche-
len). San. W. Jorissen en P. 
Martens zullen er het Partijbe
stuur vertegenwoordigen en het 
woord voeren. Elk kaderlid en 
mandataris dient hier aanwezig 
te zijn. 

LET WEL I De officieel verzon
den uitnodigingen maakten mel
ding van lok. « De Merel » te 
Brecht... wat dus foutief was. 
Het is dus wel degelijk « Thier-
Brau-Hof • te Kontich. 

DR AUG. BORMS-HERDENKING 
Morgen, zondag 8 april, ontmoe

ten alle weldenkende Vlamingen el
kaar, te 10 u. 30 in het Gemeente
park te Merksem voor de jaarlijkse 
dr. Aug. Borms-herdenking. Tevens 
wordt hulde gebracht aan de voor
trekkers van de naoorlogse dr 
Bormsherdenkingen, Cyriel Rous
seau (overleden 30/8/1968) en Rik 
Baekelmans (overleden 9/1/1973). 

Let wel a.u.b. : de eucharistie
viering gaat dit jaar door in het 
gemeentepark te 10 u. 30... en niet 
in het kerkgebouw zoals voorheen. 

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. Genum
merde toegangskaarten, 100 fr., zijn 
Tiog steeds te bestellen en te beko
men op het VU-sekretariaat van 
Stad-Antwerpen, Wetstr. 12, tel. : 
36.84.65. 

KNS-VOORSTELLING 
Op vrijdag 27 april. « Oorlogs-

mannen » (van G.B. Shaw). Bestel 
nog onmiddellijk uw kaarten bij V 
Peeters, Apollostr. 47 te Berchem, 
tel. 21.46.24 of op het afdelingsse-
kretariaat van Antwerpen-Stad, 
Wetstraat 12, tel. 36.84.65. 

ANTWERPEN (Stad) 

DIENSTBETOON 
Dagelijks tijdens kantooruren. 

Voor speciale gevallen liefst op 
maandag vanaf 16 tot 20 u. Dan 
Is er steeds een volksvertegen
woordiger aanwezig. 

KOO : tel. De Boel, 33.97.90 of 
De Laet, 38.66.92. 

Gemeenteraadslid Bergers : St. 
Jansvliet 19, Antwerpen, bij hem 
thuis, elke maandag van 14 tot 18 u. 

Dij al onze andere gemeenteraads
leden op tel. afspraak, vraag hier
voor inlichtingen, sekretariaat, nr 
36.84.65. 

LEDENSLAG 
Mannen I Uw vrouw-lief vragen 

bijlid te worden I 50 fr. per jaar. 

PAASTOMBOLA 
1ste prijs : reuze paasel. Trekking 

30 april. Lootje 20 fr. Meer inlich
tingen : mevr. Monseur, tel. 27.91.14 
Loten op het sekretariaat er. bij de 
bestuursleden. 

PAMFLETTEN 
Er is de laatste tijd al het een 

en het ander gebust geworden van 
propagandapamfletten in de stad. 
Onze bestuursleden zetten zich In. 
Maar een beetje financiële hulp 
van uwentwege zou welkom zijn. 
Vele van uw vrienden die lid van 
de VU zijn steunen ons met een 
maandeijkse vrijwillige bijdrage ! En 
waar blijft uw bijdrage ? U kan 
storten op KB, Carnotstr., Antwer
pen. PR 549.18 voor rek. nummer 
404.3036801.74 van VU Antw. Stad. 

Of een klein bedrag onder omslag 
naar ons sekr. Wetstr. 12, Antwer
pen. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Ook kaarten op het sekretariaat. 
PAASTOMBOLA 

Ie prijs : « Reuze Paasei ». Trek
king 30 april. Lotjes aan 20 fr. bij 
de bestuursleden of op het sekre
tariaat, Wetstr. 12. Waag uw paas-
kans. 
WANDELING 

Maandag 23 april. Beperkte deel
name. Verdronken land van Saaftin-
gen. Opgave deelname sekretariaat 
36.84.65 Meer nformatie bij J. 
Moens, 38 56 87. 

BERCHEM 

KNS-VOORSTELLING 
Nog steeds enkele goede plaat

sen voor de KNS-voorstelling van 
27 april te bekomen bij Vital Pee
ters, Apollostr. 47 te Berchem. Op 
het programma : «Oorlogsmannen» 
van G.B. Shaw. 
SOC DIENSTBETOON 

Mandatarissen : dr Goemans, 
39.02.30 : Jos De Roover. Ruyten-
burgstr. ; Jef Brentjens, 39.10.74 ; 
Juul Cretan, 39.36.07 ; Piet Van 
Dooren, 30.52.42 ; Paula Van Beeck-
Van der Linden, 21.73.60 : Paul 
Baetens, 30.93.33. 

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

BOECHOUT-VREMDE 

BORMSHERDENKING 
8 april in het Gemeentepark te 

Merksem. Begin 10 u. 30 met eucha
ristieviering. Nadien hulde-spreker 
J. Vandemeulebroucke, stem der 
jongeren op vorige IJzerbedevaart. 
KNS-VOORSTELLING 

27 april. Op het programma : 
« Oorlogsmannen » van G.B. Shaw. 
Onze afdaling zal nog flinker verte
genwoordigd zijn dan vorig jaar. 
Nog enkala kaarten van 80 fr. ter 
beschikking. 
KONTAKTADRES 

Voor alle inlichtingen : Fred Ent-
brouckx, Kapelleveldstr. 3, Boe-
chout. 

BORGERHOUT 

OVERLIJDEN 
Wij bieden onze deelneming aan 

aan ons KOO-lid, mevr. Raets-Van 
den Driessche en familie bij het 
overlijden van de h. Albert Van den 
Driessche. 
PROFICIAT 

Aan mevr. Verschroeven, schoon
moeder van onze schepen Bert Ver-
beelen, ter gelegenheid van haar 
90ste verjaardag. Voor de jarige 
aan goede gezondheid en milde le
vensavond : voor de h. en mevr. 
Varbeelan en familie een trotse en 
uitbundige feestvreugde. 
LEDENVERGADERING 

0,0 vrijdag 13 april te 20 u. 30 
gaat in de « Nieuwe Carnot » op
nieuw onze maandelijkse ledenver
gadering door. Hugo Coveliers komt 
ar spreken over de VUJO. Alle le
den en vanzelfsprekend onze Vujo-
ladan zijn hartelijk welkom. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Onze sekretaresse heeft nog 
kaarten van 100 fr. voor het zang
feest op 27 mei in het Sportpaleis 
ta Antwerpen. Dit zangfeest staat 
onder het tema « Vlaanderen Ons 
Vaderland ». U gelieve zich te wen
den tot mevr. Van Gaart, Lt Lippens
laan 22, tel. 36.68.29. 
VUJO-AKTIVITEITEN 

13 april : alle Vujo-ledan worden 
vanzelfsprekend uitgenodigd de le
denvergadering (zie supra) bij te 
wonen : maak propaganda voor de
ze avond die nu specifiek in het te
ken staat van de jongeren in onze 
partij : breng vele vrienden en 
vriendinnen mede I 

Er staat nog een uitstap naar Pa
rijs op het programma (zondag 29 
april) en een heidewandeling te 
Kalmthout op zondag 13 mei a.s. De 
Vujo-kern wordt stevig uitgebouwd : 
neemt kontakt op met Walter Van 
Nispen, Wolfjagerslei 14. 
ABONNEMENTENSLAG 

leder werve een nieuw abonne
ment. 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 be
schikbaar voor vrijdag 27 april voor 
de opvoering van • Oorlogsman
nen »van G.B. Shaw. Men neemt 
hiervoor kontakt met ons arr. be
stuurslid Hugo Andrles, Turnhoutse-
baan 116, tel. 36.59.67. 

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Gemeenteraadslid Peer Van Nuf-
felen en KOO-lid Frans Van Loove-
ren : 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. 

BRECHT 
ONTMOETINGSAVOND 

Op 13 april te 20 u. verzorgt VU-
Brecht in het gasthof «Hanepad», 
een etentje bestaande uit kiek met 
brood en appelmoes en/of ananas. 
Daarna gezellig samenzijn. De deel
name in de kosten bedraagt 75 fr. 
par persoon, ta storten op PR nr. 
1039978 op naam van Wilmsen Mar
cel, Kerkhovenakkerlaan C l . Brecht. 
Het « Hanepad » is gelegen op een 
200-tal meters van de afrit E10-
Brecht. 

BROECHEM 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Liefhebbers die zeker willen zijn 
van een goede zitplaats op 27 mei 
(kaarten 100 fr.) kunnen wij enkel 
da goede raad geven onmiddellijk 
hun kaarten te bestallen. Een 100-
tal warden door onze zorgen be
steld en zijn in ons bezit : 60 x 100 
en 40 X 40 (niet genummerde zit
plaatsen). Meer dan de helft der 
kaarten van 100 fr. werden al vast
gelegd. 
3de BURGEMEESTERBAL 

Op zaterdag 5 mei te 20 in de 
lokalen van de Veiling, Antwerpse 
stwg te Broecham. 

De VU samen mat de burgemees
ter en afgevaardigde van de plaat
selijke jeugdverenigingen organise
ren 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 basteden voor de aankoop 
van sportakkomodatie, muziekinstru
menten of dergelijke. Het orkest 
Eddy Smets en zijn vrienden spe
len ten dans. 
IJZERBEDEVAART 

Grote en kleine affiches zijn ter 
beschikking, gratis op da enkele 
voorwaarde dat ze daadwerkelijk 
worden gebruikt of uitgehangen. 

Zelfklevers (3 fr.) en sluitzagels 
(1 fr. per blad van 6 motieven) als
ook nieuwe lucifers zijn er even
eens. 

DEURNE 
GEMEENTERAAD 

Vorige week gaven wij reeds be
richt over het ontslag als gemeen
teraadslid van mevr. De Jonghe-
Meurrens om gezondheidsredenen. 
Als gevolg hiervan werd tijdens de 
laatste gemeenteraadszitting door 
de h. Michel Martens de eed afge
legd als nieuwbakken VU-gemeen-
teraadslid. Wij wensen Michel veel 
sukses toe. 
DIENSTBETOON 

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

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

Zoals u reeds hebt gemerkt zal 
de Volksunie de nieuwe « volks-
vraamde » regering « Leburton » 
met alle mogelijke middelen be
kampen. 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. 

EDEGEM 
OVERLIJDEN 

Op 26 maart 11. ontviel ons plots 
Lode Crol, medestichter van de 
jonge afdeling va het VI. Verbond 
Van Gepensioneerden. Aan de acht
bare familie betuigen wij onze in
nige deelneming. 
BOETEFONDS 

Sommige mensen uit onze afde
ling hebben nog respektabele boe
ten te betalen voor « overtredin
gen » tijdens de verkiezingskam
panje van 1971. Het bestuur heeft 
dan ook een fonds in het leven ge
roepen om deze mensen te helpen. 
Wie zijn steentje wil bijdragen kan 
overschrijven op re. 055.22 van VU-
Edegem bij Bank van Breda of kan 
zich rechtstreeks wenden tot de 
penningmeester (J. Geukens) of de 
voorzitter (Van Reeth). 
SPEELSTRATEN 

Ons raadslid Hilde De Wlt-Ja-
cobs bereidt een nieuwe en inten
se aktie voor om de veiligheid van 
onze spelende kinderen te waar
borgen en om ergens een mentali
teitsverandering te stimuleren t.o.v. 

de auto. Zij heeft reeds een uitge
breid dossier « speelstraten » klaar 
en wij houden Je op de hoogte. 

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, tal. 37.93.92. Propa-
gandafolders 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 
Weyngaartplein 13 te Mariaburg. 
Houd die datum vrij Iedereen har
telijk welkom. Een tombola wordt 
voorzien. 
KNS-VOORSTELLING 

Op vrijdag 27 april om 20 u. te 
Antwerpen « Oorlogsmannen • 
door G.B. Shaw. Inlichtingen hier
omtrent ta verkrijgen op het VU-
sekretariaat, Geestenspoor 72, tel. 
41.04.41. 
DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, schepen van Fi
nanciën, Hê-ndel en Nijverheid, Koe
koeklaan 7 (De Sterre), tel. 64.49.43. 

Maurits Van Tongerio, gemeente
raadslid, Leliënlaan 62 (Mariaburg), 
tel. 64.55.14. 

Lode Van Vlimmeren, COO-lid, 
Hoogboomstwg 22 (Hoogboom), tel. 
64.41.48. 

Veerie Thyssens, COO-lid, Gees
tenspoor 72 (Centrum), tel. 41.04.41. 

\ ^ 

Vlamingen, 
vraag GRATIS ADVIES 

• • l ^ l voor uw hypotheek
leningen ( Ie en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tof 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

ZOEKERTJES 

1) Sociaal assistent, In orde 
met legerdienst zoekt betrek
king in het Antwerpse. 
2) Juffrouw, 22 J. lager middel, 

onderwijs + diploma steno-
daktylo, zoekt part-time betrek
king, prov. Antwerpen. 

4) Dokterassistent met erva
ring zoekt betrekking bij huis
arts, 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 le
gerdienst, diploma A l , sekre
tariaat - moderne talen, zoekt 
passende betrekking, Brussel-
Mechelen, Antwerpen. 

7) Verkeersexpert, schadeop
neming, zoekt passende betrek
king, liefst prov. Antwerpen of 
Limburg. 

8) Gehuwde dame zoekt be
trekking bediende, bij voorkeur 
ziekenfonds of sociaal organis
me. 
9) Dame (35j.) drietalig, zoekt 
betrekking als verkoopster of 
receptioniste in het Antwerpse. 
10) Gevraagd te Mechelen : 
goede typiste, met zin voor ini
tiatief. 

11) Oud-oostfonter zoekt 
werk als hulp-magazijnier (Brus-
sel-Mechelen). 

12) Burgerlijk ingenieur schel-
kunde zoekt passende betrek
king. 

13) Boekhouder met ruime 
ervaring zoekt betrekking (Me-
chelen-Brussel-Antwerpen). 

14) Ponster zoekt betrekking 
(Antwerpen-Brussel-Mechelen) 
15) Jonge dame, stenotypiste, 2 
jaar handelsstudies, zoekt pas
sende betrekking. 
16) Jonge dame, beëindigde 2e 
ekonomische, zoekt passende 
betrekking. 

Voor 1 tot en met 16 schrijven 
of opbellen Senator W. Joris
sen, Louisastr. 31. 2800 Mech. 
Tel. (015) 435.96 

GEMEENTE MERKSEM 
Er wordt overgegaan tot het openverklaren van de plaats van 

verpleegster (Al) voor de gemeentelijke scholen en peuter
tuinen. 

De plaatsaanvragen moeten ingediend worden uiterlijk op 27 
april 1973. 

Voor aanvullende inlichtingen wende men zich tot de dienst 
Personeel van het gemeentebestuur, Burgemeester Nolfplein, 
tel. 45.24.90 (binnenpost 266). 

MERKSEM 
Commissie van Openbare Onderstand 

Vakante plaatsen van : 

• GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER A l 
• GEBREVETEERDE VERPLEEGSTER A2 

• VROEDVROUW AT 
• VERPLEEGASSiSTENTE A2 

waarvoor tevens een werfreserve 
wordt aangelegd. 
Aanvragen dienen uiterlijk op 30 JUNI 1973 
ingediend. 

Nadere inlichtingen te bekomen op het personeelsbureau van 
de C.O.O., Jaak De Boeckstraat 3-11, 2060 Merksem. 

Op BERGSAFARI naar het 
LECHTAL . TYROL 

Prachtige elfdaagse reizen met luxe autocar, 
regelmatige afreizen op 

22-6. 30-6. 8-7. 16-7. 24-7, 1-8. 9-8 en 1-9 
PRIJS ALLES INBEGREPEN : 

j u l i - augus tus 6 .850 F - juni-september 6 .450 F 

INLICHTINGEN EN RESERVATIE : 

REIZEN LUX CAR 
PrInsdaal 61 
BAMBRUGGE 

Tel. 053/634.23 

Adv. De Backerstraat 61 
Denderhoutem 

Tel. 054/311.63 

VRAAG VRIJBLIJVEND FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN 
EN PROGRAMMA 
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GEEL 

TENTOONSTELLING 
Onze Geelse kunstenaar Fikske 

Wi jns stel t zijn werken ten toon 
t i jdens de Palmenmarkt-week van 
13 tot 23 apri l in zaal • Toerist », 
Markt . GeeL Open van 10 tot 20 u 
Al len zijn uitgenodigd op de recep
t ie op 13 apri l om 21 u. 

SOC. DIENSTBETOON 
Hebt u moeil i jkheden met belas

t ingen, pensioenen, ziekenkas, stu
diebeurzen, bouwvergunning, bouw-
premie, inl icht ingen. KOO. enz. Mis
schien kunnen wi j u helpen ? Gratis 
ter uwer beschikking : 
— Elke maandag van 18 tot 19 u. 30 
bi j volksvert . Jo Belmans. Posson-
dries 7. 
— Elke 1st3 dinsdag bij Fr. Teuw 
kens. Stelenseweg 56, van 19 tot 
21 u., te l . 58969. 
— Elke 2e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 in café Sportlokaal (Van Heuckel-
om), Winkelomheide 103 en van 
20 tot 20 u. 45 in café 't Voske. 
— Elke 3e dinsdag van 19 to t 19 u. 
45 in cafe bij Miei van de Smet, Em. 
Goor Veer lesestwg 1, Zammel en 
van 20 tot 20 u. 45 in café Sportlo
kaal (M . Vanuytsel), Zammelsestwg 
Ooster lo. 
Ooster io en van 21 to t 21 u. 45 bij 
Vleugels ' Al fons, Stelen. 
— Elke 4e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 in café 8i j de Koster (Van Do-
ninck). Geel-Punt : van 20 tot 20 u. 
45 in zaal Victor ie (Verboven) La-
rem-centrum ; van 21 to t 21 u. 45 
in café Sport ing (Juul Goossens), 
Vaartstr.. Ten Aart . 
— Voor inl icht ingen in verband met 
KOO, ziekenhuis of rusthuis : 
wend u to t onze afgevaardigde in 
de KOO : Jan de Graaf. Nieuwstr. 
21 , Geel. te l . 59011. 

HOBOKEN 

VUJO 
Voettocht naar Kalmhoutse heide 

op zaterdag 17 april (niet op zondag 
zoals verkeerd vermeld in deze ru
briek). Vertrek Kioskplaats om 8 u. 
Terug rond 19 u. Informatie en in
schr i jv ing (vóór 7 april) bij R. Bis
schop. Waaslandstr. 47. 

KONTICH 

. WIJ IN KONTICH . 
Het 2de streekpersnummer is 

klaar en wordt vanaf maandag ge-
bust. Kandidaat-bussers nemen kon-
takt op met het sekretariaat. te l . 
57.09.82 en voor Kontich Kaz. met 
ons gemeenteraadsl id Mon van den 
Hauwe. te l . 57.33.11. 
WENSEN 

Wensen voor spoedig en alge
meen herstel 'aöh or is 's impat iek ka-
derl id Louis Knockaert, die vorige 
week een heelkundige ingreep on
derging. Louis verbl i j f t thans in het 
• Middelheim ». 8ste verdiep, vleu
gel E, kamer 893. bed 3. 
DR BORMSHERDENKING 

Morgen zondag 8 april te Merk-
sem. Wij vertrekken gezamenlijk 
(met personenwagens) om 9 u. 45 
aan ons lokaal Alcazar. 
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 verantwoorde
lijk voor de organisatie, wenst alle 
arr. kaderleden hartel i jk welkom. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Kontich gaat in groep op zondag 
27 mei. Onze Vlaamse Kring heeft 
voor u een groot aantal zitplaatsen 
(100 fr., 2e rang) ter beschikking. 
Telefonisch te bestel len bij de be
stuursleden van de Vlaamse Kring : 
dhr Marcel Kubis. te l . 57.26.89 ; dhr 
Paul Embrechts, te l . 57.08.79 ; dhr. 
Luk Sermeus. te l . 57.23.63. 
PAPIERSLAG 

Onze vriend Alois Verbist zit vol
op te plannen : amnestieakt ies mo
gen w i j van hem in de nabije toe
komst verwachten. Maar... koken 
kost geld. Daarom organiseert hij 
een bestendige papierslag ; uw ou
de kranten kunt u dus kwi j t bij 
Alois Verbist, Nachtegaalstr. 68. te l . 
57.05.52. 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvetr. R. Mattheys-
sens op woensdag 28 maart van 19 
tot 20 u. in lok. Alcazar. Assistent ie 
van prov. raadslid Jef Steurs. 
TAAL-AKTIE-KOMITEE 

Vujo-Kontich doet ook mee aan 
de derde taalgrensmars van TAK. 
Schri j f nu in, vermeldt duideli jk het 
aantal personen, want er word t 
een autobus ingelegd (50 f r . ) . Kon-
taktadres : Vujo-sekretariaat. Greet 
Van Den Bergh. Kruisstr. 10, te l . 
57.17,34. 
KNS-VOORSTELLING 
\/rijdag 27 apr i l . Kaarten te bekomen 
bij onze propaganda-verantw. Luc 
Defossé. Keizershoek 210, telefoon 
57.31.31 

MECHELEN 

VOS-KONGRES 
Morgen 8 april om 14 u., prov. 

VOS-kongres te Mechelen, Brou-
' wershuis, Korenmanstr. Al le VOS-

sen van 14-18, 40-45 uit de streek 
worden ten stel l igste verwacht. 

MERKSEM 

OVERLIJDEN 
Aan onze t rouwe medewerker en 

goede vr iend Jul Janssens. bieden 
wi j ons oprecht medevoelen aan 
bij het zwaar en smartel i jk verl ies 
dat plots over hem en zijn fami l ie 
gekomen is door het onverwacht 
over l i jden van zijne goede vrouw 
Irma. Aan de vriend Ju! en aan de 
kinderen betuigt de Volksunie zijn 
oprechte deelneming aan. Irma is 
begraven zoals het een Vlaamse 
mooder past, de leeuwevafin dekte 
de b.^ar van de betreurde dode, en 
zeer vele Vlaamse vr ienden waren 
er om de laatste ee en hun sim-
patie te betuigen. 
BELASTINGSBRIEVEN 

Indien u geen raad weet met het 
invul len van uw belast ingsbrief ! 
Tel. 45.57.77 en wi j bezorgen u een 
afspraak met een deskundige. Zo 
ook voor alle f inanciële verr icht in
gen. Vraag om raad voor dat het 
te laat is. 
DE VROUWEN VAN VANDAAG 

De sekretaresse van onze vrou
wenafdel ing is nu mevr. Liliane 
Eeckhaut-Vermeulen. Winkelhaakstr. 
12, terwi j l de f inancies beheerd 
worden door mevr. Machteld 
Schoen, Volkstuinlaan 19. De voor
zi tster is reeds jaren mevr. 1. Ley-
sen-Arnould. De vrouwen vergade-
den maandeli jks afzonderl i jk in een 
prett ig lokaaltje. Wie er meer wi l 
van weten, vraagt aan Liliane Ver
meulen om uitgenodigd te worden. 
Er is sociaal werk te doen, en er is 
na de dagel i jkse beslommeringen 
ontspanning. 
WILLEM DE ME/EB 

Woensdag 18 apr i l , te 15 u. in 
ons lokaal Ti j l , is Wi l lem de Meyer 
te gast bij de Vlaamse gepensio
neerden van onze gemeente. Om 
bij stem te komen voor het a.s. VI . 
Nat. Zangfeest is het wel goed eens 
te komen luisteren naar onze natio
nale bard Wi l lem. Onze gepen-
neerden worden uitgenodigd op 'n 
koff ietafel met koeken. Niet-gepen-
sioneerden die wi l len deelnemen 
aan deze koff ietafel laten zich in
schri jven in Ti j l . deelname in de 
onkosten : 40 f r . 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Het Is al ieder jaar gebeurd dat 
vele van onze mensen slecht gezind 
waren omdat zij geen goede plaat
sen haddi'n voor h-'t zangfeest. Laat 
u dus op t i jd inschri jven bi j onze 
vriend Jan Vinken die van nu al 
plaatsen reserveerd. Het adres is 
Akkerbouwstr . 71, te l . 45.49.13. Mo
nique in den Tijl schr i j f t ook op 
voor kaarten. Dan kan u ook te
recht bij K. Van Bockel. St. Lutgar-
disstr . 56, te l . 45.57.77. 

MOL 

VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 
Wie graag meegaat naar Antwer

pen op 27 mei kan van nu af in
schri jven op het VU-afdelingssekre-
tariaat, Beekstr. 22, t e l . 014/32320. 
Wij iOrgen dan voor vervoer en 
toegangskaarten. 

MORTSEL 

ONTMOETINGSAVOND 
Donderdag 26 apri l met sen. Lode 

Claes (Brussel) in het St. Lodewijk-
centrum,Osylei , te 20 u. 
GOUDEN JUBILEUM 

Voor een derde maal in een t i jd
spanne van vier maanden, beleven 
wi j in onze Mortselse VU-kring een 
« Gouden Jubi leumvier ing » van 
zeer t rouwe leden. Op 13 december 
'72 waren het de echtel ingen dhr 
en mevr. Richard De Mulder-De 
Roeck. op 30 december '72 vierden 
de echtel ingen dhr en mevr. Jan 
Claessens-Van Mier io hun gouden 
feest. Nu. op zaterdag 14 april e.k. 
zijn het onze t rouwe leden, dhr en 
mevr. Frans Dewil-Roskin. Nieuwe
lei 70, die ons vr iendel i jk ui tnodigen 
tot het bi jwonen van een plecht ige 
dankmis die opgedragen wordt in 
de kerk van Sint Jozef (aan de Lier-
sestwg, grens Boechout) te 15 u. 

Beste h. en mevr. Dewi l , alvast 
wensen wi j u van harte een zonnige 
jubi leumdag in een beste gezond
heid. Wi j rekenen stel l ig op een 
talr i jke opkomst. 
VLAAMS VERBOND 
VAN GEPENSIONEERDEN 

Het VVVG organiseert op dins
dag 15 mei een « gezell ige ontspan
ningsnamiddag » voor haar leden in 
zaal Hellemans, Eggestr. 27. Op het 
programma : gezell ig etent je, een 
kleurr i jke dia-reportage (door dhr 
De Vi jver) en aangename ontspan
ning. Meer nieuws en persoonl i jke 
ui tnodigingen volgen. 

Het VVVG-Mortsel roept hierbi j 
haar leden op om aanwezig te wi l 
len zijn t i jdens de dankmis, op za
terdag 14 apri l (15 u.) in de St.Jo-
zefskerk, opgedragen ter gelegen
heid van het « gouden huweli jks
jubi leum • van onze t rouwe VVVM-
ers, dh, en mevr. Fr. Dewil-Roskin. 

Wie inl ichtngen wenst omtrent 
de werk ing van de Vlaamse Gepen
sioneerden, of wi l aansluiten, rich
ten zich to* het sekretariaat : mevr. 
Jan ClaessensVan Mier io , Pastoor 

Deensstr. 13. of to t dhr S. Van Ho-
renbeeck (voorz.). Rietveld 7. 
GEMEENTERAAD 

Een zeer r i i ime publieke belang
stel l ing was het kenmerk van de 
raadszitt ing van 26 maart, opgeko
men om de interpel lat ies te volgen 
i.v.m. de verbreding van de Lierse-
s twg . Raadslid Jan Vandewalle ver
dedigde het standpunt, in het raam 
van een gezond en vei l ig leefmi
l ieu, het behoud van bomen op de 
Liersestwg te verzekeren, waardoor 
het doorgaand verkeer zou geschei
den worden van het lokaal verkeer. 
Raadslid W im Claessens interpel-
leerde over het onverantwoord uit
bl i jven van de nodige verkeersaan-
wi jz ing inzake de snelheidsbeper
king op de Liersestwg, en vroeg 
een dringende en doorgedreven toe
passing ten einde de vei l igheid on
zer bevolking niet alle waarde te 
doen ver l iezen. 

Voor het toeken.nen van de sub
sidies aan de Mortse lse verenigin
gen vroeg J. Vandewalle de nodige 
aandacht voor de minder-grote en 
kleinere verenig ingen, te rw i j l Wim 
Claessens een biezondere f inanci
ële toelage beplei t te voor de Mort
selse turnverenig ingen, gezien deze 
onoverzichtel i jke kosten te dragen 
hebben inzake onderhoud en aan
schaff ing van dure oefen-apparatu-
ren, waar dit bij andere verenigin
gen (in mindere mate of niet) het 
geval is. 

DR BORMSHERDENKING 
Tradi t iegetrouw neemt Mor tse l 

deel aan de dr. Aug. Bormsherden-
king, morgen zondag 8 apri l te 10 u. 
30 te Merksem. Afspraak : w i j tref
fen ons morgen te Merksem (Ge
meentepark). 

DIENSTBETOON 
Volksvert . Reimond Mattheyssens 

(zie onder de algemene rubriek so
ciaal d ienstbetoon, arr. Antwerpen) . 

Gemeenteraadsleden: Wim Claes
sens, te l . 55.39.09 ; Jos Debackere, 
te l . 49.86.19 ; mevr. De Ceuster, t e l . 
57.21.77 : Jan Vandewalle, t e l . 
49.51.10 en KOO-iid Godfr. De 
Clercq. 

NIEL 

KNS-VOORSTELLING 
Wie op vri jdag 27 apri l meewi l 

naar de voorstel l ing van • Oorlogs-
mannen » van G.B, Shaw, ingericht 
door het arr. bestuur, kan nog in
l icht ingen bekomen bij LUG De-
heusch, Aug. Vermeylenstr . 5. Onze 
kaartenvoorraad is ui tgeput. Om 
nieuwe te bestel len, moeten we 
eerst over kandidaten beschikken. 
We ri jden met eigen wagens. Wie 
geen geri j heeft, word t door de an
deren meegenomen. 

DIENSTBETOON 
Moei l i jkheden met administrat ie 

of belast ingen ? Wendt u gerust tot 
ons sekretar iaat, Antwerpsest r . 168 
te Nie l , waar elke vri jdagavond van 
19 u, 30 af onze vr ienden Jos De 
Koek, Guido Michiels en Frans De 
Meulemeester ter beschikking zi jn. 

RANST 

Op vri jdag 27 apri l te 20 u. zullen 
de KNS-akteurs voor VU-arr. Ant
werpen 'n feestvoorsteHing geven 
van de komedie van G.B. Shaw 
Oorlogsmannen VU-Ranst bestelde 
kaarten van 80 fr., middenbalkon. 
Zi j zi jn te verkr i jgen op het Vü-se-
kretariaat, St. Antoniusstr . 33 of 
bij één van de bestuurs leden. Ook 
niet-VÜ-leden kunnen mee. 

RUMST 

VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 
Wie graag meegaat naar het 

Sportpaleis te Antwerpen op zon
dag 27 mei kan van nu af inschri j 
ven bi j één der VU-bestuursleden. 
Er zal een autobus ingelegd worden. 
TIJDSCHRIFT 

De eerste uitgave vah ons t i jd
schr i f t is reeds verschenen. Zoals 
u hebt kunnen merken is er vee! 
werk en verzorging aan besteed. 
Dit t i jdschr i f t zal om de 3 maanden 
verschi jnen in off-set en op 8 blad
zi jden. Dat h ierb i ' grote kosten aan 
verbonden zijn hoeft geen betoog. 
Wij vragen natuurl i jk n iets, maar 
danken alt i jd diegenen die een som
metje wi l len stor ten op onze bank
rekening nr. 405-8010481-58 van VU-
Rumst bij de Kredietbank te Rumst 
met vermelding « Ti jdschr i f t . 

ST. KATELIJNE-WAVER 

10 JAAR JONG 
VU-St.-Katelijne-Waver is 10 jaar 

jong. Dit fe i t word t gevierd op za
terdag 28 april om 19 u. met een 
feestmaal in Het Oude Klooster te 
Walem. Dinsdag 1 mei om 15 u. 
vlagoverhandiging op de Markt met 
toespraken van : voorz. Fr. Van der 
Eist, burgemeester van Calster en 
Ludo Sels. Daarna recept ie in ons 
lokaal In De Were ld . Om 20 u. klein-
kunstavond in het parochiecen
t rum met de Kadullen, de Vl ier en 
de Gal l inoten. | 

TURNHOUT 
DILNSTBETOON 

Sen. Carlo Van Eisen : elke 3e 
donder tag om 20 u. in café « Ami-
cit ia ». Grote Markt . 

Gemeenteraadsl id Rudi Beau-
fays. Rodenbachplantsoen 117, te l . 
44489. 

COO-lid Polly Mennens, Verbin-
dingsstr. 26, te l . 42288. 

Verantwoordel i jk bestuurs l id voor 
d ienstbetoon : Ar thur Robberecf i ts, 
Neerhofstr 14, te l . 44893. 

WIJNEGEM 
UITSTAP NAAR DE VOERSTREEK 

Óp 'zondag 15 apri l organiseert de 
Vlaamse Vr iendenkr ing een busuit-
stap naar de Voerstreek. De reis 
wordt verdergezet langs Duits land. 
Wi j hopen dat de zon die dag van 
de part i j zal zijn want het word t 
een daverende t r ip . U kan inschri j 
ven in het Vleminckhof. Kinderen 
reizen aan een verminderd tar ief. 
APPELS VOOR EVA... 

Is de t i te l van het toneelstuk, op
gevoerd door het toneelgezelschap 
« Yvonne Lex ». De Vlaamse Vrien
denkring nodigd het gezelschap uit 
in de jongensschool en di t op za
terdag 28 apr i l . Noteer deze datum. 

WILLEBROEK 
VLAAMS HUIS 

Wi j zoeken kontakt met sociaal
voelende, Vlaamsgezindo mensen 
welke ge'interesseerd zijn in het 
ui tbaten van een herberg (ook ver
gaderingen, feest jes, enz) in onze 
gemeente. Voor verder in l icht ingen 
schr i jven naar : Wi l f r ied Leemans, 
Kerkstr . 10, 2660 Wi l lebroek. 

WILRIJK 
HUISVUILVERBRANDING 

Tijdens de jongste gemeenteraad 
diende de raad een pr inciepsbesl is-
sing te nemen w.b. het al dan niet 
deelnemen van Wi l r i jk aan een in-
terkommunale voor huisvui lverbran-
ding en s l ibverwerk ing (reiniging 
r ioo lwater) . Afgezien het fe i t dat 
het hier we l degel i jk een installa
t ie van « ernst ige » afmet ingen be
t re f t , kan men zich afvragen, waar
om het reeds vroeger geplande sta
t ionnet je voor s l ibverwerk ing met
een ui tgangspunt moest zijn om in 
de buurt van een snelgroeiende 
wi jk een huisvui lverbrandingsinstal-
latie te plannen. Wat echter het 
meest tegen de borst stui t , is dat 
men op minder dan een week moet 
besl issen over een zaak van meer 
dan 200 mi l joen. De « demokrat ie » 
is toch een schone zaak... 
KABELTELEVISIE 

Nog t i jdens de jongste gemeente
raad interpel leerde Wal ter Decoe-
ne over het ge'improviseer bij het 
aansuiten op het net. Mensen kr i j 
gen een elementair papiert je in de 
hand, wat wein ig duidel i jkheid 
schept bet. de mogel i jkheid bij 
open bebouwing de toevoerkabel 
aan de achtergevel aan te brengen. 
In enkele straten was dit reeds het 
geval, zodat de mogel i jkheid voor 
de overbl i jvende straten er normaal 
ook moet inzi t ten. 
PARKEREN 

Paul Van der Gucht vroeg een 
tusenkomst van de gemeentedien
sten om de middenberm van de P. 
Boudewijnlaan op het Oosterveld 
wat bij te werken. Heel wat chauf
feurs moeten daar noodzakeli jker
wijze hun wagen kwi j t en dreigen 
er gewoon vast te r i jden. Ook hier 
beloofde de schepen tussenbeide te 
komen. 
IJZERBEDEVAART 

Vanaf heden zijn aff iches en zelf
klevende datumstrookjes ter be
schikking. Ze worden grat is thuis
bezorgd, behalve de strookjes, 
waarvoor een kleine vergoeding 
van 3 f r . word t gevragd. Wie er 
hebben w i l , belle even met propa
gandaleider, Guy Eggermont, t e l . 
28.05.62. 
ANTI LEBURTON-AKTIE 

Help ons bi j de kampagne tegen 
Leburton. Hang een af f iche. W i j 
brengen ze bi j u thuis, maar w i j 
moeten er zeker van zi jn dat u ze 
hangt. Bestel len bij Guy Eggermont. 

WOMMELGEM 
GEZELLIG SAMENZUl i 

Heeft plaats op zaterdag 7 apri l 
in feestzaal Keizershof, Dasstr. 24, 
vanaf 20 u. Het duo Suzy Vos en 
Leo Pauwels zorgen voor de dans-
lust igen ; sen. De Bruyne voor de 
geïnteresseerde luisteraars en de 
zanggroep De Ortolaan zi jn onze 
gasten. Zoals u z iet voor eik wat 
wi ls . Door uwe aanwezigheid beste 
lezer word t d i t derde gezell ig sa
menzi jn een sukses. 

brabant-

Brussel-Halle-Vilvoorde 

ARR. SEKRETARIAAT 
Ons arr. sekretar iaat, Kongres-

straat 53, Brussel (02/17.92.18) Is 
open : maandag, woensdag en don-

I derdag van 18 u tot 21 u. 

Teksten voor de bewegingswlf-
zer moet op het arr. sekretarlaa» 
binnenzijn ten laatste zaterdag. 

ASSE (Fed.) 
RAAD DER AFDELINGEN 

Dinsdag 10 apri l om 20 u. in he t 
Kummelshof raad der a fde l ingen. 
Punten : afrekenen kaarten fed . bal 
inbreng der pri jzen voor di t bat. 
Verdere planning.- ledere afdel ing 
van de part i j ! 

BERG 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
EN ZIEKENKAS BRABANTIA 

Elke dag ten huize van Mar ie 
Louise Thiebaut, gemeenteraads l id . 
Fazantendal 20, te l . 016/654.74 en 
KOO August Van Ingelghem, ge
meenteraadsl id, Nederokkerzeet-
straat. 

BEERSEL-DROGENBOS-
UNKEBEEK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke eerste maandag van d« 
maand zitdag door de heren Vio 
Anciaux, volksv. en Frans Adang. 
federat ieschepen, van 19 uur t o t 
20 uur : lokaal : Café Terminus, 
Herman Teir l incklaan, 1, Beerse l , 

BORCHT-LOMBEEK 

ZIEKENFONDS BRABANTIA 
ledere zaterdag van 17 to t 18 u. 

in lokaal « Piepa ». Popul ierenstr. 1. 

BUIZINGEN 
JUBILEUMBAL MET JOHN HORTON 

U wordt allen vr iendel i jk u i tge
nodigd op het knalbal met de ve
dettezanger John Horton en The 
Robins, in zaal Cent rum, Linderv 
groen (parochiezaal In Degelaerv 
str.) op zaterdag 7 apri l te 20 u. 30. 
Er is ook een bar waar men het 5-
jar ig bestaan van de afdel ing op 
een rust iger manier kan v ieren. 

DILBEEK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Op afspraak voor gemeente l i |k» 
problemen : Grauls Oswald , t e l . 
22.72.89. Andere sociaal d ienstbe
toon : Panis Maur i ts , t e l . 65.49.97. 
9de LENTEBAL 

Het afdel ingsbal gaat door op 
zaterdag 7 apri l te 20 u 30 In de 
zaal Mer tens . Ninoofsesteenweg 
359. Orkest • Lydia Mar t ino •. Toe
gang 50 f r . A l le leden, sympat f i l -
santen en abonnees ui t ons ge
wes t worden er verwacht . 

HALLE (Fed.) 
KALENDER 

4 mei . Federatiebal in KOC De 
Bres te Halle. 

7 apri l : afd. bal. Buizingen, 
12 mei : Bal te Dworp. 
19 mei : Bat. St Pieters-Leeuw. in 

De Jonge Deken. 

LEUVEN Arr.) 
VIP 

Woensdag 11 apr i l , te 20 u., In 
de St. Jozefsschool, Waversebaan, 
Hever iee, spreekt dr. O. Steeno 
over « Schoonheidsprodukten • . 
Iedereen hartel i jk we lkom. 
KALENDER 

7 apri l : Demer-Dij le-Gete-aktle 
met radiowagen te Diest . 

11 apri l : dr. O. Steeno spreekt 
over « Schoonheidsprodukten », in 
de St . Jozef sschool , Waversebaan, 
Heveriee. inger icht door VIP. 

13 apri l : Volksvergader ing t e 
Rummen. W. Kui jpers over « Wia 
bezit de macht in ons land ? >. 
14 apri l : Demer-Dij le-Gete-akt ie 
met radiowagen in de voormiddag 
te Haacht, in de namiddag te Tie
nen. 

15 apri l : Wandelnamiddag Kes-
selse Bergen, inger icht door een 
10-tal verenig ingen. Samenkomst 
14 u 30, n ieuwe wi jk Hulsberg, voe t 
Kesselberg, 

28 apri l : Demer-Di j le-Gete-akt ie, 
arrondissementele autokaravaan. 

4-5 mei : Bal, met medewerk ing 
van afd. Oud-Heverlee-Vaalbeek, ta 
Wol fshagen, Neer i jse, met Marva 
en Rocco Granata. 

11 mei : Kontaktvergader ing 
Korbeek-Lo, in duivenlokaal Tinv 
mermans, Tiense s teenweg, Kor
beek-Lo. 

25 mei : Ui tgebreide Arrondi»-
sementsraad, zaal- « Berkenhof », 
Molenstede, met Hugo Schi l tz. 

23-24 mei : Weekend voor kader
vorming, te Bremberg. Inger icht 
door het Dosfe l inst i tuut . 
OPROEP 

Oe verantwoordel i jke voor propa
ganda In het arr. Leuven doet een 
kracht ige oproep t o t al len, die iet» 
wi l len bi jdragen to t het plannen van 
een doel t ref fende propaganda. ZIJ 
die goed kunnen tekenen, schi lde
ren, slogans ontwerpen enz, wo rden 
verzocht zich in verbinding te s te l 
len met Wi i ly Somers, Kiappi js t r . 
55, Molenstede, te l . 013/326.69. 

OUD-HEVERLEE — VAALBEEK 
BAL 

Afde l ing Oud-Heverlee-Vaalbeek 
en de Vlaamse Klub nodigen U uit 
op hun Vlaams fees t . Vri jdag 4 
mei met Marva en zaterdag 5 mei 
met Rocco Granata te Wol fshagen, 
Neer i lse . 
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UEOEKERKE 
feELASTlNGSAANGIFTEN 

Vandaag van 14 tot 17 u. wor
den uw belastlngsbrleven ingevuld 
door enkele deskuundigen In ons 
lokaal, Muilemstraat 23 ledereen 
van harte welkom I 
FEDERATIEBAL 

Het bal van de fed. Asse gaat 
dit jaar te Liedekerke door op za
terdag 14 april Jn De Nieuwe Zaal, 
Ètationsstr. 54, om 20 u. met het 
prkest The May Jinns. 

ioTST PIETERS-LEEUW 
feOC. 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 Pleters-Leeuw : De Jonge De
ken, Rink, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

Lot : elke zaterdag van 11 tot 
•2 u., F. Goetgebeur, Fr. Walrae-
vensstr. 85, tel. 76 3.04. 

MEISE 
LENTEBAL 

Het eerste groot lentebal van de 
VU-afdeling Melse heeft plaats op 
waterdag 7 april in de zaal van het 
sportkomplex te Meise, Brusselse-
Steenweg 65a. Stan Philips «Waltra 
orkest • speelt ten dans. Begin : 
t l 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 
xltdag ten huize van de heer IVlar-
cel Van Den Eede, Stoofstraat 29, 
door de heer Guy De Smet, be
stuurslid. 

M0LLEIM-BRUSSEGEM-K0BBEGEI\4 
BAL 

Mevr. Lea Vanden Brande nodigt 
u uit op het jaarlijkse bal van de 
afdeling op zaterdag 28 april om 20 
u. in de zaal « Olida •, Bollebeek, 
Brussegem. 

NEDEROKKERZEEL 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke dag ten huize van Pieter 
Van der Vorst, schepene, O L. 
Vrouwstraat 33. 

NEERIJSE 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 28 april te 20 u. 30, VU-
bal in de Grote Zaal Orkest : The 
Nils. Toegang • 50 fr. 

OVERIJSE-EIZER 
SOC. DIENSTBETOON 

Federatieschepen Marcel De 
Broyer, schepen Emiel Dewaet en 
het volledige VU-bestuur staat ter 
beschikking van de inwoner» 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 be
sproken, alsook nog verscheidene 
plaatselijke problemen. 
ZITDAG VLAAMSE ZIEKENKAS 

De plaatselijke afgevaardigde 
houdt zijn maandelijkse zitdag te 
Eizer op zaterdag 31 maart tussen 
80 en 21 u, in café Op de Grens, 
bij Desees. 

PEUTIE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Het sociaal dienstbetoon zal ver-
xorgd worden door dokter Anciaux 
of P. Deneve, de 2de maandag 
van ledere maand bl| A. Lesage, 
51a Vljfhoekstraat te Peutie van 
19 u 30 tot 20 u 30. 

TERVUREN 
AFDELINGSBAL 

Al onze vrienden van de afde
ling, arr. en Vlams-Brabant, notii-
gen wij uit op ons jaariijsk lente
bal dat doorgaat op 14 april te 20 
u. 30 in zaal De Engel (rechtover de 
kerk). Het bekende amusementsor
kest 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 front
linie. Kaarten aan 50 fr. bij de be
stuursleden of voor inlichtingen 
zich wenden tot sekretariaat, St. 
Jansstr. 5, tel. 02/57 66.52. Prijzen 
voor tombola ten zeerste welkom. 

SCHAARBEEK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Agg. raadslid Roger De Braban-
16 u tot 18 u 30 op zijn adres : 
ter houdt zitdag elke maandag van 
Georges Bekhoudlaan, 28 te 
Schaarbeek, of, op afspraak tel. 
15.53.96. Doet beroep op hem voor 
uw moeilijkheden betreffende ; de 
verschillende pensioenregelingen 
en aanvragen tot rustpensioen, de 
militiewetgeving, de middenstands
problemen, de onderwijsmogelijk
heden voor uw kinderen, enz. 
BUSAKTIE 

In onze gemeente worden in de 
maand maart meer dan 41.000 antl-
Leburton pamfletten verspreid. Wie 
helpt mee ? Naam en adres aan 
Jan Vermeulen, Zenobe Grammei 
87, 1030 Brussel 02/41.04.07. 

Financiële hulp Is ook welkom op 
prk 429919 [zelfde adres). 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
arr. antwerpen 
ANTWERPEN 
Maandag 9 april : volksvert. A. Da 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 16 april : sen. H. De Bruyne. 
Lok. Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89,26, ven 19 tot 20 u. 
KONTICH : 
Woensdag 11 april ; volksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 25 april : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lok. Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32. van 19 tot 20 u. 

MERKSEM : 
Donderdag 19 april : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokt. Tijl, Bredabaan 298, tel. 45.88.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

arr. brussel 
Volksvertegenwoordiger VIC ANCIAUX 
ASSE : dindag 17 april, 21 u., in het sekretariaat, Prieeistr. 1, met i. Van 

Dooren. 
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. 
HAREN : maandag 9 april, 20 u., café Ons Huis. 
LONDERZEEL : dinsdag 24 april, 21 »., café Centrum, met Pol Peeters. 
MACHELEN : maandag 9 april, 21 u., zaal Egmont. 
NEOER-OVER-HEEMBEEK : woensdag 4 april, 19 u., In de Familia. 
STEENOKKERZEEL r 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. 
ST.-KWINTENS-LENNIK : dinsdag 10 april, 19 tot 20 u., in lok. De Verïeke-

ring tegen de Dorst (Eizeringen). 
ZAVENTEM : 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 slwg, St.-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 huiïC, 11 u. 30 tot 12 u. 30, De Smet de Nayer-

laan 150, 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-torhouf-
SiJSELE : dinsdag 3 arpii, 19 tot 20 u., P. Leys, bij Hoornaert, Oedelemse-

str, 57. 
VARSENAERE : zaterdag 7 april, 10 tot 11 u., P. Leys, café De Leeuw. 
JABBEKE : zaterdag 7 april, 9u.30 tot 10u.30, Ven In, bij Eeckeloo, Aartrijk-

sestwg. 39. 
KNOKKE : vrijdag 13 april, 19 tot 20 u., P. Leys, b!j 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, Stations

plein 12. 
ST. KRUIS : maandag 9 april, 19 tot 20 u., Van In, bl] O. Dombrecht, Enge-

lendalelaan 89. 
ASSEBROEK : maandag 9 april, 20 tot 21 u., P. Leys, bij Reynaert, NIeuwsir. 

25. 
RUODERVOORDE : dinsdag 10 april, 19 tot 20 u., P. Leys, café Vandaete. 
HEIST : vrijdag 13 april, 18 tot 19 u., P. Leys, bij Deroose, Bondgenotenl. 57. 
ZEDELGEM : zaterdag 14 april, 10 tot 11 u., P. Leys, bl] Vierstraete, Kuil-

putweg 83. 
NIEUWMUNSTER : zondag 15 april, 11 tot 12 u., Frijns, In café Gemeente

huis. 
MOERKERKE : zondag 1 Sapril, 10 tot 11 u., Deroose, bij J. Debbaut, Hoorn-

str. 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, Hof-

str. 9. 
LISSEWEGE : zaterdag 2 Sapril, 10 tot 11 u.. Leys, bij Bauwens, Stationsstr. 

15. 
OOSTKAMP : zaterdag 28 april, 10 tot 11 u.. Leys, bij MoHet, Legeweg 169. 
BRUGGE : ledere zaterdag door al de mandatarissen in het Breydelhof. 

arr. turnhout 
Volksvertegenwoordiger BELMANS 
ARENDONK : 4e dinsdag, 20 u. 15, in café Vrijheid, Vrijheid 92. 
BEERSE : 3e dinsdag, 21 u., in VU-lokaal, Gemeenteplein 5. 
GEEL : ledere maandag van 18 lot 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. 
HULSTHOUT : Ie dinsdag, 21 u. 45, in Duivenlokaal, Grote Steenweg 135. 
MEERHOUT : 4e dinsdag, 21 u. 45, in café Weversberg 41. 
KASTERLEE : 2e dinsdag, 19 u. 30, in Breugelhof, Geelsebaan. 
MOL : 4e dinsdag, 21 u., in De Valk, Hoek Corblestr.-Rondplein. 
OUD-TURNHOUT : 3e dinsdag, 21 u. 45, In Brouwershuis. Dorp. 
RAMSEL : Ie 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. 
DESSEL : 3e donderdag, 19 u. 15, bij de Koerei, Dorp, Witgoor. 
KASTERLEE : 4e donderdag, 19 u. 15, lokaal De Druif, Markt. 
MOL : elke vrijdag, 18-19 u. en elke zaterdag, 10-11 u., in 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 
GEEt : 4e maandag, 21 u., in Hotel Sportwarande, Markt. 
GROBBENDONK : Ie maandag, 21 u„ in lokaal Van Hauwe, Kerkplem. 

VOSSELAAR : 4e maandag. 19 u. 30, 3n 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, Bergoin. 
VORSELAAR : 3e maandag, 18 u. 30, in et Bierhuls, Kerkstr. 

arr. dendermonde 
VOLKSVERTEGENWOOaDiGER AVIL GEERI1NCK 
1ste zaterdag van de maand : 
WIEZE-DENDERBELLE : 8 tot 10 u., café Centriuim, Wieze. 
BUGGENHOUT-BAASRODE . van 10 tot 12 u.. bij mr. Keldermans, Kasteel-

str. 186, Buggenhout, tel. 332.64. 
LEBBEKE : 10 tot 12 u., in Gasthof Pips, Leo Duboisstr. 28, Lebbeke, tel. 

215.31. 
1ste woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : 18 tot 20 u., in Ben Ommeganck, Grote Markt, 

Dendermonde, tel. 052/225.67. 
2de zaterdag van de maand : 
OVERMERE : 8 tot 10 u., in Den Hoorn, Centram, tel: 09/79.55.07. 
WETTEREN : 14 tot 16 u., in de Klokke, Vlaams Huis. 
SCKOONAARDE WICHELEN-SCHELLEBELLE : 16 tot 18 u., In Palinghuls. 

Jan Pauwels, Brugstr., Schoonaarde, t e l 432.46. 
3de zaterdag van de maand : 
HAMME : 8 tot 10 u., bij Eddy Van de Bogaetd, Kruisbeeldstr. 42. 
BUGGENHOUT-BAASRODE : 10 tot 12 u., bij mr. Keldermans (zie hoger). 
WAASMUNSTER : 14 tot 16 u., in Spijshuis Dennenland, Ommeganckdreef, 

tel. 470.41. 
3de woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : 18 tot 20 u,, ia Oen Ommeganck (zie hoger). 
4de zaterdag van de maand : 
OVERMERE-BERLARE : 8 tot 10 u.. 'm Pen 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., 'm Uilemspiesel, Dorp 1. 

arr. kortrijk 
KORTRIJK : in « 1302 », iedere maandag van: 17u.30 tot 19u. door Luo Van 

Steenkiste, volksvert. en van 18 tot 20u. door Blancquaert, sen. — Elke 
latste zaterdag van 10 tot 11u. door Waker Vandevyvere (fiskaliteit) — 
ten huize van L. Van Landuyt-Comeyne, prov. raadslid, elke 1ste maan
dag van 17 tot 19u. — ten huize van Roger Vandewattyne, prov. raads
lid, elke woensdag vanaf 20u. 

DEERLIJK : lok. De Keizer, 2e maandag van 19 tot 19ig.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 10u.30, R. Vandewattyne. 
MENEN : lok. De Beiaard, elke vrijdag, 21 tot 22 u., door dr W. Vanholme, 

prov. raadslid en J. Tahon, gemeenteraadslid — ten huize van J. Ta-
hon, elke woensdag, 19 tot 20ij. 

WEVELGEM : ten huize van L. Vansteenkiste, elke maandag, 20 tot 22u. 
lok. De Handboog, Ie maandag, l lu.30 tot 13u., L. Vansteen-LENDELEDE 

kiste. 
BiSSEGEM : 
INGOOIGEM 
GULLEGEM 

lok. Leopold, Ie vrijdag, 20 tot 21 ., L. Vansteenkiste. 
: zaal Streuvels, 2e zaterdag, 16 tot 17u., L. Vansteenkiste. 
lok. Stadion, 2e zaterdag, 18 to l 19u., L. Vansteenkiste. 

KUURNE : café De Cirkel, elke maandag, 20 tot 22ii., Fr. Blancquaret. 
ZWEVEGEM : lok. Sportwereld, Ie donderdag, 19 tot 20u., Fr. Blancquaert. 
HEULE : ten huize van Frans Van Steenkiste, schepene, Kortrijksestr. 34, 

elke zaterdag, 10 tot 11u. 
LAUWE : lok. Brittania, 3e vrijdag. 19 tot ?0u., H. Vandenbutcke, gemeente

raadslid. 
HARELBEKE : lok. De Zwaan, 3e zaterdag, 17u.30 tot 18i).30, L. Vansteen

kiste. 

GENT 
Sen. Leo Wouters, Krijgslaan 244, tel. 22.39.42 : iedere vrijdagavond vanaf 

20U.30 in Vlams Huis Roeland en iedere maandagnamiddag thuis. 
Sen. Leo Elaut. St.-Pietersnieuwsstr. 202, ieL 25.44.66 : iedere zaterdagna

middag thuis, bij voorkeur na telefonische afspraak. 
Kamerlid Frans Baert. Koningin Astridlaan 123, tel. 22.52.06 : ledere eerste 

zaterdag van 10u.30 tot 12u.30, thuis en na telefonische afspraak. 
Prov. raadslid Kris Versyck, J. Van Arteveldeplein 13, tel. 25.48.04 : iedere 

dinsdagavond in Vlaams Huis Roeland van 19 tot 20 u. en iedere dag 
ten huize na telefonische afspraak. 

Prov. raadslid Raf Bayens, Goudstr. 4, tel. 23.87.73 : iedere eerste maandag 
van 20 tot 21 u. thuis, ledere dag, na telefonische afspraak. 

Gemeenteraadslid Guido Deroo, Rijsenbergstr. 264, tel. 22.68.83 (tijdens 
bureeluren : tel. 25.50.53) : iedere dag, na telefonische afspraak. 

Gemeenteraadslid Erik Vandaele, Oude Houtlei 108, tel. 23.92.55 : iedere 
dag, na telefonische afspraak. 

KOO-lid Elisabeth Van Campenhout, Apostelhuizenlaan 24, tel. 52.56.77 ; 
iedere dag, na telefonische afspraak. 

Sociaal hulpbetoon Denise Goethijn, Groot Brittaniëlaan 76, tel. 25.38.54 : 
ieder 2de en 4de donderdag in Vlaams Huis Roeland, van 19 tot 20 u. 

arr. leuven 
Kanton Diest : Volksvert. Willy Kuijpers, iedere 3e maandag : 
DIEST : bij Nelly Nuyts, Robeynsl. 70, le l . 013/311.17, van 19u30 tot 20u30. 
MOLENSTEDE : bij Lieve Didden, Molenweg 5, 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 : 
HOEGAARDEN : bij Lode Cresens, Tiensestr. 12. In princiepe de tweede 

vrijdag van de maand van 7 to l 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, Leuvenseslr. 11, tel. 016/835.52, maandag, 
BOUTERSEM : 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 t 
DRIESLINTER : café Canieo, Grote stwg, van 19u30 tot 20u30. 
LINTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein (Neerlinter), van 20u30 lot 21u. 
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 lot 21u30. 
KESSEL-LO : sen. R. Vandezande, iedere Ie maandag, lokaal Coosemans, 

Holsbeekse stwg 139, van 20 lot 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. Vloe-
berghs-De Roo, gemeenteraadslid, St. Jorislaan 12, tel. 270.37 ; H. Lorent, 
lid COO. Egenhovenweg 47/32, le l . 321.34. 
Kanton Leuven-Zuid : sen. R. Vandezande, iedere 3e maandag : 
TERVUREN-MOORSEL : prov. raadslid J. Depré of gemeenteraadslid Q. 

Vandendriessche, iedere Ie donderdag, café In de Oude Smidse, Kerk
str. 5. Moorsel, van 20 tot 21 u. 

DUISBURG : prov. raadslid J. Depré, 3e donderdag, bij J. Robeet, Nede^ 
Duisburg, van 20 tot 21u. 

NEERIJSE : bij J. De Baetselier. 
HULDENBERG : bij J. D'Haene. 
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oost-vlaanderen 

DRONGEN 
DIENSTBETOON 

Provincieraadslid Kris Versyck, 
Gemeenteraadslid Mare Smets 
. Ons Lokaal » Barloria (Thierbrau-
hof te Baarle-Drongen) speciale 
zitdagen voor invullen belastings
aangiften : donderdag 12-04 ; don
derdag 19-04 ; donderdag 26-04 ; 
telkens van 19 tot 20 uur. Naast 
het Invullen van de belastingsaan
giften worden andere problemen 
(pensioenaanvragen, bouwvergun
ningen...) natuurlijk eveneens af
gehandeld. 

ERTV€LDE 
LUSTRUMBAL 

Op 28 april a.s. heeft van 20 u. af 
in de zaal Recta het vijfde VU-bal 
plaats. Het orkest Bert Brent luis
tert dit lustrumbal op. 

GENT 
ELFHONDERD AANWEZIGEN 
OP DE ZIELEMIS 
VAN DR. ELIAS 

Dat de Gentse ex-burgemeester 
in de harten van velen zal blijven 
voortleven, bewees wel de over
rompelende opkomst voor de zie-
lemis in de crypte van St. Baafs-
kathedraal, vorige zaterdagmorgen. 
Mogen wij langs deze weg de or
ganisatoren van de kerkelijke 
plechtigheid danken, evenals de 
geestelijke overheid van St. Baafs. 
DIENSTBETOON 

Pensioenaanvragen, belastings
aangiften en andere sociale proble
men, ledere dinsdag en iedere 
vrijdag van 19 tot 20 uur in Vlaams 
Huis Roeland. Provincieraadslid 
Kris Versyck. (ook thuis na tel. af
spraak : 09.254804). 

ZITDAGEN ZIEKENFONDS 
FLANDRIA 

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

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

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

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

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

GENTBRUGGE 
ADRESWIJZIGING 

Ons KOO-lid Raoul Vercauteren, 
tevens VU-afd. sekr. is verhuisd 
en is voortaan te bereiken op de 
Brusselse steenweg 429, Gentbrug
ge, tel. 52.02.17. 

HAALTERT 
INVULLEN AANGIFTEN 

Provincieraadslid Urbain De 
Grave houdt zich op zaterdag 28 
april e.k. ter beschikking voor het 
invullen van aangifteformulieren 
inzake belastingen en dit vanaf 16 
u ten huize van Herman Vermeu
len, Pontweg 3 te Haaltert. 

HELDERGEM 
BELASTINGSAANGIFTEN 

Prov. raadslid Urbain De Grave 
houdt zich ter beschikking voor het 
invullen van uw aangifte op zater
dag 7 april van 15 tot 18 u. in « De 
Gouden Koterhaak », Ouddorp. 

HERZELE 
T-DANSANT 

Zaterdag 5 mei, na de arr. auto
karavaan, organiseert afd. Herzele 
in dancing « Koilos » een T-Dan-
sant met dj Focus. Aanvang te 20 
u. Inkom aan 30 fr. Iedereen wel
kom 

HEUSDEN 
GESLAAGD LENTEBAL 

Het vierde lentbal van VU-Heus-
den is weer een sukses geworden 
Dit is het resultaat van de grote 
inspanningen van enkele bestuursle
den die zich lieten gelden tijdens 
de voorverkoop der kaarten, of in 
het verzamelen der prijzen. De zeer 
aktieve mevr. Lataer verzamelde 
gans alleen bijna 200 prijzen voor 
de tombola. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
Op verzoek van het arr. bestuur 

heeft VU-Heusden haar gebied ver
groot tot Destelbergen, daar be
staat geen VU-afdeling. Destelber
gen telt op dit ogenblik 8 leden. 
Personen die wensen lid te worden 
van VU-Heusden-Destelbergen, rich
ten zich tot onze bestuursleden : 
Koen Van meenen, Nederbroekstr. 
1 ; Johan Dequidt, Molenweide 5 ; 
M.J. Lataer-Delnoy, Hooistr. 1 ; Jo
ris Delporte. Blauwe Steenstr. 69 ; 
Werner Hoogewijs, Laarnebaan 44 ; 
Meirschaert Mare, Tramstr. 44 ; De 
Rocker Henry, Brugwegel 14 of arr. 
sekr. Jaak De Stoppeleir, Vossenio 
195 Voor verdere inlichtingen, tel. 
52.73 88 

KERKSKEN 
LENTEBAL 

Het tweede lentebal ingericht 
door de Vlaamse Kring van Kerks-
ken, heeft plaats vandaag 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. 

MERELBEKE 
ARMAND PREUDHOMME-AVOND 

VOS-Merelbeke blijft zich onver
moeibaar doorzetten. Na een reeks 
zeer geslaagde informatie avonden 
waar aktuele problemen werden 
aangesneden, worden we nu ver
gast op een specifieke kunstavond. 
En welke kunstavond ! We krijgen 
het neusje van de zalm met een 
dia-sono-rama over Leven en Werk 
van onze meest populaire kompo-
nist, die ons o.m. Kempenland gaf, 
de Zomerse Hei, enz. enz. 

Onze VU-mensen zullen het als 
hun plicht aanzien op die avond 
aanwezig te zijn, dit als blijk van 
waardering voor de aktiviteit van 
VOS-Merelbeke ; alsmede voor de 
figuur van deze avond, Armand 
Preudhomme Op 13 april 1973, om 
20 uur, in het Wijnhuis. 

MOORSEL 
INVULLEN AANGIFTEN 

Deskundigen van het arr. Cen
trum voor Dienstbetoon houden 
zich ter beschikking voor het invul
len van de aangifteformulieren op 
zondag 8 april van 10 u. 30 tot 12 
u in café « Heuvelhof », aan het 
station te Moorsel. 

MUNKZWALM 
AVONDFEEST 

Zaterdag 14 april in zaal Maxim, 
Stwg op Munkzwalm (Hundelgem). 
Gastspreker : sen. De Bruyne. In
schrijven bij H. Reynaert, Hundel-
gemse baan 48, tel. 055/49487. 

NINOVE 
eAL 

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. 

OORDEGEM 
INVULLEN AANGIFTEN 

Jules Henderickx en deskundigen 
van het arr. Centrum voor Dienst
betoon houden zich ter beschikking 
voor het invullen van belastingsaan
giften op maandag 9 april van 19 u. 
30 tot 21 u. 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, bouwver
gunningen) ; voor het personeel 
van overheids- en parastatale dien
sten (regularisatie van wedden) ; 
voor iedereen (pensioenen, be
zwaarschriften) kunt u terecht op 
de maandelijkse zitdag van voks-
vert. Frans Baert. Het dienstbetoon 
is strikt vertrouwelijk en gratis 
voor iedereen. 

te Oostakker : op zon
dag 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 

RUPELMONDE 
REINAERTFEESTEN 1973 

Vrijdag 27 april ; Kreesie Pop 
Sjoo met Willy Delabastita, Peepee, 
Jo met de banjo. 

Zaterdag 28 april ; •• de Nieuwe 
Generatie ». 

Zondag 29 april : Jacques Ray
mond en zijn Septet, Vader Abra
ham en zijn Goede Zonen. 

Dinsdag 1 mei : Eén mei viering 
o.a. met Hartjes op maat. Organi
satie Amedee Verbruggenkring-
Ruppelmonde op het domein 
« Scaldiana ». 

VLIERZELE 
INVULLEN AANGIFTEN 

Jules Henderickx en deskundigen 
van het arr. Centrum voor Dienstbe
toon houden zich ter beschikking 
voor het invullen van belastingsaan
giften op zaterdag 7 april van 10 
tot 12 u. in café •< De Lantaarn », 
bij Marie en Eli Caudron, Oorde-
gemstr. 

WAARSCHOOT 
DAG VAN DE GEHANDIKAPTEN 

Onze dr J. Goossenaertskring or
ganiseert een ontmoetingsnamid
dag voor niet-validen en validen op 
zondag 15 april te 15 u. in de Fies
ta, Nieuwstr. 

west-vlaanderen 

ALVERINGEM 
ABONNEMENTENSLAG 

Op het laatste nippertje konden 
zondagavond de ontbrekende abon
nementen overgeseind worden aan 
het arr. sekr. We zijn er ! Dank o.m. 
aan Jef Detancker en W. Billiet. 

ANZEGEM-OTEGEM-INGOOIGEM 
DANSFEEST 

We nodigen alle leden en simpa-
tisanten uit op het bal van prov. 
raadslid Vandewattyne, op zater
dag (heden avond) 7 april om 20 u., 
in zaal « Stijn Streuvels », bij onze 
vriend Noé Pommelaere in Ingooi-
gem. Inkom : 50 fr. 

BREDENE 
HUWELIJK 

Heden wordt het huwelijk inge
zegend van onze vrienden Erik Pop-
pe en Dora Clicteur. Aan bruidspaar 
en ouders onze hartelijkste geluk
wensen. 
ABONNEMENTENSLAG 

Ofschoon we met vertraging er
op los gegaan zijn, konden we met 
een snelle stevige aktie onze ach
terstand van 16 abonnee's onge
daan maken. Voorz. Kamiel Haecke 
kon inderdaad, als vrucht van sa
menwerking, 16 abonnementen bin
nenbrengen. Alle medewerkers zijn 
hertelijk bedankt. Nu aan de slag 
voor de leden en De West. 

BRUGGE (Arr.) 
VU-LENTEBAL 

Leden en simpatisanten worden 
vriendelijk yitgenodigd op het arr. 
dansfeest in het Jagershof te St. 
Andries vandaag 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. Brug
ge-Torhout. Jongeren en minder 
jongeren vinden er hun gading. Spe
len ten dans : Anra sextet met An
neke Will en disco Udo Montez. 

BRUGGE-KERN 
WIJ IN BRUGGE 

Wij zoeken simpatisanten die be
reid zijn iedere maand een 250 ex. 
van « Wij in Brugge » te bussen In 
de omgeving van hun woning. Be-
reidwilligen kunnen hun naam en 
adres opgeven bij Karel Carpentier, 
Koolk-erkestwg 103, Brugge. 

DE PANNE 
GEBOORTE 

Bij Willy Meeijs en Lieve On-
raedt kwam het eerste kindje, een 
zoon Tom op 24 maart. Onze har
telijke gelukwensen, ook aan de 
grootvader, Julien Meeüs, tevens 
topwerver van ons blad. 
REIS NAAR DE VOER 

Onze afdeling organiseert een 
reis naar de Voerstreek per auto
car, op zondag 6 mei. Onze vrienden 
van Koksijde, Veurne, Adinkerke en 
gebeurlijk nog andere afdelingen 
zijn ook welkom. Prijs : 200 fr., Lief
hebbers kunnen zich nu al aange
ven bij het bestuur. 

DRIEKAPELLEN 
ONS BLAD 

Heden worden voor het eerst ook 
exemplaren van « Wij » in onze ge
meenten verdeeld. Slechts twee 
van de drie Kapellen doen mee : in 
Sint-Jakob is er nog niemand. We 
hopen dat dit het begin mag zijn 
van verdere uitbreiding van ons 
blad. 

GISTEL (Kanton) 
GROTE KOLPORTAGE 

Wij roepen alle bestuursleden 
en vrienden van het kanton Gistel 
op om massaal deel te nemen aan 
de grote kolportage die te Eerne-
gem plaats vindt op morgen zon
dag 8 april. Ook andere kantons 
zijn natuurlijk welkom. Verzamelen 
aan Riva-Venus om 9 u 15. 

lEPER 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Frans Blanquart houdt zitdag 
in ons lokaal, café •< Het Belfort », 
iedere Ie en 3e zaterdag, vanaf 11u. 

Men kan zich ook wenden tot ge
meenteraadslid Jan Carpentier, Gil-
denstr. 6 (tel. 209.16) en tot KOO-
lid Pieter Lerooij, Haiglaan 95 (tel. 
219.36). 

Wie met sociale of administratie
ve problemen te kampen heeft, kan 
altijd op onze VU-m&ndatarissen en 
-bestuursleden een beroep doen. 

IZEGEM 
POLITIEK OPBOUWWERK 

« Vlaamse beweging na 1918 » 
zo luidt het tema van de vierde kur-
sus. Zorg dat je er bij bent op vrij
dag 14 april om 20 u., traditiege
trouw in het Vlaams Huis, Grote 
Markt, Izegem. Het vormingsprojekt 
was tot nu toe een sukses en ze
ker zal er evenveel belangstelling 
zijn voor de drie laatste onder(wer-
pen. Tot kijk ! 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Als VU-lid of «Wij-abonnee, bent 
u al ingeschreven bij West-Flandria? 

Voor dezelfde bijdrage geniet u de
zelfde voordelen en garantie, en 
de uitbetalingen geschieden in een 
minimum van tijd. Aarzel niet lan
ger, streef mee naar eigen sterke 
ziekenfondsen. Vraag zelf een be
zoek aan bij mevr. Johanna Decoop-
man-Vanassche, Reperstr. 110. 

JABBEKE 
ABONNEMENTENSLAG 
LEDENSLAG 

Tijdens de maandelijkse bijeen
komst van maart werd de stand 
opnieuw besproken. Onze afdeling 
met zijn vier gemeenten is nog ver 
beneden zijn streefnorm. Wanneer 
wij de politieke evolutie van nabij 
volgen, stijgt procentsgewijze het 
vertrouwen in de partij, wij moeten 
duchtig doorzetten om dat vertrou
wen in de toekomst niet te bescha
men, wij blijven steeds rekenen op 
al onze leden omdat zij ons zullen 
blijven heipen de leden en abonne
menten verder op te drijven, om zo 
bij de eerstvolgende parlementsver
kiezingen een grote vooruitgang te 
boeken, en dat zal voor een groot 
deel van ons afhangen. Wij doen 
meteen een oproep om het jaar
lijks bal, van het arr. talrijk bij te 
wonen, heden 7 april om 21 u. in 
zaal Jagershof te St Andries-Brugge. 
ONTSLAG BESTUURSLID 

Het ontslag werd aanvaard van 
ons enig vrouwelijk bestuurslid Ma
ria Saeys daar arr. en afd. bestuur. 
Zij heeft ons beloofd de partij ver
der te blijven steunen en danken 
haar meteen voor het vele dat zij 
samen met ons voorgaande vrou
welijk bestuurslid voor onze afde
ling heeft gedaan, en hopen haar 
nog dikwijls op onze ledenvergade
ring te mogen ontmoeten. 
BESTUURSRAAD 

Op dinsdag 10 april om 20 u. Wij 
verlangen dat onze bestuursleden 
en gemandateerden tijdig op het 
vastgestelde uur zouden aanwezig 
zijn. De agendapunten zullen naar 
gewoonte tijdig verzonden worden. 

KOEKELARE 
BIJ HET GRAF VAN E. LOOTENS 

Op 1 apri liep de kerk van Koeke-
lare val met talrijke VU-leden uit 
Koekelare en het arr. voor de jaar-
mis van Etienne Lootens zaliger. 
Aan het graf hield oud-sen. Leo Van 
de Weghe een ontroerde en tref
fende evokatie van onze gewezen 
volksvertegenwoordiger. Achter de 
arr. vlag stapte het bijna volledige 
afdelings- en arr. bestuur, alsmede 
kamerlid Vansteenkiste, de prov. 
raadsleden Lambert, Zwaenepoel en 
de Ganck en talrijke leden. Eens te 
meer onderstrepen we de noodzaak 
voor onze vrienden van Koekelare, 
om het door Lootens ingezette werk 
eensgezind te voleinden. 
GEBOORTE 

BIJ André Zwaenenpoel-Lievens 
kwam een dochtertje Marijke : 
waarvoor onze hartelijkste geluk
wensen. 

KORTRIJK (Stad) 
ENQUÊTE BIJ DE VU-KIEZ£RS 

In de maand maart werd te Kort
rijk een enquête uitgevoerd over de 
sociologische samemstellmg en mo
tivatie van de VU-kiezers. Dit on
derzoek maakt deel uit van een rui
mer researchprojekt dat onder lei
ding staat van prof. Ter Hoeven uit 
Rotterdam. Een groot deel van de 
VU-leden werd hiervoor ten huize 
bezocht. Zij werden verzocht een 
reeks vragen te beantwoorden over 
sociale positie, reden van hun enga
gement, oordeel over de werking 
van de partij, enz. De resultaten van 
dit onderzoek zullen in een weten
schappelijk rapport verwerkt wor
den en zullen ongetwijfeld voor de 
partij en voor het politiek gebeuren 
in ons land van groot belang zijn. 

MENEN 
AFDELINGSBAL 

5e lentebal der Leiestreek, irvge-
richt door VU-afdelingen Menen en 
Wevelgem op Paaszaterdag 21 april 
in Parkhotel Cortina, Wevelgem. Or
kest Silver Sound Quintet. Deelna
me : 60 fr. Stadskledij. Deuren van
af 20 u. 30. Alle leden en simpati
santen zijn hartelijk wekom . 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke vrijdag om 20 u. 30 door dr 
Wilfried Vanholme en Joel Tahon 
In lokaal De Beiaard, Kortrijksestr. 
3, tel. 528.99. 

KOO-lid Stefaan Taccoen : elke 
maandagavond op afspraak, Kort
rijksestr. 338, tel. 53606. 

OOSTENDE-VEURNE-DlKSMUtDE 
KALENDER 

8 april : kolportage te Eernegem. 
Verzamelen Riva/Venus 9 u 15. 

14 april : afdelingsbal Zarren-
Werken in de zaal Riva, Btadenstr. 

21 april : autokaravaan kanton 
Diksmuide-Verzameten Vlaams Huis 
om 13 u. 

29 april : Kolportage te Veurne. 

OOSTENDE-CENTRUM 
OVERLIJDEN 

Op 30 maart werd alhier mevr. 
Maria Vandamma-Brysse ten grave 
gedragen, moeder van ons lid An-
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dré Vandamme, tevens tante van 
Emiel en Mevrouw Vansteenkista. 
Wij bieden onze innige deelneming 
aan, aan de hele familie. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 
TOENADERING TOT DE CVP 

Heden wordt het huwelijk inge
zegend van de zoon van het CVP-
gemeenteraadslid mevr. Decramer, 
met het VU-afdelingsbestuurslid 
Hedwig Laheye. Da vraag blijft open 
0+ dit nu een gemengd huwelijk is... 
Alleszins verheugen wij ons met 
de familie Decramer en natuurlijk 
met het bruidspaar over deze geluk
kige gebeurtenis. Namens het afde
lingsbestuur werd een geschenk 
overgemaakt aan de Jonggehuwder». 
Wij wensen hun veel gelukkige ja
ren toe..., die zij helaas niet in 
Oostende zullen doorbrengen, zij 
gaan te Zellik wonen. Hartelijk dank 
voor Hedwig, die ons bij de start 
van Mariakerke goed geholpen 
heeft. 

OOSTENDE-VUURTOREN 
OVERLEDEN 

Langs deze weg bieden wij onze 
innige deelneming aan, aan Her
man en mevrouw Vansevenant, bij 
het overlijden van de schoonmoe
der van Herman. 

OOSTENDE 
ZITDAGEN 
EM. VANSTEENKISTE 

1ste zaterdag van elke maand : 
9 u. : Veurne, Belfort, Markt : 10 
u. : Diksmuide, Vlaams Huis ; 11 u.: 
Koekelare, Hertog Van Arenberg t 
12 u. : Handzame, Casino, Staitie-

• str. ; 13 u. Ichtegem, Den €ngel. 
3de zaterdag van elke maand i 

• 9 uur : Zeelaan 29 te De Panne ; 
' to u. : Middelkerke, Were Di ; 11 u. 

Roksem, bij sctiepen L. Vlerstraetei 
t2 ü. : Eernegem, Riva-Venus, Aart» 
rjjkestr. ; 13 u. : De Haan, Georgy'a 
Club, Kon. plein B ; 13 u. 30 : Br»-
dene, bij K. Haeck, Driftweg 59. 

Oostende : op telefonische af-
' spraak : 79548. 

POPERINGE 
SOC. DIENSTBETOON 

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

Henri Verbiese, Bruggestr. 8, te l . 
057/341.43. 

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

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

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

RAVERSIJDE 
GEBOORTE 

Op 1"5 maart kwam een jonge 
aoon bij Willy Vanhee en Monique 
Vanhercke : onze beste gelukwetv 
sen ook aan de grootouders. 

ROESELARE-TIELT (Arr.) 
ARR. KADERDAG VERDAAGD 

De jaarlijkse arr. kaderdag werd 
wegens de onbeschikbaarheid der 
sprekers verdaagd tot 14 april, en 
gaai dus niet door op 31 maart. 

TIEGEM-ViCHTE-ANZEGEM-
CTEGEM-INGOOIGEM 
BAL 

We herinneren er onze leden en 
die van de omliggende afdelingen 
aan, dat onze beide afdelingen hun 
jaarlijks bal inrichten op heden 
7 april in de alomgekende en sfeer
volle zaal « Stijn Steuvels » te In-
gooigem. 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, Kaan-
dries 4, Tiegem. 

VEURNE 
KOLPORTAGE 

Onze afdeling kolporteert met 
« Wij » op morgen zondag te 
Avekapelle, Eggewaartskapelle en 
Steenkerke. Bijeenkomst aan de 
kerk te Avekapelle, waar om 9 u. 30 
met de kolportage gestart wordt. 

WERVIK 
VUJO 

Jongelui die wensen lid te wor
den van de plaatselijke VU-jongeren 
kunnen zich wenden tot Hervé Raes 
Laagweg 12 of tot een der be
stuursleden die dan zal overmaken 
aan vriend Hervé. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Eerstvolgende zitdagen : 
April : zaterdagen 14 en 28 april 

telkens van 10 tot 11 u. 
Adres : Coudyzer Maurits, Mag-

dalenastr. 75. 
Agevaardigde : Claeys Jozef, Ten 

Brielenlaan 108. 

ZARREN-WERKEN 
ONS BAL 

Een van de laatste bals van dit 
seizoen zal doorgaan in onze afde
ling. Dit op zaterda" 14 april a.s. 
om 20 u. 30 in zaal Riva, Sadenstr. 



WIJ - 7-4-73 23 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
J.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
»208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
Stationplein 37 — 9300 AALST 

Tel. (053)28t .10 
Koud buffet Nette bediening 

B*zoek CAFE - RESTAURANT 
LINDENHOVE 

Uitbaters : 
Walter Oe Bisschop - Rita Lauw«rey« 

Koud en warm buffet 
Gezellige Vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Betlestraat 49 • HEKELGEM 

Tel. (053)687.40 

G E L D 
Voor een persoonlijke lening 1ste 

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

Oudenaardse Steenweg 121, ERPE 
Tel. (053)229.11 

Blijft gij doof, 
Vlaming ! 

Waarom 
uw grote vijanden steunen ? 

Bi) ons radikaal Vlaams brandvers 
groot voordeel 

1 Kg fopkoffie 
op 3 Kg — 1 0 % 
op 5 Kg — 2 0 % 
Th bezt. . spoorweg 
Ook 140 fr. min 1 0 % of 2 0 % 

KOFFIE HAWAÏ 
1720 Groot-Bijgaarden 

Tel. (02)65.81.41 

164 fr. 
295 fr. 
656 fr. 

- terub. 

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 « Wij »-lezer$ 1 0 % 
vermindering. 

|an PAUWELS-DTBRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a /d Schelde 
Het huis met familietraditie 

Brugstraat 10 - 9328 Shoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek. rustdag • vrijd 14u tijt zat. 16u 

Vlamingen, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WIjNCAERD 
te bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

30% Korting aan iedereen 
VAN DE GUCHT RAYMOND 

Rodestraat 5, St-Katharina-Lombeek 

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 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomsfstr. 21 . 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen VU 1 0 % 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141 

•lankenberge . Tel. (050)41637 
Uitbater : TERSI JULIEN 

vo\. pens. 300 fr. alles inbegr. 
Vlaamse gotische stijlschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus 
In volslagen artisanaatswerk I 

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

Natuursteenbedrijf --Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % korting 

ZAKENKAN'^OOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 
Tel, (053)66.235 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken |. VERHULST 

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

VLAAMSE TOERIST bezoek ook eeni 
DE VOERSTREEK 

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

Kerkstraat 53 - Moelingen 

SANITAIRE- en KEUKEN-
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD, Braeckmansstraat 34 

RUMST 
Veerstraat 91 , RUMST 

T«l. (03)78.33.97 - (03)78.13.71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurn* 

Tel. 21.66.99 - 21.66.90 
UW KLEUREN T.V. TECHNICUS 

Koop bij ons in vertrouwen 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT 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 

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

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

CARROSSERIE 

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

MIELE . AEG - LINDE 

ELECTRA-BREE P.V.B.A. 
Boneputsfraat 28 • BREE 

Tel. 011/65.188 en 66.477 
Staatsbaan 1 - HALEN 

TeL 013/41.742 en 41.743 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

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

UZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN 

DEBERLANCER Groothandel 
Steenweg op Brussel 108, 

1790 Hekelgem 
ALLE BESLAG VOOR 

HOUT -. ALUM - PUC - RAMEN 
Exclusieve invoerder WINKHAUS 

MACHINES en TUINARTIKELEN 
TEL. (053)670.08 - 693.57 

C O R T H A L S 

« U W KOFF IEHUIS » 
Kattestraat 2 0 - 9 3 0 0 AALST 

Te l . 0 5 3 , 2 4 4 . 8 0 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25A, Leopoldstraat, Antwerpen 
Tel. (03)33.92.65 

Boekbinderij 

KESTELEYN 
VOETBALSTRAAT 13 
9001 GENTBRUGGE 
Tel. (09)52.04.55 

Inbinden van tijdschriften, biblio

theekbanden, encyclopedieën, enz 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw LAURENT • DELEU 
Kortrijksestraat 3 - MENEN 

STEEDS WELKOM IN 

'T KREKELHOF 
HET DRANKHUIS MET SFEER 

Open vanaf 14 uur 
Elke dinsdag gesloten 
Brusselbaan 11, Gooik 

Tel. (054)348.57 

F 1 T O 
Koliegesfraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 - Oostende 

ZEEVISGROOTHANDEL 
.—• Prijslijst op aanvraag — 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILEGEMS pvba 
Wouter Haecklaan 4 DEURNE 

Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

HOUTWORM ? 
BetiandeIJng van dakwericen tegen alls tiout-
Insekten. TWINTIO JAAR WAARBORQ. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek In gans het 
land. P.VBA. IHDUSTRADE. Vanderzijpenstr. 
12, Wemmei (Bt) - TeL 02/79 20,0a 
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WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnumme 1) 
Telefoon 03/26.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 % korting 

EEN JUWEEL MET STANDING 

KIES )E BEST BI) 

V E R E I S T 
Meir 2 (Hoek Wiegstraat) 

2000 Antvirerpen 

Tel. : 33.46.31 

HORLOGES- LONCINES 
VERDAL - MONDIA 

AANSTEKERS DUPONT 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 

Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

Tel. (053) 240.60 

^ 

KtNDERARTIKELEN : plooi- en v/andelvk'agens - bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - was

tafels en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - ping-
laongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaat

sen - kampingartikelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
clekr. treinen der beste merken - auto's - go-cartt - traktoren -
poppen - poppenwagens en iegjes . burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelsctiapsspelen - alle soorten meka-
nieken - schooltassen - borden tuinmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

KOEtTOGBM 
Koeu<AMeRS 

CIEPVRie6TUMM£tJ 
KAMIONKOELINS 
WIKKfiktHRiOHTINOÖI 

« .aVOOS SUflAMARKTEN, INDUSTRIE I N VOEDINGSNIJVIRHEIO 

ETN JEÜRISSEN PVBA DeWinterstraa;t2'4 
Borgerhout/Antvyerpen Tel.,: (03) 36.11.35- 36."59;31 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedachf 

allerhande ! ! ! 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagivond 
in een gezellige sfeer. 

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

Middag- en avondmaal in groep • gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60 Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/268 69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - tel. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 
Wi| 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. 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDMIF KUNNEN n.v. 

ANTWERPEN 

Meir. 18 
•el. 03/31.78.20 (5 I.) 

600 ARBEIDERS : 1001 MOGELIJKHEDEN 
GENT GENK 

Onderbergen, 43 
tel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

Winterslagstraat, 22 
tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat, 33 
tel. 016/337.35 
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ECREUE 
Op de puinen van de eerste wereld
oorlog staan de nieuwe diktators: 
Staün, Mussolini, Hitler! Een jonge 
student, Léon Deqrelle, plagieert te 
Leuven Alexandre Dumas vooraleer 
naar Mexico in te schepen, in het 
Jezuïeten kol lege zegt hij al: „Ik word 
eerste Minister!" 
België wordt verscheurd... 

1" Iedereen peloofde aan de 
totale Duifee overwinning I" 
Dit historisch dokument wordt de grote 
sensatie 
van de biblioteek van de moderne mens. 
Tientallen uren bandopnamen! Dagenlan
ge gesprekken! 
Nooit verschenen geheime archieven! 

iit^% "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 ? 

In 13 luksueuze volumes, 
elk boek meer dan 
300 bladzijden. 

Omslag 
in rode en witte wiegdruk. 
Bibiioteekformaat 
14,5 x21 cm. 

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

aan inschrijvings
prijs met eerste 
deel gratis 

BYBI06 

OëSme-

terug te zenden aan 
Uitgeverij 

BYBLOS, p.v.b.a. 

37, lUeisestraat 
1820 Strombeei(-Bever 

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. 

naam'voornaam 

adres 

postkanten 

provmcie 

handtekening 


