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opini€9 

ons leyen 

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar werden we dan weer overspoeld door 
« terugblikken » of " voorspellingen » Bij gebrek meestal aan nieuw 
nieuws 
« Gazet van Antwerpen » en « De Standaard » bleven doorboren op 
het RTT dossier dat nu wel voldoende aantoont dat BSP er Anseele 
eigenlijk een maffia hoofd was, als minister van Verkeerswezen Zware 
politieke konklusies hoeven getrokken van de toekomst, zegt « Gazet 
van Antwerpen >• 
De « beschouwingen » werden ook ruim oversprenkeld met de petro-
leumkwast Tema van Emiel Van Cauwelaert in « Het Volk •> Dieper 
ingaande op de grond van de zaak voor de eerst betrokkene peilt 
Maurits Coppieters naar een rechtvaardige oplossing voor de Pale-
stiinen Dit in het « Vrije Waasland » Een gelukkige kentering in 
het KVHV-Leuven waar in een speciaal nummer van « Ons Leven » 
devei bondsmensen zich van het « verleden » met afmaken met enkele 
goedkope slogans En het slotwoord aan de bewaker van het unitair 
konservatisme Jos Van Eynde slingert zijn Belgische banbliksems 
naar de federalistische PLP-er Damseaux en neemt Dechamps. de 
unitaire « bloempot » in bescherming (W L) 

de standaard 

Uit alle bijlagen van het rap
port van het Hoog Komitee van 
Toezicht blijkt duidelijk dat mi
nister Anseele de bouwpromotor 
III heeft opgelegd aan zijn ad 
ministiatie die af en toe wel te
gensputterde maar vlug het spel 
IS gaan meespelen 

Wie uiteindelijk de winst zou 
opsti Ijken (voor de vijf gebouwen 
zou dit meei dan een miljard zijn 
had hoofdingenieur Demaegt ge
zwegen) IS niet achterhaald kun 
nen worden 

Op dit ogenblik wil niemand t 
\/adeischap van de III nog op zich 
nemen Dat ze een echte dochter 
zou zijn van de Groep I of de 
Cobepa wordt door betrokkenen 
ontkend 

gazet 
fS antwerpen 

Men kan niet langer dulden dat 
ovei heidsdiensten met g e l d 
gooien ten profijte van bepaalde 
fihiidS of personen zonder dat 
dadelijk kan woiden ingegrepen 
Er zitten niet overal mensen zo
als Demaegt om de zaak uit te 
brengen 

Stienge en direkt werkende 
kontiole is onmisbaar waarbij het 
parlement het laatste woord moet 
hebben Zo zou moeten bepaald 
weiden dat uitgaven gedaan bui 
ten de begioting kunnen worden 
teruggevorderd met alleen van 

wege de verantwoordelijke amb
tenaren ,ook vanwege de begun 
stigde firma's 

Het RTT schandaal heeft bewe 
zen dat het in ons land mogelijk 
IS miljoenen te verspillen en dat 
bepaalde politieke en financiële 
invloeden zo machtig zijn dat ze 
echt boven de wet staan 

het volk 

Welke zuilen in 74 de gevol
gen zijn van dit alles ' Welke 
zal de weerslag er van zijn op 
onze levensstandaard, op de 
kosten van levensonderhoud, kort
om op gans ons leven van iedere 
dag ' Dat zijn de grote vraagte
kens waar we voor staan Geen 
mens kan deze vragen nu beant
woorden Het antwoord zal noch
tans grotelijks van onszelf afhan 
gen van de zelftucht van de een 
dracht en de kreatieve inspannin
gen die we zullen weten op te 
brengen 

Misschien is alleen de over 
gang pijnlijk het losgeraken uit 
een overmoedige roekeloze 
kwistige levenswijze die met zei 
den de onze was en die onmoge
lijk kon blijven duren 

Waarom zou Mansholt geen 
gelijk hebben wanneer hij zegt 
dat een soberder zuiniger levens 
wijze ons met noodzakelijk onge 
lukkiger moet maken ' Ten slotte 
hangt alles af van wat men door 
echt geluk verstaat Het geluk 
schuilt grotendeels ook in de per
ken die men aan zichzelf weet 
op te leggen 

Amnestie uit sociale en huma
ne overwegingen Wie zou zo 
hard zijn dat hij ook nu nog een
voudige mensen met weinig of 
geen schuld wil verstoken hou
den van pensioen, oorlogsschade 
en dergelijke ' Wie zou zo hard 
zijn dat«hij na 29 jaar bannelin
gen wegens politiek misdrijf, die 
niet het minste gevaar opleveren 
voor de orde en de rust in het 
land, nog langer uit het land 
wenst te houden ' 

Amnestie uit Vlaamse overwe
gingen Het ligt voor de hand dat 
de kollaboratie geen typisch 
Vlaams verschijnsel is geweest 
Het IS ook met onze bedoeling 
de Vlaamse kollaboratie goed te 
praten Met Borgmon menen wij 
dat ZIJ een vergissing is geweest 
Maar er zijn verzachtende om
standigheden waarmee men m de 
naoorlogse bestraffing met vol
doende rekening heeft gehouden 
Denken we aan het langdurig on
begrip van de Belgische machts 
hebbers ten opzichte van de ge
wettigde Vlaamse eisen Denken 
we aan de willekeurige wegvoe 
ring m mei 1940 van talrijke voor
aanstaande nationalisten m de 
« spooktreinen » België moest 
veel vergeven aan Vlaanderen 
want Vlaanderen had veel gele
den door België Maar het tegen 
deel IS geschied 

volksgazet 

M Descamps heeft nu ver
kondigd dat hij geen kerstboom 
wenst te zijn Hij is daartoe ge
komen door de verklaringen van 
de nieuwe voorzitter van de 
Waalse PLP M Damseaux, die 
onmiddellijk na zijn verkiezing te 
Namen had aangekondigd dat hij 
zich boven de nationale president 
en boven de voorzitter-stichter 
verheven acht en dat de natio
nale leiding van de PVV PLP nog 
slechts als een overlegorgaan 
kan worden beschouwd Mis
schien IS M Descomps boven
dien geschrokken van de zelfver 
zekerdheid waarmee de voorzitter 
van de Vlaamse PVV M Groot
jans pogingen onderneemt om 
zijn partij in de richting van het 
« centralisme » en de samenwer 
king met de Volksunie te trekken 

wie doet iets 
voor amnestie ? 

Kerstmis De 29° na het einde 
van de 2de wereldoorlog Kerst
mis in het « Jaar van de Recht 
vaardigheid » En van de « Vrede 
door Rechtvaardigheid » 

In eigen land nog steeds geen 
Vrede Want nog altijd geen Am
nestie, 29 laar na de oorlog ' 
Voor de haatdragers in de rode 
rangen, nog altijd geen verzoe
ning, nog altijd géén « spons 
over het verleden », nog altijd 
verloochening van die schoonste 
stelregel van het waarachtig hu
manisme amnestie en verzoe
ning 

Tegen de onwil der haat- en 
wrok-kwekers moet elk van ons 
IETS doen ' Niet elk van ons kan 
meedoen met de tientallen idea
listen die een dagenlange 
hongerstaking voor amnestie zijn 
ingegaan Maar iets kunnen we 
toch allen 

Wat zeker elk van ons kan 
een petitielijst voor amnestie 
aanvragen en die lijst ter naam
tekening voorleggen aan de tien
tallen van je vrienden en kennis
sen, die vaak bij jou eens bin 
nenkomen Want nog zovelen on 
der hen hebben nog altijd deze 
handtekeningslijsten nog met ge
tekend En vragen eigenlijk mets 
liever Als ze ervoor eens wor
den aangesproken Zeg met ik 
zelf heb al getekend op die bis
ten Je moet zo'n lijst aanvragen 
voor ie vrienden die nog met 
hebben getekend ' Doe je dat ^ 
Adres voor pamfletten en am-
nestie-lijsten - VLAM, Robert 
Schamp E-3 Plein 40 9002 Lede 
berg 

Vlaamse 
Amnestie-Militanten 

Werkgroep voor Amnestie 
LV 

degrelle 
Gaarne wil ik nog een enkele 

penseeltrek toevoegen aan het 
lieftallig portret dat « Wij » (en 

kele tijd geleden) van Leon De 
grelle heeft geschetst 

Het was in het najaar van 1936 
Ik woonde toen in Wallonië Op 
dat moment zag Degrelle er 
brood in een hetze te beginnen 
tegen Borms, de kop van Jut van 
het Vlaamse aktivisme Overal 
hingen grote affiches waarop het 
portret van Borms was versierd 
met een Duitse punthelm stijl 
1914-18 Zover ik weet heeft de 
« oude, door de pest geslagen 
krukkenvent » nooit een Duitse 
helm gedragen Maar vier jaar 
later prijkte « Ie beau Leon » wel 
met de staalhelm der SS. ' 

Het zou de moeite waard zijn 
het affiche uit 1936 ergens op te 
diepen en opnieuw in « Wij - af 
te drukken 

fr w 

alternatieve 
bedenkingen 

Er doen in Nederland hardnek
kige geruchten de ronde dat 
Nederland, door bemiddeling van 
NATO-partner VSA, olie betrekt 
uit Angola ' 

Wanneer een aktie tegen Rus-
rische wodka en kaviaar, produk-
ten van de grootste koloniale mo
gendheid van deze tijd ^ 

De Basken zijn vrijheidsstrij 
ders, want ze vechten tegen een 
rechtse diktatuur, de Kroaten 
vechten tegen een linkse dikta 
tuur en worden daarom terroris
ten genoemd 

Reeds in 1937 wees Orwell er
op dat de grootste fout van de 
linkerzijde erin bestaat wel anti
fascistisch te zijn, doch niet anti-
totalitair 

Voor wanneer een oplossing 
voor ONS rassenprobleempje, nl 
van de zigeuners "> 

Wie moet zich het eerst uit de 
bezette gebieden terugtrekken 
Rusland of Israel ^ 

Wie IS de verstandigste minis 
ter van Buitenlandse Zaken Van 
Elslande of zedenmeester-school 
meester Van der Stoel '^ 

A L, Brussel 
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EN 
WEER 
IBRAMCO 

De Belgische socialisten 
hebben er een handje van weg 
om losjes om te springen met 
het zuur verdiende geld van de 
belastingsbetalers. De RTT-
zaak is daarvan een biezonder 
onverkwikkelijk voorbeeld. Het 
Ibramco-projekt dreigt op zijn 
beurt een geldsmijterij te wor
den, waarvan het nut door ve
len sterk wordt betwijfeld. 

Ibramco is een vooral Luikse 
aangelegenheid. Het zijn de 
Luikse BSP-ers die hierin de 
rol van doorduwers spelen 
omdat zij aan hun kiezers een 
raffinaderij beloofden, en die 
moet er nu komen, het koste 
wat het wil. 

Vanaf 1970 werden daartoe 
reeds de « Compagnie Fran^ai-
se des Pétroles » en Amoco 
benaderd, maar die haalden al 
spoedig hun neus op omdat zij 
de hele zaak financieel blijk
baar te riskant vonden. 

Toen de regering-Eyskens II 
op haar laatste benen liep 
haalden de BSP-ers de prin-
ciepsbeslissing tot oprichting 
van een studie-vennootschap 
erdoor. Op de valreep echter 
engageerde de socialist Simo-
net de Belgische regering 
reeds voor belangrijke bedra

gen tegenover de Iranezen. 
Nauwelijks had Leburton de 

teugels als eerste-minister in 
handen of daar startte Ibramco 
al in galop — vóór het parle
ment dit goed en wel besefte 
— en met aan Belgische zijde 
niets dan notoire BSP-ers in de 
raad van beheer. Protest van 
alle zijden had voor gevolg dat 
in die beheerraad enige plaats 
werd ingeruimd voor vertegen
woordigers van de andere re
geringspartijen, maar het wan
trouwen bleef groot. 

Nu kondigt een glunderende 
Leburton aan dat de rentabiii-
teitsstudies gunstig zijn uitge
vallen, en op 15 januari wil hij 
in de regering een beslissing 
afdwingen. De pers Ctelt het 
parlement nog wel mee ?) 
blijft echter uiting geven aan 
het grote scepticisme in vele 
kringen. Men wordt er niet 
overtuigd door het gegoochel 
met soms betwistbare cijfers 
en de vraag wordt gesteld of 
het toch maar niet beter ware 
die miljardengeschiedenis — 
met werkverschaffing voor 300 
personen ! — te vergeten. Of
wel, zo men dan toch mordicus 
een staatsindustrie wil, uit te 
kijken naar een ander en beter 

projekt. 
in dit verband deed de Vrien

denkring Zwartberg trouwens 
een interessante suggestie : 
het oprichten,in Limburg, van 
een bedrijf dat benzine zou 
trekken uit de overvloedig aan
wezige rijke steenkool. Dit zou 
volgens de Vriendenkring, 
werkgelegenheid betekenen 
voor duizenden én een zeker
der waarborg tegen benzine-
schaarste in de toekomst. Een 
suggestie die in elk geval het 
onderzoeken waard is. 

De elektoraal berekende 
doorduwerij van de Waalse 
BSP-ers is in elk geval mis
plaatst, zelfs al zouden zij de 
hele zaak bekostigen door mid
del van hun regionale kredie
ten (maar dat zien wij nog niet 
gebeuren !). Bovendien mag de 
reaktie van om hun leefmilieu 
bekommerde Nederlanders niet 
uit het oog worden verloren. 
Ook dit aspekt van de zaak 
gaat Vlaanderen aan, en Ant
werpen in de eerste plaats. 
Zo het parlement zijn laatste 
krediet niet wil verliezen, dan 
mag het zich inzake Ibramco 
niet voor voldongen feiten la
ten plaatsen. 

Paul Martens 
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nieuwjaarswensen 

ran 

mr frans van der eist, 

algemeen voorzitter 

van de 

volksunie 

DE 
NIEUWE 
SPRONG 
VOORWAARTS 

Op de drempel van het jaar 1974 past het dat wi j ons even bezinnen en ons 
rekenschap geven waar wi j staan met de strijd die wi j voeren voor het welzijn 
van ons volk. 

In 1974 zal men de dertigste verjaardag kunnen vieren van onze «bevri jding», maar 
deze viering zal van Vlaamse zijde gemengde gevoelens wekken. Met een bittere 
herinnering aan wat de naoorlogse periode voor Vlaanderen betekend heeft : pe
riode van vervolging en nameloos leed, van schreeuwend onrecht, van vernede
ring en verwaarlozing ; periode die dertig jaar later nog niet afgesloten werd 
door de enige passende maatregel : amnestie. Na dertig jaar weigert de Belgi
sche Staat nog steeds een gebaar van verzoening. De Vlamingen mogen dan de 
meerderheid zijn in dit land, zij zijn niet eens bij machte door onderlinge ver
deeldheid en onvergeeflijke zwakheid amnestie af te dwingen, vermits men toch 
te vergeefs wacht op enig begrip, enige blijk van verzoeningsgezindheid. Wij 
moeten er ons bewust van zijn dat de halstarrige weigering om naar het voorbeeld 
van andere landen amnestie te verlenen, een uiting is van anti-Vlaamse haat in 
dit land, in Wallonië en te Brussel, waar men zo graag over « nationale solidari
teit » spreekt omwil le van het geld van de Vlamingen. Reden tot fierheid hebben 
wi j niet. 

in 1974 zal het ook twintig jaar geleden zijn dat de Volksunie gesticht werd, in 
de diepste nood-en de diepste vernedering, om spijts alles en tegen alles de 
Vlaams-nationale strijd terug aan te vatten en de Vlaamse Beweging te redden 
van een roemloze ondergang in een belgicisme waarin zelfs de bestaansreden van 
de Vlaamse Beweging ontkend werd. 

Het is met de moed der wanhoop dat w i j ons toen in de strijd geworpen hebben, 
ook al scheen deze strijd uitzichtloos ten overstaan van een unitaire Belgische 
Staat gesteund door alle gevestigde machten. 

De jongere generatie weet niet meer hoe de toestanden waren in Vlaanderen — 
het land van de werkloosheid, van de lage lonen, van de pendelarbeid, een van 
de meest verwaarloosde gewesten van West-Europa — toen de Volksunie ontstaan 
is uit wanhoop en vertwi j fe l ing, maar ook uit trouw aan ons volk en aan het 
Vlaams-nationalisme. 

Twintig jaar later mogen wi j ons verheugen dat onze inzet niet nutteloos geweest 
is, dat wi j de herleving van het Vlaams-nationaiisme bewerkt hebben en een grote, 
beslissende invloed gehad hebben. 

Maar wi j kunnen ons nog niet verheugen over de verwezenlijking van ons pro
gramma, over het bereiken van ons doel. Indien er veel veranderd is ten goede 
blijven er zware schaduwzijden en bereikten wi j niet wat voor ons essentieel is : 
de hervorming van de Staat, het tot stand komen van een volwaardige Vlaamse 
deelstaat. 

Wij moeten ons dan ook bewust zijn van de noodzaak ten overstaan van moedwil 
en tegenkanting de strijd onverzwakt voort te zetten. De Vlamingen moeten weten 
dat hun waakzaamheid, hun strijdbaarheid niet mogen verslappen. 

De strijd moet voortgezet worden en zal voortgezet worden door de Volksunie. 
Het machtig partijkongres en de geestdriftige provinciale vergaderingen hebben 
het bewijs geleverd van de onverminderde strijdvaardigheid en de macht van de 
parti j . 

Een nieuwjaarsboodschap kan in de gegeven omstandigheden niets anders zijn 
dan een oproep om alle krachten in te spannen en te bundelen om in het komend 
jaar een overrompelende aktie te voeren, als waarschuwing voor hen die mensen 
dat de inspanning en de opgang van de Volksunie zouden verzwakken en als 
aanloop voor een beslissende doorbraak bij de verkiezingen van 1975. 

Indien wi j het wil len kunnen wi j ons twint igjarig bestaan vieren met een nieuwe 
sprong voorwaarts, die ons een machtspositie kan verzekeren waaraan men niet 
meer voorbij kan gaan. Indien wi j het wil len kunnen wi j Vlaanderen winnen 
voor het federalisme, voor de hervorming van de Staat. 

Klaar, duideli jk, ondubbelzinnig moeten wi j onze oplossing, ons programma stellen 
tegenover het geknoei van de regering en van de traditionele partijen, zodat een 
klare keuze, een beslissende keuze mogelijk gemaakt wordt. Een keuze tussen de 
Volksunie, die weet wat zij w i l , die vastbesloten is haar programma te verwezen
li jken, die een klare visie heeft op de toekomst, en de traditionele regeringspar
tijen die het bewijs geleverd hebben van hun machteloosheid om de problemen 
op te lossen en van hun onbetrouwbaarheid. 

Het is noodlottig dat internationale gebeurtenissen — zoals thans de petroleum-
krisis — op beslissende momenten de aandacht afleiden en de regering toelaten 
de problemen te ontwijken en te verdagen. Niettemin mogen wi j geen ontwijken 
of verdagen dulden en moeten wi j de eis stellen : voor Vlaanderen zelfbestuur. 

Dertig jaar na de oorlog is het waarachtig niet te vroeg om de zaken ten gronde 
aan te pakken. Geen uitstel meer voor de hervorming van de Staat die de Vlamin
gen beloofd werd ten tijde van de grondwetsherziening. Deze belofte moet inge
lost worden, niet in een verwijderde toekomst maar zo spoedig mogelijk. 

De oproep die ik ter gelegenheid van nieuwjaar tot allen wens te richten is dan 
ook : schudt Vlaanderen wakker ! Schudt Vlaanderen wakker voor de eindfaze 
van onze ontvoogdingsstrijd, opdat een nieuwe toekomst zou kunnen beginnen 
waarin wi j allen samen het welzijn van ons volk verwezenlijken. 
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OhZ6 W€R€LD 

(jeeveedee) België mag dan volgens een inmiddels al ge
vleugeld geworden woord « het lelijkste land ter wereld » ge
noemd worden omdat het zo onordelijk met zijn ruimte om-
sprmgt, het is in Nederland ook niet alles, al zijn er inderdaad 
enkele gebieden die als gunstig voorbeeld mogen gelden. 
Hoezeer ook wij gefaald hebben bij die ruimtelijke ordening 
wordt aangetoond in de nota die afgelopen vrijdag door een 
grote groep ministers en staatssekretarissen aan het parle
ment IS toegestuurd. Deze nota is het eerste onderdeel van 
wat officieel heet : « Derde Nota over de Ruimtelijke Orde
ning ». Ze verschijnt nu zeven jaar na de gelijknamige « Twee
de Nota >i, wat een uitstekende gelegenheid biedt om te kon-
stateren wat er sinds 1966 van die tweede nota is waarge
maakt. En dat blijkt helaas bar weinig te zijn. 

Minister Gruijters (Demokratie '66), die de portefeuille 
van Huisvesting en Ruimtelijke Ordening beheert en die 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor de pas verschenen 
nota, laat zwart op wit zien hoe het regeringsbeleid gefaald 
heeft We noemen enkele punten : de spreiding van de bevol
king over het land is mislukt (vooral het noorden werd als 
een stiefkind behandeld) ; de groei van de bebouwing is zeer 
slecht opgevangen ; er zat weinig of geen schot in de ver
nieuwing van de oude steden ; het openbare vervoer is ver 
achtergebleven bij de planning ; de modernisering van het 
lokaal en gewestelijk bestuur zit in het slop. 

van ruimtelijke ordening 
kwam weinig terecht 

NIEUWE PLANNEN 

Deze schuldbekentenis wordt in de nota aangegrepen om 
een reeks nieuwe plannen te spuien, plannen die er op papier 
heel gewichtig en ook wel aantrekkelijk uit zien, maar waar
tegen we — gezien de ervaring met de vorige nota — nogal 
met reserve aankijken. Zo gaat er een wetsontwerp komen 
dat de minister meer stem in het kapittel moet geven wat 
de plaatselijke ruimtelijke planning betreft Wie het woord 
i< minister » hier vervangt door « departement » (want daar 
komt het in de praktijk op neer), houdt echter zijn hart al 
vast bij de gedachte aan bureaukratische rompslomp die de 
verwezenlijking van zulk een wetsontwerp gaat meebrengen. 

Tot de nieuwe plannen behoort ook een verkorting van de 
ingewikkelde administratieve procedures die aan de ontwik-
kehng van streek- en gewestplannen voorafgaan en voorts 
pogingen om wat meer samenhang te brengen in de regels 
voor de zogeheten « groeikernen » buiten de steden. Het zijn 
ri-'ci'daad zaken die dringend nodig zijn, maar waarvan met 
een hele brok wantrouwen afgewacht zal moeten worden wat 
er werkelijk van terecht zal komen. 

VERVOERSKRACHTPROEF 

Tot enige verontschuldiging van de ministeriele nota-indie
ners moet gezegd worden dat in 1966 over de betekenis van 
het milieu als voorname faktor in de ruimtelijke ordening nog 
nauwelijks of met was nagedacht. Wat dan tevens bewijst 
hoe star de overheid opereert : van enig bijsturen is geen 
sprpke geweest, al drukten de laatste jaren de menigvuldige 
aktiegroepen en bestuurders nog zo met de neus op de feiten. 

De energiekrisis waarmee Nederland thans keihard wordt 
gekonfronteerd brengt intussen weer heel nieuwe elementen 
in de ruimtelijke ordening. Het wordt onvermijdelijk dat de 
behoefte aan verkeer zal moeten afnemen. Er zijn de laatste 
weken dan ook al verschillende geprojekteerde wegen op de 
blauwdrukken doorgestreept. En -wat te denken van het zo 
zeer verwaarloosde openbaar vervoer dat komende maandag, 
wanneer de benzinerantsoenering ingaat, voor de grootste 
krachtproef uit zijn geschiedenis zal worden geplaatst ? (De 
Nederlandse Spoorwegen brengen vanaf die dag treinstellen 
op c'e rails uit 1946 die feitelijk voor de sloop bestemd waren). 

Kortom . wat ordening van de ruimte betreft, staat het 
land een opdracht te wachten waarvoor heel wat meer nodig 
IS dan een papieren nota. Alleen verdubbelde inzet van over
heid en burgers zal de fouten uit het jongste verleden in 
posisitieve richting kunnen ombuigen. 

engeland: 
diepe malaise 

(Argos) 25 dec jl heeft pre 
mier Heath van Engeland met een 
vrome traditie moeten breken 
Negenentwintig opeenvolgende 
keren was hij met kerstdag te 
Broadstairs, zijn geboortedorp, 
waar hi; voor de gelegenheid een 
kerstkoor dirigeerde Dit jaar zat 
hij met kerstavond te Londen ver 
diept in de statistieken van een 
krisis die hij zelf op gang heeft 
gebracht Aan die krisis zit dan 
nog een volkomen nieuw aspekt 
wast vroeger was zo'n knsis 
een gevolg van stakingsakties 
onder een of ander Laboui bewind 
— vandaag voltiekt ze zich onder 
het verbijsterd oog van een au-
tentiek konservatieve regering die 
3,0 de koop toe met olieschaarste 
en andere narigheid is gekonfron 
les d Eigenlijk hadden regering 
on vakbonden wel een geschikter 
ogenblik voor het uitvechten van 
•7(1(7 'ete mogen uitkiezen 

U i een jarenlange ervaring 
hebben de Britten geleerd wat 
bezuinigingspolitiek betekent Tot 
1954 (negen jaar na WO II) zalen 
ze met rantsoeneringsbonnetjes 
voor spek en andere vleeswaren 
op zak, terwijl de rest van West 
Euiopa, inklusief het verslagen 
West Duitsland, al volop aan een 
gastronomische hoogkonjunktuur 
toe was En vandaag gaat het al-
weei de nchting uit van « aus
terity ", bezuinigingen en rant 
soeneringskaarten drie weken 
geleden kregen de Britten hun 
eoiste benzinebonnetjes toege 
stuurd waarmee ze dan de gevol
gen van de verminderde oliebe-
voorradmg (— 15 pet) moeten 
bevechten 

Op het eerste gezicht leek de 
Situatie niet rampsoedig, maar 
toen weigerden mijnwerkers en 
machinisten, ingenieurs en ande 
ie lechnici uit de energiesektor 
nog overuren te doen Gesteund 
dooi hun vakbonden, eisen de 
mijnwerkers een loonsverhoging 
van negen tot dertien pond per 
week (basisloon 33 pond) terwijl 

de machinisten voorlopig genoe
gen willen nemen met een ver 
hoging van 7 pet En wat doet 
premier Heath ' Hij legt die eisen 
onverstoorbaar naast zich neer 
Niet omdat hij zo'n ongezeggelij 
ke aartsreaktionair zou zijn, maar 
omdat hij op het moment de fi
nanciële revendikaties van do 
vakbonden niet aankan 

De gevolgen van de malaise 
zijn gewoon onoveizienbaar 
Sinds Heath met ingang van 1 
•anuari de diiedaagse werkweek 
heeft aangekondigd, een maatre
gel die geldt voor de hele in 
dustrieie sektor, zijn miljoenen 
Entten met werkloosheid be
dreigd De toestand wordt nog 
bedenkelijker als men weet dat 
do Britse handelsbalans (1973) 
voor ca 180 miljard F in de rode 
cijfers zit Tegen die pijnlijke om 
standigheid heeft minister Bar
ber van Financien al gereagee.d 
met drastische besnoeiingen m 
de openbare sektoi Als gevolg 
van zijn eerste pogingen wist liij 
zelfs een slordige 23 miljard uit 
de « brand » te redden Maar de 
Britse konsument heeft weinig 
belangstelling voor de financiële 
akrobatie van Barber des te 
meer voor de nare weerslag 
hiervan op zijn eigen leefgewoon 
ten Barber heeft de zendtijd van 
alle tv stations beperkt tot 22 30 
uur In de voetbalstadions wordt 
met langer op lichtovergoten 
grasmatten gespeeld Meer dan 
vier miljoen kerstpaketten wor
den met aan huis besteld, omdat 
de treinen overbelast waren of 
gewoon uit het verkeer werden 
genomen om energie te bespa-
len Ook de centrale verwarming 
moet het ontgelden, vermits de 
Brit tot nader bevel, genoegen 
moet nemen met een verwarmde 
kamer Bepaalde kranten gewa
gen al van rechtse diktatuur i 

Eigenlijk gaat het om een 
krachtmeting tussen Heath en de 
vakbonden Sedeii 1960 mocht de 
Britse i.idustrie al 2 000 stakingen 
pei jaar registreren In 1973 al

leen gingen zowat 24 miljoen 
werkdagen voor de ekonomie ver 
loren De vakbonden zijn mach
tig en Heath treedt ze met « be
rekende vijandigheid » (dixit Wil
son) tegemoet Er is al een m-
du':;triai Relations Act met geld
boeten en gevangenisstraffen 
vOor al te « overmoedige » vak 
bo idieiders 

Al bij al IS Heath « schuldiger » 
dan de vakbonden Zijn over drie 
fasen gespreide anti-mflatiepoli 
' ek mislukte jammerlijk Huis-
hu ir en voedingswaren stegen 
met 50 pet, waardoor de vakbon
den niet langer passief konden 
bh ven De stabiliteitspolitiek die 
Heath bij het begin van zijn in
vestituur beloofde strookte niet 
met de werkelijke toestand Ook 
ontwaa'vten veel konservatieven 
uil hun « Europese » euforie, nu 
gebleken is dat de Britse invoer 
(na de toetreding tot de Ge-
mesnschap) alsmaar groter werd 
terwijl de uitvoer naar verhouding 
ging dalen 

Per slot kan de krisis met ver 
holpen worden met zwaartillende 
verwijzingen naar de slag van 
Duinkerken en de heroïsche da
gen van de slag om Engeland 
Als hij nog ooit met redelijke 
kansen voor de Britse kiezer wil 
verschijnen, zal Heath nodig een 
oplossing moeten vinden Die 
Britse kiezer verwacht meer van 
soepele onderhandelingen en we
derzijdse toegevingen dan van 
koppig vasthouden aan sakrosan-
te beginselen Dit hebben de 
Britse socialisten vroeger al tot 
hun schade kunnen ervaren i Dat 
inmiddels nog een sprankje hoop 
bestaat moet blijken uit de jong 
ste beslissing van 18 000 tech
nici uit de energiecentrales om 
een eind te maken aan hun ver 
bod op het verrichten van over
uren Maar de aktie van de mijn
werkers duurt onverminderd 
voort, ofschoon ook hier begin 
werd gemaakt met besprekingen 
tussen vakbonden en kolendirek-
toraat 

midden-oosten: 
onzekerheid 

(Argos) Bli'kba,"r heeft de sfeer 
van de kerst en c ndejaarsfces-
ten de internationale toestand 
met onberoerd ge'aten Europa 
kreeg alvast twee kerstgeschen-
i-en de vredeskonfeientie van 
f^oneve en de <• Arabische gunst 

latregel > waarvan we het nu 
Ct.laan wel weten ''"aar de weg 

ar een oplossing is lang, breed 
21 met gevaarlijke landmi "en 
bezaaid Als die Geneefse korfe-
lentie IDF-AL verloopt dwz als 
"• lestijnse terroiisten, weerspan 
Tiqe Syiiers, wantrouwige Jcrda-
niers, Egyptische en Israëlische 
havikken het vredeswerk niet in 
de grond boren zal het eerste 
doel van de konferentie pas over 
een paar maanden bereikt zijn 
Als al die voorwaarden vervuld 
zijn, zou de vredesontwikkelmg 
volgens een ideaal plan kunnen 
verlopen beide legers gaan zo
ver uit elkaar dat een gedemili
tariseerde zone tot stand komt 
(onder internationale kontrole) 
waardoor de heropening van het 
Suezkanaal m onmiddellijk bereik 
gaat liggen Egypte zou hiermee 
een belangrijk streefdoel verwe
zenlijkt hebben, terwijl Israel 
meteen zijn • veilige grenzen « 
zou toegewezen krijgen Maar 
met een volgende stap is het vol 
op duisternis en verbeelding ge
blazen lopen de gesprekken vast 
op het Palestijnse vraagstuk dan 

zullen de Arabieien misschien 
hun « giin&tmaatiegel •> intrekken 
•^lisschien 

'.let dit •• misschien > is aan
gegeven wa alle goede profeten 
in hun vooi spellingen betrekken 
de onzeke rieid (met hooflet-
le, I) Dit is dan ooi' het motto 
i(vaarmee 1974 van start gaat On-
.•'ekerheid van hoog tot laag, van 
rechts naar links Nie" alleen o, . 
dat voorspellen voorlooig nog het 
ku.iStje van de goden 'j l i jft, maar 
oncat de krizissen van het vooi-
bi,o 1973 met eens zijn uitge-
riooTd De knelproblemen van '73 
Inde China, Noord-lerland Cnili 
Griekenland en hei Midden 
Oosten verschijnen immers mee 
aan dq start voor de race in het 
onbekende 1974 

1973 heeft ons inmiddels veel 
geleerd Het vertrekpunt naar een 
kompleet nieuwe ontwikkeling die 
later als historisch zal geboek 
staafd staan, ligt op 17 oktober 
jl , toen de Arabieren hun olie-
boykot afkondigden Zonder het 
geval op te schroeven, kan men 
gewagen van een eerste georga
niseerde uitdaging vanwege de 
ontwikkelingswereld Misschien is 
die olieboykot pas een begin Ei
genlijk staan met alleen onze wa 
gen verwarmingsinstallaties en 
onze werkplaatsen op het spel 
Het geïndustrialiseerde Westen is 
immers met afhankelijk van olie 
alleen Vraag uzelf maar af wat 

zou gebeuren indien andere dan 
Arabische landen op hun beurt 
prod"ktie en L'itvoer zouden be 
perken van tin koper nikkel, ko 
bak, enz 

Men hoeft volstrekt ne t Toyn 
bee of Kahn te heten, om de 
jongste ontwikkeling als funda-
menieie grondverschuivmg te om 
schri ven Zowat overal zijn erup 
tieverschijnselen bezig, die onze 
verv/orvenheden in 1974 nog ver
der op de helling zulle,1 zetten 
Jammer genoeg beseft de open 
bare mening n.et altijd de draag 
wijcte van de dingen die gebeu 
ren De VOX Populi is vanouds 
een klankbord voor even pasklare 
als simplistische opvattingen 
Misschien zal 1974 iets gaan 
doen aan de onbewuste of (en) 
ongenuanceerde ingesteldheid 

van zovelen Dit is dan de taak 
van de mformatiemedia In plaats 
van de verwarring m de geesten 
toe te spitsen door overbodige 
geheimdoenerij en het komplice-
ren van de problemen moet ruim
te vrijkomen voor objektieve 
voorlichting De moderne mens 
kan pas dan volwassen reageren 
op de gebeurtenissen van zijn 
tijd als hij door zijn politici en 
« voorlichters » als volwassene 
behandeld wordt In 1974 zal hij 
dit volwassen inzicht best kun
nen gebruiken Van hieruit kan 
hij dan, hoe bescheiden ook, be 
wust bijdragen tot de vrede m de 
wereld 
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KOMM€nT/1/1R 
BSP-SCHEPEN 
MET RODE OREN. 

Vorige week werd BSP-
schepen Laridon, een der 
meest verzuilde partijbonzen, 
andermaal scherp aangevallen 
door de plaatselijke pers, in 
het bijzonder door « De Zee-
wacht ». Reeds maanden lang 
hamert de VU-fraktie tegen de 
schandalige praktijken die 
vooral in het Stedelijk Hoger 
Technisch Instituut door BSP 
en ACOD worden toegepast. 

28 december werd een histo
rische dag voor de VU-fraktie. 
Inderdaad, al wat een ACOD-
of BSP-lidkaart op zak had uit 
het SHTI of de STIMJO, werd 
door de rode schepen Laridon 
opgetrommeld om in de open
bare zitting te komen meema
ken hoe hij eindelijk de VU-
fraktie zou afkraken ! Ook ve
le VU-mensen waren aanwe
zig, en de pers. 

Het werd een totale rode 
misrekening ! — Om een ein
de te maken aan de tergende 
vriendjespolitiek had Jaak 
Vandemeulebroucke op de 
agenda laten plaatsen dat de 
anciënniteit prioritair moest 
zijn bij benoemingen, bevor
deringen en lessenverdeling. 
Tegen zijn zeer goed gestof
feerd pleidooi kon niemand 
optornen. — De VU verkreeg 
dan — hierin gesteund door 
de CVP en PVV — dat het 
voorstel in de raadskommis-
sie zou behandeld worden. 
Dat was de eerste kapitulatie 
van de schepen, die ten slot
te moest toegeven. 

...IN OOSTENDSE 
GEMEENTERAAD 

Dan interpelleerde Jef Na
gels over het partijpolitiek fa-
voritisme van BSP-Laridon en 
van zijn BSP-akolieten in de 

scholen. Hij deed dit op de 
hem eigen manier, doch de 
aangehaalde feiten waren zo 
kras, dat elke zin tenslotte 
een zweepslag betekende op 
de machtwellust van de BSP. 
Feiten zijn echter feiten, en 
de roodwordende Laridon 
zocht dan zijn toevlucht in 
scheldaanvallen tegen het vrij 
onderwijs en een hele resem 
persoonlijke aantijgingen. 

Pas toen zette Vandemeule
broucke zijn zwaar geschut 
op zulke grandioze wijze in 
stelling (met perfekte kennis 
van de materie) dat de BSP 
knock-out geslagen werd. Kris 
Lambert tekende protest aan 
tegen de platte demagogie 
van de schepen en uiteinde
lijk gaf Miei Vansteenkiste de 
laatste keiharde mokerslagen. 

Op te merken valt dat de 
BSP-schepen op generlei wij
ze kon antwoorden op de 
grond van de zaak, zijn heil 
zocht in scheldwoorden, en 
dat de VU-fraktie steeds kor-
rekt en beheerst wist te blij
ven, en in voortreffelijk ploeg-
verband opereerde. 

Eén vraagteken blijft : hoe 
kan de koalitiepartner (CVP) 
verder dulden dat de stads-
scholen in feite socialistische 
burchten worden. Of is het 
nog niet voldoende dat de 
stadsschoien dit reods zijn ? 

JOS SLOEG DE BAL MIS 

Men mag er de voorzitter 
van de BSP, de heer Jos Van 
Eynde, gerust van verdenken 
het erop aan te leggen op
zettelijk herrie rond zich uit 
te lokken om de vermoorde 
onschuld te kunnen spelen. 
Als dit beeld niet iedereen 
zou doen lachen. En zie, in 
zijn brievenbus ontploft een 
knallertje dat jongelui verga
ten te doen ontploffen op een 
voetbalveld. De heer Van Eyn
de briest alsof een kanonbal 
zijn lijvig korpus doorboorde. 

Natuurlijk waren het voor 
hem VU-militanten of met de 
« VU-verwante » VMO-mili-
tanten die het deden. 

Maar thans blijkt dat het 
niet de « zwartzakken » zijn 
die geweld op hem pleegden 
doch regelrechte patriotten 
van het « Mouvement Demo-
cratique Révolutionnaire ». 

Kan het erger ? 
En dan is Zijne Excellentie 

de zwaar gedekoreerde Staats-
minister nog woest dat de 
BRT de mededeling van het 
MDR weergeeft. Het zou er 
nog aan ontbreken ook nadat 
diezelfde BRT zonder enig 
spoor van bewijs op het ge
zag van Zije Excellentie alleen 
reeds de VU had beschuldigd! 

MACHTIGE STUNT 

De jongens van het Taalak-
tiekomitee (TAK) zijn biezon-
der vindingrijk bij het plannen 
van akties. Zaterdagnamiddag 
te Gent skoorden ze weer een 
voltreffer. Met een vijftigtal 
bezetten zij het zomerterras 
van de Sarma boven de druk
ke Gentse Korenmarkt, van 
waarop zij in spreekkoor am
nestie eisten. Ondertussen 
ontvouwden een tiental dur-
vers een reuze-spandoek tus
sen dit terras en de venster
bank van het aanpalende 
grootwarenhuis Nopri. Heei 
Gent kon het zien, bij manier 
van spreken, en een massa 
toeschouwers troepte weldra 
vóór Sarma-Nopri samen. Het 
spektakel bereikte zijn hoog
tepunt toen de opgetrommel
de Gentse politie de manifes
tanten met water bespoot. 
Toch hielden de kerels nog 
een tijd stand, ondanks de 
vrieskou, wat hen een sponta
ne ovatie opleverde van het 
toekijkende publiek. Al bij al 
een stunt die buitengewoon 
geslaagd mag genoemd wor
den. 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
- 1 Damesmantel kopen. 1 kleedje in prijs begrepen 
- 2 kleden kopen. 1 kleed betalen 
- Bij aankoop van 1 vest In leder of dalm steeds 1 broek in prijs 

beqrepen 
Trouwkleren keus tussen 200 modellen 

Al onze artikelen kunnen STEEDS AFZONDERLIJK BEKO
MEN worden 

Magazijnen open iedere dag van 9 tot 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. Will Tura gekleed bi| 

hel huis STANDING 

STAMPING 
DENDERM0NDSESTEENWE6, 

AALST Tel. 053/2/9.13 

ZATERDAG 12 JANUARI 1974 - 21 UUR AALST 

6 de nacht van de volksunie 
met het EERSTE WEDEROPTREDEN van 

JOHN HORTON en zijn orkest 
ZAAL FFR - DENDERMONDSESTEENWEG AALST - 60 F 

DE BURGGRAAF 
Was het een vreemd gevoel, madame Eyskens, m de bedstee 
te ontwaken naast een burggraaf ? Hoe voltrekt zich zo'n 
transsubstantiatie, een wezensverandering, waarbij een kris-
ten-demokraat verandert in een edelman "> 
Onze vaderlandse politiek is een dogma rijker. 
Een dogma is voor de Vlamingen vaak een vastomlijnd, aan 
geen redenering meer onderworpen koninklijk besluit, een 
waarheid waarvan de Establishment plechtig heeft verklaard 
dat zij door Baudouin geopenbaard is en derhalve door de 
Belgen geloofd moet worden. 

Een burggraaf bengelt in rangorde tussen een graaf en een 
baron. Noord-Nederland telt thans geen dragers van deze 
titel. De titel burggraaf is ontleend aan de benaming van een 
reeds in de vroege middeleeuwen voorkomende hoge mili
taire funktionaris, min of meer te vergelijken met een garni-
zoenskommandant van hogere rang die, zetelend op een 
burcht of vesting namens een « opper-leenheer militair-
administratief werkzaam was in het gebied van een leenman 
De titel gaat over op de oudste zoon en alle andere kinderen 
mogen zich jonkheer of jonkvrouw noemen. 
De verlening of erkenning van adeldom gebeurt door middel 
van twee akten vooreerst een koninklijk besluit, dat even
als elke koninklijke handtekening een ministeriele hand
tekening vereist, in casu van de minister van Buitenlandse 
Zaken (merci, Renaat) ; vervolgens de lichting van de patent-
brieven, die onontbeerlijk is voor de inbezittreding van het 
toegekende recht. Krachtens art 248 van het Wetboek van 
Registratierechten wordt op de lichting van patentbrieven 
een recht van 20.000 fr. geheven (eventuel door een aanne
mer te betalen, noot van de redaktie). 

« It takes three generations to make a gentleman », zegt het 
Engelse spreekwoord. Vandaar wellicht dat noch priester 
Daens, noch Gustaaf Eylenbosch en andere kristen-demo-
kraten uit de pioniersperiode in aanmerking kwamen om een 
kroontje op hun adelbrieven te mogen drukken Zij verston
den blijkbaar onvoldoende de kunst zichzelf op te tillen 
au-dessus de la mêlee Je moet bijtijds de viezigheid van 
je klompen weten af te schudden. Dan is het niet meer zo'n 
kunst een Bank vooraan gereserveerd te vinden 
Via de plooibare rug van de brave arbeiders kom je er wel 
Ben je buitendien bereid de meerderheidspositie van ie volk 
te verkwanselen via een grondwetsherziening (door prof 
Max Lamberty een « revolutionaire hervorming >• — bedoelde 
hij misschien « vervorming «7 — genoemd) dan mag je reke
nen op de dankbaarheid van de Hofmeiers Sire Baudouin 
et ses complices ont bien compris 
Was de oud-medeondertekenaar van het Beginselakkoord 
KVV-VNV (8 december 1936) nóg soepeler, nóg gladder 
geweest in 1973 dan zou de unitaristische maffia nóg gene
reuzer zijn geweest ten aanzien van de Messias der Vlaamse 
Volkskracht en hem ongetwijfeld de graafkroon op het hoofd 
hebben gezet. 
Sommige kristen-demokraten hebben niet alleen een lange 
weg maar ook alle waardigheid afgelegd. 
Vlaanderen had liever vernomen, meneer Eyskens, dat u uit 
zelfrespekt een met redenen omkleed « neen » had geant
woord op het voorstel van Zijne Majesteit. Er zijn Napoleons 
die, ook al staan ze op een Bank, klein blijven Nu er één 
garnizoenskommandant over de dam is, volgen er meer, 
vrezen wij 

Het wachten is op baron Anseele, hertog Jan Verroken, mar
kies Théophile Van Eynde, graaf Jozef de Saeger Wie is er 
niét transmutabel in Zuid-Nederland ? 

- i t -

JONKHEER MARK GROET 'S MORGENS DE DINGEN 

Dag pa mét krediet op de bank met de pink 
pink pink 

dag burggraaf naast de tafel 
dag koepons op de tafel 
dag Gastonneke met de grendel 

grondwet en buikvet 
goeiendag 

Daa-ag Na 
dag lieve po 
dag kleine Napoleon mijn. 

Lou Bas 
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i/ljF VOOR TWAALF 
In een bijdrage in « Wij >. op 20 oktober jl. heb ik tamelijk hardhandig 
de organisatoren van de 11.11.11-aktie, het Nationaal Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking, aangepakt. 
Een zeker resultaat is niet uitgebleven. Wij ontvingen van meerdere 
aktiegroepen in Vlaanderen, die zich voor de bewustmaking inzake 
ontwikkelingssamenwerking inzetten, blijken van sympatic en goed
keuring. Maar ook in het NCOS zelf is men wakker geschoten. 

In het voorlaatste nummer van 
het blad •• De Wereld Morgen » 
verscheen een interview met mij. 
Als inleiding tot dit interview 
verscheen een eerder zware op
risping van de redaktie tegen
over het .< WIJ ..-artikel Ik zou 
het aangedurfd hebben te schrij
ven dat de VU (— nochtans op 
het vlak van de ontwikkelingssa
menwerking in het parlement 
zeer aktief —) nooit in « De We
reld Morgen » aan het woord 
was gekomen Men was verbaasd 
dat ik met smolt van dankbaar
heid, omdat eindelijk (na acht 
jaargangen) ook eens een lid van 
de « oppositie .. m hun olad 
mocht verschijnen 

Dat het « Wij ..-artikel wonden 
heeft geslagen m de zalige ze
kerheid van de NCOS-leiders is 
ook gebleken uit het feit dat zo
wel m het Dagelijks Bestuur als 
in de Beheerraad van het Cen
trum diskussies gewijd zijn, én 
aan het artikel, én aan de pro

blemen die ik heb aangeklaagd 
Men denkt er nu zelfs aan een 
personeelsverdeling « per taal
rol >. op te stellen ! 

En nog meer Op de volgende 
« bezinningsdagen » eind januari 
wordt een lange nota besproken, 
waarin de representativiteit en 
de pluriforme struktuur van het 
Centrum aan een onderzoek zul
len onderworpen worden, met al 
de gevolgen die dit zou kunnen 
meebrengen voor het beleid en 
het beheer van het NCOS in de 
toekomst Als voorlopig lapmid
del hebben ze zelfs aan het Dos
fel-Instituut een uitnodiging ge
stuurd I 

Ik schreef in het artikel van 
20 oktober over improvisatie en 
gebrek aan organisatie. Wilt U 
een voorbeeld ' 

Weet U dat tot op heden niet 
qeweten is hoe men het geld 
'al bestoden dat ingezameld werd 
voor de Sahel ' 

Op de perskonferentie bij de 

start van 11.11.11 sprak men zeer 
geleerd en geëxalteerd over een 
Europese aktie : daarvan is nog 
steeds geen sprake ! Het schijnt 
dat de Beheerraad in januari een 
beslissing zal treffen wat men 
met het voor de Sahel gereser
veerde geld zal doen 

Men heeft de goegemeente 
met het op menselijk leed en op 
emotie afgestemd beeld van de 
Sahel-ellende geld gevraagd voor 
projekten die zelfs niet beston
den En zeggen dat 144 gemeen
ten in Vlaanderen en Wallonië 
het « Sahel-projekt » hadden uit
gekozen voor hun 11.11.11-aktie 

Maar laten wij niet bitter blij
ven Een zo belangrijke en zo 
hooggestemde taak als de ont
wikkelingssamenwerking verdient 
de volle samenwerking van allen 
m dit land. De leiders van het 
NCOS moeten zich dat duidelijk 
voor ogen houden. Zij moeten het 
NCOS grondig hervormen tot een 
waarlijk pluralistische en bij uit
stek doelmatige organisatie. Sla
gen ZIJ daar op korte tijd niet in, 
dan moeten zij dat eerlijk be
kennen, en dan moet in Vlaande
ren (én in Wallonië) dringend ge
zocht naar andere strukturen en 
andere mensen 

e. de facq 
volksvertegenwoordiger. 

HET WATER 
VLOEIT STEEDS 
NAAR DE ZEE 

Berekeningen op statistieken 
van de Wereldbank tonen onweer
legbaar aan dat de rijken alsmaar 
rijker worden, terwijl de armen 
steeds met een kleiner deel van 
de koek moeten tevreden zijn. 
Op een representatief staal van 
122 landen werd nagegaan hoe in 
tien jaar ti jd deze verhoudingen 
evolueerden. 

In 1960 beschikte 20% van de 
bevolking over 3,3% van het in
komen, m 1970 was dit nog 2,5%. 

Anderzijds beschikte, in 1960, 
20% van de bevolking (de top
laag) over 68,5% van het inko
men, iets wat m 1970 gestegen 
was tot 69,7%. 

De verbreding van deze kloof 
tussen arm en rijk, komt nog dui
delijker tot uiting wanneer we de 
verdeling van de stijging van het 
inkomen bekijken vanuit deze ge
zichtshoek. 

Het wereldinkomen steeg tus
sen 1960 en 1970 met 55.000 mil
jard BF (d.w.z. 45 X het nationaal 
inkomen van België). 

— Hiervan vloeiden vier vijf
den, d.w.z. 80%, naar de welva
rende landen Dit zijn de landen 
die in 1960 reeds een gemiddeld 
jaarinkomen van minstens 50 000 
BF hadden en samen 22% van de 
wereldbevolking telden. 

— Hiervan vloeide slechts 6% 
naar de arme landen Dit zijn de 
landen die in 1960 een jaarlijks 
gemiddeld inkomen hadden dat 
zich situeerde beneden de 10.000 

BF. Deze landen telden samen 
67% van de wereldbevolking. 

Dit vrij technische, doch onont
koombaar cijfermateriaal geeft 
duidelijk weer dat het inkomen 
veel sneller toeneemt in de wel
varende landen. 

Maar tevens geeft het ons een 
precieser beeld over onze wereld 
welke niet wordt gevormd door 
een aantal naast elkaar bestaande 
nationale volkshuishoudingen, 

maar wel gestruktureerd is op 
een vertikale manier. Struktuur 
waarin de ontwikkelingslanden de 
rol van afhankelijke van de geïn
dustrialiseerde toplanden kreeg 
toebedeeld. 

Deze rol van ondergeschiktheid 
komt nog duidelijker tot uiting 
wanneer men een vergelijkende 
studie maakt van de openbare 
schuld. 

Om het samenvattend te zeg
gen hebben de derde landen 
+ 500 miljard BF af te betalen 
aan het Westen en dit uitsluitend 
aan intresten en kapitaalaflossing 
terwijl het Westen + 400 miljard 
uitgeeft aan hulpprogramma's in 
deze landen. 

De financiering van nieuwe 
hulpprogramma's is dus kleiner 
dan de schulden welke zij ons 
dienen af te betalen. 

Vakkringen hebben voor deze 
situatie een erg mooie en ver
bloemde term, nl. : « Een vicieuse 
kringloop ». 

H.S. 

T EEN WERELD... 
wie is bang 
van de boze wolf ? 

Hu,t wolvenras is het zoveelste 
dierenras, dat met uitsterven be-
üieiyd vjordt Roodkapje had on-
gehjk bang te zijn voor de wolf, 
want hei zijn helemaal geen boze 
dieren Deze geruststelling komt 
van het Weieldndtuurfonds, dat 
een grootscheepse aktie voert 
ter bescherming van de wolf. Een 
dier wiens bloeddorstige faam 
zeer overdreven werd en door de 
onverantwoordelijke mens bijna 
uitgeroeid is 

stadsbeambte 
Het stadsbestuur van Munchen 

heeft lang gebroed op een plan 
om een « sociale woonwijk • te 
bouwen voor de meisjes van ple
zier Zij hopen op deze wijze 
beter een oogje in het zeil te 

kunnen houden. Het plan is al 
ver gevorderd en er wordt ge
dacht aan gezellige flatwoningen, 
die door de stad aan redelijke 
prijzen verhuurd zullen worden 

Een psycholoog uit Munchen 
wil het nóg moderner. Hij heeft 
voorgesteld de meisjes dan maar 
onmiddellijk het statuut van 
stadsbeambte te geven Het blijkt 
dat de vroede vaderen met erg 
gelukkig zijn met dat voorstel ' 

vijf voor twaalf 
Volgens de oceanograaf, prof 

Jacques Picard, loopt de mens
heid gevaar voor altijd van de 
aardbol te verdwijnen Placard 
merkte hierbij op « De natuur 
zal hier zeker niets op tegen heb
ben, want ook in vroegere tijden 
zijn er reeds hele soorten van 
onze planeet verdwenen Wij 

nebben echter niet het recht onze 
soort op te offeren ». De Franse 
professor waarschuwt dat het 
vijf voor twaalf is en dat de mens 
hoognodig zijn instelling ten op
zichte van het milieu grondig 
dient te veranderen 

bedenkelijk 
Juhani Kortesani, een afgevaar

digde van de Finse Boerenpartij, 
IS voor een periode van twee we
ken uit het parlement gestoten. 
Hij had op de bijbel gezworen, 
dat de onder-voorzitter van de 
Kamer geestelijk verheugd was 
tijdens een recent debat over het 
staatsmonopolie op alkoholische 
dranken De president en de se-
kretaris van de Boerenpartij (die 
slechts drie leden heeft in het 
parlement) werden een week te
voren om dezelfde reden aan de 
deur gezet 

ook mensen 
In Colombie werden onlangs 

drie personen tot zware straffen 
veroordeeld van tenminste 25 

jaar gevangenis. Ze werden ervan 
beschuldigd Indianen gedood te 
hebben De advokaat pleitte 'ver
zachtende omstandigheden ». Hij 
voerde namelijk aan dat de Co-
lumbianen met wisten, dat India
nen ook mensen zijn 

malaria 
Dat de malaria uit geen enkel 

tropisch land definitief kon ge
weerd worden, is te wijten aan 
het ongelooflijke aanpassingsver
mogen van de muskieten. Deze 
insekten wapenen zich zeer snel 
tegen de verdelgingsmiddelen. 
Tot verontrusting van de weten
schapsmensen hebben die mid
delen zelfs het omgekeerde ef-
fekt. De Indische mug is zó sterk 
geworden, dat zij onafgebroken 
7 km kan vliegen Haar Ameri
kaanse soortgenoot nauwelijks 
een halve kilometer 

In de Indische staat Kerala 
wennen de muggen zelfs aan 
zou: water Ook de belangrijkste 
malaria-verwekker, vliegt nu ook 
boven zuiver water. Deze gege
vens werden andermaal bekend 
gemaakt door de Wereld-gezond

heidsdienst. Deze dienst waar
schuwt dat het weldra onmoge
lijk zal zijn om nieuwe verdel 
gingsmiddelen te vinden. 

souvenir 
Dat de Amerikaanse toeristen 

de grootste souvenirjagers in de 
wereld zijn, weet iedereen. Dat 
ze er zelfs een boete voor over 
hebben is wel nieuw. Een Ameri
kaanse toerist stapte in het En
gelse Yorkshire naar een parkeer
wachter en vroeg de verbaasde 
man waar hij zijn auto parkeren 
kon om een bekeuring te krijgen. 
Hij kreeg een fikse boete en was 
dolgelukkig met zijn souvenir. 

wat dacht je ? 
In Engeland is het tegenwoor

dig mogelijk voor meisjes om het 
zeer mannelijke beroep van sla
ger te leren. In het kader van de 
gelijkberechtiging ? Welnee, wat 
wat dacht je ? Omdat er geen 
jongens meer te krijgen zijn voor 
die job. 

hilda uytterhoeven. 
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BEJAARDEN BLIJVEN IN DE KOU 

VOOR 
ALLEENSTAANDEN 
100,000 FR 
LEVENSMINIMUM l 

Tegenstanders van de Vlaamse beweging hebben haar steeds trach
ten dood te verver als een gezelschapsspelletje voor kleinburgers die 
met een taalkompleks rondlopen. Diezelfde tegenstanders hebben de 
politieke emanatie van de Vlaamse beweging, de Volksunie, dan ook 
steeds geringschattend een « taaipartij » genoemd. Nochtans gingen 
Vlaamse strijd en sociale ontvoogding in de geest van de echte fla
minganten en zekei van de Vlaamse volksnationalisten steeds hand in 
hand. Getuige daarvan zijn de talloze VU-akties op sociaal gebied 
(« Werk in eigen streek » werd het eerst door de VU op de muren van 
Vlaanderen gekalkO en de vele parlementaire tussenkomsten ten voor
dele van de sociaal minstbedeelden uit ons volk. 

De recente tussenkomst in de Senaat (op 18.12.73) van senator Joris-
sen bij de bespreking van de Rijksmiddelenbegroting 1974 is daar een 
sprekend voorbeeld van. Uit zijn belangwekkend betoog halen wij daar
van enkele sprekende passages aan. 

De pensioenpolitiek en de re-
geringspolitiek tegenover de be
jaarden in het algemeen blijft ge
brekkig en onafdoend. 

Hebben de jongste kleine pen
sioenwijzigingen de fundamentele 
onrechtvvaardigheden, het funda
mentele onsociale van de pensi
oenpolitiek grondig gewijzigd ? 
Het antwoord is negatief. 

Sommige onrechtvaardigheden 
werden afgezwakt, dat wel, maar 
andere blijven onverminderd be
staan. 

BEDIENDENPENSIOENEN 

De verschillen tussen de-be
diendenpensioenen naargelang het 
jaar dat ze zijn ingegaan zullen 
gemilderd zijn als deze week in 
de Senaat het nieuw ontwerp 
wordt goedgekeurd, ze zullen ech
ter niet verdwenen zijn. 

De bediende die gepensioneerd 
werd vóór 1962 zal morgen nog 
steeds beduidend minder ontvan
gen dan degenen die de jongste 
jaren met pensioen gingen. 

Het is één van de basisfouten 
van ons pensioenregime dat zowel 
bij voormalige loon- en weddetrek-
kenden als bij voormalige zelfstan
digen de oudsten voorden bena
deeld omdat ons pensioenregime 
al te zeer gebonden blijft aan vroe
gere afhoudingen of stortingen en 
dat het sociaal verantwoord nood
zakelijk levensminimum onvol
doende tot zijn recht komt. 

Het is daarbij een feit dat de 
bejaarden naargelang ze ouder 
worden méér zorgen vergen en 
dus méér geld nodig hebben. Bij 
de huidige regeling in ons land is 
het zo dat ze over het algemeen 
echter beduidend minder trekken 
in hun regime. 

Het aantal hoogbejaarden is na 
de jongste oorlog gevoelig geste
gen. 

Van 1947 tot 1968 bedroeg de 
stijging in de groep van BS tot 75 
jaar 32%, deze van de 75 tot 85-
jaren 48% en dit van de 85-jarigen 
en ouder niet minder dan 131%. 

Gelijklopend daarmee loopt de 
stijging van het aantal semi-valide 
en invalide bejaarden. Volgens de 
nationale bejaardenenquête be
droeg hun aantal 17,6% voor de 

mannen en 14,5% voor de vrou
wen in de leeftijdsklasse van 66 
tot 69 jaar en steeg dit geleidelijk 
in de leeftijdsklasse van 85 jaar 
en ouder tot 53,5% voor de man
nen en 74,6% voor de vrouwen. 

Nochtans is het 't deze hoogste 
leeftijdsklasse die over het alge
meen de geringste pensioenbe
dragen ontvangt. 

ZELFSTANDIGEN 

Evenals bij de bedienden wor
den in het pensioenregime van de 
zelfstandigen de ouderen bena
deeld. Want hier speelt nog het 
regime van het onderzoek naar de 
bestaansmiddelen, dat een zwaar
dere uitwerking heeft naar gelang 
de hogere leeftijdsklasse. 

Het speelt volledig voor de ex-
zelfstandigen die thans 83 jaar 
zijn en ouder, het zal niet meer 
spelen voor degenen die thans 
64 jaar zijn. Tussen deze beide 
leeftijden speelt 't in grotere ma
te naargelang men ouder wordt. 

Het toegelaten inkomen is 
thans, na de jongste aanpassing, 
21.000 fr. voor een alleenstaande, 
27.000 fr. voor een gezm. 

Dit onderzoek naar het inkomen 
bestaat alleen bij de zelfstandigen 
en is onrechtvaardig én omdat 
het de spaarders treft én omdat 
het willekeurig is daar men de on-
roerende goederen moeilijk kan 
kontroieren en de roerende ge
makkelijk. Wie deze laatste bezit 
is de dupe. 

Het is zo onrechtvaardig dat de 
drie regeringspartijen in hun ver
kiezingsprogramma's met roeren
de eensgezindheid de afschaffing 
van dit onderzoek vroegen. 

Het is zo onrechtvaardig dat 
vice-eerste-minister De Clercq, 
toen hij nog niet in de regering 
zat bij elke radio- en TV-toespraak 
de afschaffing eiste. Ik vraag me 
af waarom hij daar nu over 
zwijgt ? 

Het is zo onrechtvaardig dat de 
andere vice-eerste-minister Tinde-
mans, een jaar geleden, op 14 de
cember, hier in de Senaat als mi
nister van Middenstand, beloofde 
komaf te maken met dit geval. 
Hij was zelfs zo onvoorzichtig 
van ons uit te dagen. 

Ik haal dan ook graag zijn uit
spraak aan : 
« Ik vraag u ervoor te zorgen dat 
één van de eerste daden van de 
volgende regering erin zou be
staan die Schönheitsfehler weg te 
werken opdat meer rechtvaardi^j-
heid zou heersen, ook voor die 
mensen. Ik reken erop dat ook u 
de amendementen zult goedkeuren 
die de regering op dat ogenblik 
zal indienen. Ik wil vandaag die 
afspraak met u graag maken ». 

Wij wachten nog altijd op zijn 
amendementen en op zijn af
spraak. Hij is een man van ijdele 
beloften. 

Deze onrechtvaardigheid is dus 
evenmin uit het pensioenstelsel 
geweerd. 

ONVOLLEDIGE 
ARBEIDERSPENSIOENEN 

Ook voor een andere onrecht
vaardigheid blijft de regering 
doof, hoe dikwijls ze ook naar vo
ren wordt gebracht. En ik bedoel 
de onvolledige arbeiderspensioe
nen. 

Duizenden arbeiders worden in 
hun pensioen bestolen omdat men 
de bewijslast van de vooroorlogse 
periode onmogelijk lastig heeft 
gemaakt. Dit vooral voor die stre
ken die leden aan een tekort aan 
industrie, dus hoofdzakelijk het 
Vlaamse landsgedeelte. 

Voor de thuiswerkers, de sei
zoenarbeiders, de dramantbewer-
kers, de bouwvakarbeiders, die 
geregeld en noodgedwongen van 
werknemer veranderen en die 
vóór 1968 werden gepensioneerd 
was het een onmogelijke taak al 
hun werknemers terug te vinden, 
daar die overleden waren of ver
huisd of verdwenen. Daar ze vaak 
slechts met enkele mensen voor 
een werknemer werkten waren de 
getuigenissen van werkmakkers 
even moeilijk te leveren. 

De Staat berooft deze mensen 
sinds jaren van de vrucht van hun 
arbeid door hen voor vele jaren 
werk geen pensioen toe te ken
nen. Aan dit schandaal wordt 
maar geen einde gemaakt. 

Die arbeiders waren meestal 
niet gestndikeerd en zijn meestal 
Vlamingen, wat wel de dubbele 
reden zal zijn waarom men ze zo 
schromelijk onrechtvaardig een 
gedeelte van hun pensioen ont
houdt. 

RANDGROEP : 
GEWAARBORGD 
INKOMEN 

Het gewaarborgd minimuminko
men is een andere bron van erger
nis omdat hetgeen de Staat uit
keert zo ver beneden het minimum 
ligt. 

Toen het stelsel in zwang kwam 
op 1 april 1969 had men kunnen 

hopen dat de aanvankelijke bedra
gen van 20.000 fr. voor een al
leenstaande en 30.000 fr. voor ge
zinnen op enkele jaren zouden 
opgetrokken worden tot op het 
peil van het levensminimum. 

De bedragen zijn thans onder-
scheidelijk 36.090 fr. en 54.137 fr. 
en de aanpassingen die men 
thans aankondigt, de bedragen : 
44.273 fr. en 60 753 fr., blijven een 
heel eind beneden dat levensmini
mum, want ze betekenen slechts 
3.689 fr. voor een alleenstaande 
en 5.062 fr. voor een echtpaar. 

De alleenstaande die het thans 
moet doen met 6.000 fr. per 
maand of het echtpaar dat met 
7.500 fr. per maand moet leven 
weten wat armoede lijden is en 
dat is het dan ook wat degenen 
doen die het van het gewaarborgd 
inkomen moeten hebben. 

Dit is des te meer waar daar 
deze mensen over geen enkele 
financiële reserve beschikken en 
geen goederen bezitten. Ze heb
ben heel hun leven een armoedig 
bestaan geleden en de Staat, de 
welvaartstaat, veroordeelt ze om 
ook in hun oude dag te blijven ar
moede lijden. 

Dat is de politiek van een rege
ring die zich sociaal durft te noe
men en die uit de kas van onze 
welvaartstaat honderden miljoe
nen of zelfs enkele miljarden per 
jaar verkwanselt in de RTT en el
ders. 

RMZ FISKALISEREN 

Ons pensioenstelsel en onze 
politiek van het gewaarborgd in
komen is ondoelmatig. 

Sinds enkele jaren verdedigen 
wij al de stelling dat de RMZ die 
zijn verdiensten heeft gehad, dient 
gewijzigd. Zij dient gefiskaliseerd. 

Het pensioen dient losser ge
zien van de bijdragen omdat het 
meer en meer als onaanvaardbaar 
wordt aangevoeld dat we in een 
welvaartstaat een vrij hoog per
cent randgevallen gekweekt heb
ben die van elke elementaire wel
vaart blijft verstoken. 

De fiskalisatie van de RMZ zou 
maken dat we al deze uitzonde
ringsgevallen, al deze randgeval
len, al deze marginalen het nood
zakelijk levensminimum zouden 
kunnen bezorgen. 

En hier bedoelen we uiteraard 
niet alleen de personen op pen
sioengerechtigde leeftijd, doch 
ook de gehandikapten, de onge
neeslijk zieken, kortom al dege
nen die thans buiten de mazen 
van het net van de RMZ vallen. 

Dat daarvoor nieuwe inkomsten 
zouden dienen gezocht is vanzelf
sprekend. Al is het onze opvatting 
dat zo een reeks blijvende verspil
lingen kunnen uitgeschakeld wor
den naast hele reeksen nutteloze 

aanstellingen en benoemingen, we 
met dat gespaarde geld al een 
heel eind zouden kunnen opschie
ten voor dit door ons gestelde 
doel. 

BEHUIZING 
EN VERZORGING 

Een bejaardenpolitiek" omvat 
met alleen een bepoorlijke pen
sioenpolitiek of een behoorlijke 
politiek van gewaarborgd inkomen. 

Het bejaardenvraagstuk is door 
de gewijzigde levensomstandighe
den uitgegroeid tot een van de 
voornaamste vraagstukken van on
ze geïndustrialiseerde maatschap
pij. De regering schijnt de om
vang van dit probleem nog niet te 
beseffen. Of gebaart alsof. 

Het aantal bejaarden en vooral 
van hoogbejaarden groeit steeds, 
zoals ik bij het begin van mijn 
uiteenzetting reeds aantoonde 
aan de hand van enkele cijfers. 
Slechts enkele landen in de we
reld vertonen een bevolkingspira
mide die zo topzwaar is als de 
onze. Wij komen tot één bejaarde 
per 7 inwoners en we tellen wel
dra één bejaarde ten laste van 
twee aktieve personen. 

Door de wijziging in de levens
gewoonten leven onze ouderen 
niet langer bij een van hun kinde
ren, doch wel alleen, wat het 
vraagstuk van behuizing, verzor
ging en vrijetijdsbesteding slechts 
scherper stelt. 

Onderzoeken o.m. in de provin
cie Antwerpen hebben uitgewezen 
dat meer dan een vierde van de 
onverbeterbare ongezonde wonin
gen bewoond worden door perso
nen boven de pensioensleeftijd. 

Het aantal bejaardentehuizen is 
te gering Slechts goed 5°/o van 
onze ouderen zijn kollektief gehuis
vest. In 1970 berekende men dat 
20.000 alleenwonende bejaarden 
dringend in gemeenschappelijke 
tehuizen dienden te worden opge
nomen. Die tehuizen waren er 
niet en zijn er nog niet, hoewel 
het aantal ouderen die dit nodig 
hebben voortdurend blijft stijgen 

Er is niet alleen het vraagstuk 
van het pensioen en van de be
huizing, er is ook het probleem 
van de medische verzorging en 
het vraagstuk van de vereenza
ming, de vervreemding. 

Veel heeft de staat aan heel de
ze problematiek nog niet gedaan. 
Het weinige dat werd verricht ge
beurde overwegend hetzij door 
sommige gemeenten, hetzij door 
privé-initiatief. 

Alleen kunnen die het echter 
niet aan. 

Het wordt de hoogste tijd dat 
de regering dit vraagstuk grondig 
aanpakt. 

Tot nog toe is ze schomelijk te
kort geschoten. 

wim jorissen. 
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SOCWt^L L^i/^n 
sociale informatie 

DE 
WERKNEMERS 
IN BEL«IE 

In België waren in 1972 volgens het 
Jaarverslag van de RMZ 2 857 616 werk 
nemers onderworpen aan de RMZ, meest
al tewerkgesteld m de prive sektor 

Hiervan hadden er 1537 783 het sta
tuut van handarbeider en 1319 833 dit 
van bediende Het aantal personeelsleden 
m overheidsdiensten en onderwijs die 
gedeeltelijk aan de RMZ onderworpen 
zijn o m voor ziekteverzekering bedroeg 
hiervan 681 729 

De bediendengroep is in de loop der 
laatste jaren fel aangegroeid Het aan
tal werklieden daalt m lichte mate Bij 
vergelijking met de situatie m 1968 stelt 
men vast dat op 4 jaar tijd het aantal 
bedienden met bijna 15 % aangroeide 

Meer dan 46 ' / van de werknemers 
zijn bedienden Van het totaal aantal man
nelijke werknemers behoren er 42 % tot 
de kategone bediende Van het totaal 
aantal vrouwelijke werknemers zijn er 
55 5 °o tewerkgesteld als bediende 

waar werken onze bedienden ? 
Op 1 3 miljoen bedienden werkt bijna 

1/4de (+ 400 000) in ondernemingen met 
mingen (50 tot 500 werknemers) en bijna 
500 000 werken in middelgrote onderne 
mingen (50 tot 500 werknemers en bijna 
400 000 werKen in ondernemingen met 
meer dan 500 werknemers 

waar werken 
de handarbeiders ? 

In tegenstelling tot de bedienden waar 

van de grootste groep in middelgrote on
dernemingen blijken bijna 40 % van de 
werklieden d w z 600 000 werklieden, te 
werken in een onderneming met minder 
dan 50 werknemers 550 000 werklieden 
werken m een onderneming met 50 tot 
500 werknemers en 400 000 werken in 
een onderneming met meer dan 500 werk
nemers 

Het loonpeil wordt m het jaarverslag 
op twee wijzen benaderd Vooreerst zijn 
er gegevens over de gemiddelde maand-
of dagbezöldiging Daarnaast wordt het 
aantal werknemers bekendgemaakt vol
gens inkomensschijven 

Het gemiddeld maandinkomen m de nij 
verheid bedroeg in 1972 voor de manne
lijke bedienden 28 025 fr en voor de vrou 
welijke bedienden 14 865 fr In de dien-
stensektor liggen de gemiddelde wedden 
iets lager, nl 25 010 fr voor de manne
lijke bedienden en 13 260 fr voor de 
vrouwelijke bedienden 

Er blijkt dus een enorm onderscheid te 
bestaan tussen de lonen van de vrouwen 
die ongeveer 53 % bedragen van het 
maandgemiddelde van de mannen 

Het gemiddeld dagloon bedroeg m 1972 
voor de handarbeiders in de nijverheid 
652 fr en in de handel 531 fr Voor de 
arbeidsters bedroeg dit 424 fr in de nij
verheid en 316 fr in de handel Het ver 
schil tussen mannen- en vrouwenionen 
IS bij de werklieden niet zo groot dan bij 
de bedienden Hier is er een merkelijk 
onderscheid tussen de nijverheids- en de 
handelssektor waar te nemen 

Deze gemiddelde lonen moeten met het 
nodige onderscheid geïnterpreteerd wor
den 

Het gaat hier immers om het gemid 
delde van alle aan de RMZ meegedeelde 
lonen, van de wedden van de direkteurs-
generaal tot de loopjongens Daarom ook 
IS het verschil bij de bedienden zo groot 
tussen de gemiddelden van mannen en 
vrouwen Vele vrouwen beginnen zeer 
jong te werken, stoppen vaak hun be 
roepsarbeid op 25-30 jaar bezetten wei
nig kaderfunkties en werken soms ook m 
deeltijdse betrekkingen In de aangifte 
van de lonen wordt met deze facetten 
geen rekening gehouden 

Zonder onderscheid te maken naar leef
ti jd, beroep of scholing geven de cijfers 
van de RMZ nog andere nuttige inlichtin
gen over de gemiddelde maandverdien
sten, volgens inkomensschijven 

Van de bedienden, tewerkgesteld in de 
prive-sektor, blijken 6 % van de mannen 
en 35 % van de vrouwen minder dan 
10 000 fr per maand te verdienen , 22 % 
van de mannen en 42 % van de vrouwen 
verdienen tussen 10 000 en 15 000 fr per 
maand , 45 % van de mannen en 20 % 
van de vrouwen verdienen tussen 15 000 
en 25 000 fr per maand en 27 % van de 
mannen en iets minder dan 3 % van de 
vrouwen verdienen meer dan 25 000 fr 
per maand 

BIJ de werklieden verdienen 9 % van de 
mannen en 64 % van de vrouwen minder 
dan 10 000 fr per maand , 51 % mannen 
en 35 % vrouwen verdienen tussen 10 000 
en 15 000 fr per maand , 38 % mannen 
en een procent vrouwen verdienen tussen 
15 000 en 25 000 fr per maand Slechts 
2 % van de arbeiders en 0,1 % van de 
arbeidsters verdient meer dan 25 000 fr 

Meer kenschetsend dan deze cijfers is 
wel dat GEEN 10 000 arbeidsters een 
maandloon verdienen dat gemiddeld ho
ger ligt dan 14 000 fr 

Ook het feit dat nog 60 % van de ar 
helders en 28 % van de mannelijke be
dienden minder verdienen dan 15 000 fr 
gemiddeld per maand stemt tot naden 
ken 

Aan ons inkomensbeleid kan nog heel 
wat gedokterd worden 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 

O 

o 

LPi 

Wetten en reglementen zijn vaak omvangrijke en 
ingewikkelde gehelen Omdat ze daarenboven met 
zelden diep ingrijpen in het sociaal en privaat le
ven van de burger worden ze door velen ervaren 
als een donkere dreiging die voortdurend boven 
ieders hoofd hangt 

Wetten en reglementen zijn evenwel noodza
kelijk Zij geven zekerheid Zij o.denen het sociaal 
leven omdat zij de balans persoon/gemeenschap 
in evenwicht houden Zij organiseren de bijdragen 
van de enkelingen hen zodoende herinnerend aan 
de solidariteit waartoe alle leden van een gemeen
schap gehouden zijn 

In opstand komen tegen onevenwichtigheden en 
onrechtvaardigheden m de bestaande wetten en 
reglementen, is de taak van iedereen, van enkelin 
gen en van groeperingen Het is trouwens niet 
alleen een taak Het is een plicht 

Ondertussen echter zijn de wetten zoals ze zijn 
En iedereen wordt daarenboven geacht deze wet
ten ook te kennen Wat natuurlijk een rechtskundig 
beginsel is en lang geen werkelijkheid 

Precies daarom brengen wij U voortaan elke 
week deze rubriek « Dokumentatie » Niet om U 
op te leiden tot deskundigen Wel om elke belang
stellende leek een eerste inzicht te geven in en 
een basis dokumentatie over de wetten en regie 
menten die voor hem soms van zeer praktisch 
nut kunnen zijn Sociale werkers en verkozenen 
zullen er vanzelfsprekend voor hun sociaal dienst 
betoon ook hun voordeel mee doen 

Dit rubriekje kan uitgeknipt en bijgehouden wor 
den Het formaat zal altijd hetzelfde zijn En de 
onderwerp krijgen een nummering volgens de hier
naast staande tabel 

WIJ hopen er U een dienst mee te bewijzen 
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Men weet onderhand wel dat Neder
land onze voornaamste leverancier zich de 
grote woede van de Arabische olielanden 
op de hals heeft gehaald en erg op het 
olieverbruik bezuinigt. Ons land heeft op 
het eerste zicht wel een extra-mogelijk-
heid achter de hand om zijn energiebe
voorrading veilig te stellen. De aardgas
voorraden waarover men daar beschikt 
zou men volgens sommige Noorderburen 
best voor zichzelf kunnen houden en de 
uitvoer naar o.m. België zou men best 
aan de laars lappen. Dat klinkt in de oien 
van energiebesparend Nederland mis
schien heel mooi en het bezorgt onze gas-
verbruiker kopzorgen, maar een eventuele 
gasstop heeft meer voeten in de aarde 
als men op het eerste zicht denkt. 

De Nederlandse Aardgasmaatschappij 
(NAM) heeft met de Belgische invoerder 
Distrigaz vooreerst een kontrakt en dat 
kan geen van beide partijen zomaar een
zijdig opzeggen. Het eenzijdig verbreken 
van bv het gasleveringskontrakt door de 
NAM zou ook dadelijk tot gevolg hebben 
dat België zijn leveringen van drinkwater 
aan Nederland zou stopzetten. Holland 
mag dan ooit wel het land van water en 
lucht geweest zijn, een land met drink
baar water is het vandaag al lang niet 
meer. Overigens is het ook lang niet ze
ker dat het olietekort opgevangen kan 
worden met aardgas. Er bestaan vandaag 
wel vrachtwagens die aardgas als brand
stof kunnen gebruiken, maar er is uiter
aard niemand die inziet hoe men op korte 
tijd een vrachtwagenpark kan ombouwen. 
Hetzelfde geldt voor de verwarmingsinstal
laties. Een centrale verwarming op aard
gas is al lang geen probleem meer maar 
het is onmogelijk een groot aantal olie-
branders van vandaag op morgen om te 
bouwen op gas, en we laten dan nog het 
zware financiële aspekt buiten beschou
wing. Men kan dit voorbeeldenlijstje nog 
langer maken, maar het omschakelen van 
olie op gas lijkt me zowel technisch als 
financieel — zeker op korte termijn — 
niet doenbaar zodat een aardgasboykot 
van Nederland tegenover ons land prak
tisch zinloos is en niets oplost. Men zou 
alleen een aantal onnodige spanningen 
oproepen waar niemand wat aan heeft. 

Misschien brengen sommige verbrui
kers de recente verhoging van het aardgas 
in verband met de huidige energieproble
men. Inderdaad, vanaf 15 november be
taalt de industrie bijna 3 cent per m3 en 
de gewone verbruiker 3,4 cent. per m3 
meer. Deze tariefverhoging is alleen het 
gevolg van de revaluatie van de Neder
landse Gulden op 17 september met 
5%, zodat Distrigaz aan de NAM onge
veer 5% meer moet betalen per m3 gele
verd aardgas. Alhoewel er op dit ogen
blik onderhandelingen tussen bc^de maat
schappijen aan de gang zijn om de prijs-
verhogino zo laag mogelijk te houden (op 
dit ogenblik kent men de resultaten nog 
niet van dit rondetafelzitten) heeft Distri
gaz toch maar het zekere voor het onze
kere genomen. De konsument die op aard
gasverbruik aangewezen is heeft tenslot
te toch geen keuze, hij kan niet anders 
dan de prijs betalen die hem aangerekend 
wordt. Het Kontrolekomité belooft wel de 
gastarieven aan te passen indien de on
derhandelaars van Distrigaz iets van de 
5% kan afpingelen. Dat afpingelen is niet 
veel meer dan een tijdverdrijf want ove' 
enkele maanden zal het aardgas, in navol
ging van de aardolie, ook wel fors duur
der worden. 

Voor wie zich problemen stelt over de 
aardgasleveringen aan België verzamelden 
we nog deze cijfers. De NAM garandeert 
ons jaarlijks de levering van 10,5 miljard 
m3 per jaar. Vanaf 1975 zullen we gedu
rende 20 jaar jaarlijks 2 miljard m3 gas 
krijgen uit bronnen in het Noorse deel 
van de Noordzee. Uit Algerije wordt vanaf 
1977 gedurende 20 jaar jaarlijks 3 miljard 
m3 aardgas geleverd. Zowel voor het 
Noordzeegas als de leveringen uit Algerije 
zijn de kontrakten reeds ondertekend. Ver
der zijn onderhandelingen bezig met de 
Sovjet-Unie en sommige landen uit het 
Midden-Oosten. Deze laatste landen be
schikken over veel grotere voorraden (tot 
15 maal zoveel) dan de totnogtoe gekende 
Nederlandse voorraden. Die bekende Ne
derlandse voorraden liggen nochtans mer
kelijk onder de werkeijke voorraden want 
nog niet zolang geleden ontdekten vorsers 
een enorme gasbel onder de Waddenzee. 
De grootte van deze gasbel is volgens 
specialisten « enorm » maar naar de wer
kelijke grootte heeft met het raden en 
ondertussen zoekt iedereen verder. 
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Zoals vor.ge maand publiceren we deze week een uitgebreide 
TOI*-20 (eigenlijk een TOP-50). Het is trouwens zo dat het 
' voetvolk » veel talrijker is dan de aanvoerders, en dat het 
nog steeds « de koningin der slagvelden » is Czelfs in een 
moderne oorlog kun je niet weg zonder infanterie). Maar ge
noeg oorlogstaai, hier zijn ze dan de 52 dapperen, aan wier 
top deze week niets veranderde tenzij in het puntenaantal : 
Richard Vinex is nu gevaarlijk dicht het eerste duizendtal ge
naderd en ligt met 132 punten afgetekend voor op nummer 
twee. In de middenklasse is een nieuwe dame opgedoken. 
Kaatje Babyion, die haar naamgenoot Mik met een paar pun
ten de loef afstak. Voor het overige is twee dames op 52 
toch maar mager... 

1. Richard Vinex (St. Kwintens-Lermik) 909 
2. Huguette Ingelaere (Gent) 767 
3. Jef Nagels (Oostende) 720 
4. Joris Depré (Tervuren) 565 
5. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 511 
6. André De Volder (Leuven) 343 
7. Juul Moens (Antwerpen) 300 
8. Noël Leeompte (Wervik) 281 
9. Ferre De Beuekelaer (Kontich) 194 

10. Renaat Vanheusden (Hasselt) 189 
11. René De Ranter (Aartselaar) 168 
12. Maurits Goethals (Brugge) 163 
13. Cis Nauwelaerts (Duffel) 157 
14. André Van den Berghe (Oostakker) 154 
15. Gilbert De Caluwé (Melsele) 145 
16. Frans Van Dessel (Nijlen) 144 
17. Jo Belmans (Geel) 141 
18. Albert Aendenboom (St Niklaas) 132 

Mauriee Remans (Zonhoven) 132 
Marcel Scheys (Lubbeek) 132 
Damien Van Haverbeke (Oostkamp) 132 

22. Jozef De Meyer (Heverlee) 
23. Jaak Indekeu (Peer) 
24. Jan Caudron (Aalst) 
25. Jozef Labaere (Kortrijk) 
26. Gust Geens (Kapelle-op-den-Bos) 
27. Emiel Clerebaut (Geraardsbergen) 
28. Wilfried Lagae (Izegem) 
29. Marcel De Boeck (Vilvoorde) 
30. Alfons Van Holderbeke (Waarschot) 
31 Paul Toilet (Heverlee) 

Fons Van Raemdonck (Kruibeke) 
33 Domien Leppens (Houthalen) 
34. Theo Beenders (Zaventem) 
35. Roger Stock (Harelbeke) 
36. Koen Van Meenen (Heusden O.-VI.) 
37. Kaat Babyion (Varsenaere) 

Roger Dierick (Vichte) 
39. Mik Babyion (Roeseiare) 
40. Joris De Ruyter (St. Joris-Winge) 
41. Leon Van Durme (Merelbeke) 
42. Jozef Claeskens (Halen) 

Julien De Sutter (Melle) 
Wim Duys (Broechem) 
Herman Versiype (Tielt) 

46. Dolf Peeters (Steendorp) 
47. Francis Anthonis (Herentals) 

Gaston Asselbergs (Grimbergen) 
Jaak Cuppens (Neeroeteren) 
Bert De Cremer (Denderhoutem) 
Marcel De Knijf (Deurne) 
R. Vandevijvere (Roeseiare) 

124 
114 
111 
106 
92 
87 
79 
78 
77 
74 
74 
72 
70 
63 
61 
60 
60 
58 
57 
55 
54 
54 
54 
54 
49 
48 
48 
48 
48 
48 
48 

AAN ONZE 
MILITANTEN EN 
PROPAGANDISTEN 

Ook voor onze militanten en 
propagandisten breekt een nieuw 
jaar aan, waarbij we hen per
soonlijk het beste toewensen. 
Voor de partij wordt het ander
zijds een belangrijk jaar. 

Niet alleen omdat we dit jaar ons 
20-jarig bestaan vieren, dat vol
gens de woorden van onze hoofd-
redakteur voor velen het jaar 
wordt was het grote weerzien, 
doch ook omdat 1974 het verkie
zingsjaar wordt of althans het 
jaar vlak vóór de verkiezingen, 
die ten laatste in mei 1975 moe
ten plaats vinden. 

Zijn militanten en propagandis
ten voor elke partij kostbaar, 
voor de Volksunie, partij zonder 
machtsposities in sociale organi
saties of in de regering waren 
ze steeds het voornaamste kapi
taal. 

Ze zijn dit gebleven. 

Met een grote ruk hebben ze de 
partij sinds ons jongste kongres 
weer op dreef gebracht, daar 
waar ze dreigde in het intellek-
tueel luchtledige rond te tollen. 
Het is steeds kenmerkend ge
weest voor de Volksunie dat de 
top en de basis nauw verbonden 
waren, dat er nooit sprake was 
van vedetten en van aanhangers 
doch slechts van een ploeg waar 
de inspraak, lang vóór het woord 
zijn nieuwe betekenis kreeg, 
geen ijdel woord was. De wissel
werking propagandist en bestuur 
was steeds reëel. De leiding stond 
niet boven de militanten doch 
er tussen : de meest vruchtbare 
plaats trouwens. 

Dat was de kracht van de Volks
unie. Zo kreeg de partij vanwege 
de propagandisten tienduizenden 
uren werk gratis gedaan, wat mil
joenen betekenden voor onze 
propaganda. 

Samen met onze radikale Vlaams-
nationaie basisidee, die vermits 
volks gericht, uiteraard stevig so
ciaal was, is de Volksunie daar
door gekomen waar ze nu staat. 
Vlaams en sociaal dient de leuze, 
de wekroep te blijven. 

De waarde van de propagandist 
voelt de partij aan wanneer haar 
propaganda niet meer overkomt. 
Bij dit overkomen speelt het 
overbrengen nog steeds de door
slaggevende rol. Geen propagan
da is zo fors als die van het le
vendig kontakt van de propagan
dist met de Vlaamse volksmens. 
Een goed propagandist is een 

motor en een motor betekent 
energie. Wie op een willekeurig 
moment duizenden motoren kan 
doen aanslaan die kan een enor
me energie, een fantastisch di-
namisme ontwikkelen. Dat heeft 
de Volksunie vaak gekund. En dat 
moet zo blijven. 

De taak van de propagandisten 
is het ook het partijtype van de 
Volksunie gaaf te houden. 

De Volksunie is geen partij zo
als de andere, werd steeds ge
zegd. Dit was in die zin juist dat 
de profiteursgeest, die de tradi
tionele partijen sterk heeft aan
getast, bij ons nooit vaste voet 
heeft gekregen. Voor de Volks
unie stond steeds de inzet voor
op, de idee. Ook dat moet blij
ven. 

Toen 19 jaar geleden de Volks
unie ontstond gaven weinigen 
haar een ernstige kans. Toch 
hebben onze militanten en propa
gandisten samen met de partij
leiding het klaargespeeld dank 

zij hun enorme inzet onze partij 
tot een middelgrote partij te ma
ken. 

Het is duidelijk dat steeds rui
mere lagen van dt bevolking kun
nen worden gewonnen zo men de 
juiste benaderingstaktieken ge
bruikt. Daar toe dient ons kader 
propagandisten verder uitgebreid. 
Ook dat kan en wordt op vele 
plaatsen overduidelijk bewezen. 
Voor een dinamische partij be
staan er geen grenzen. 

Het is niet moeilijker van een 
middelgrote partij een grote te 
maken dan een partij uit de grond 
te stampen en ze tot middelgrote 
partij uit te bouwen. 

Men moet daarvoor slechts in 
zijn taak geloven en ervoor wer
ken. Bij de inzet van ons 20ste 
jaar rekenen we daarvoor op al 
onze propagandisten. Wij zullen 
naast hen staan. 

wim jorissen. 
Algemeen Sekretaris van de 

Volksunie. 

BELANGRIJK 

BERICHT 

Onze BW-medewerkers stellen vandaag een wijziging in de 
plaats en de schikking van de BEWEGINGSWIJZER vast. Er is 
een splitsing gebeurd tussen het eigenlijk bewegingsnieuws en 
de plaatselijke aktiviteitsaankondigingen, die voortaan onder de 
rubriek « KALENDER » gegroepeerd worden. 

Stelregel is daarbij — behalve beknoptheid — aanduiding in 
deze volgorde : datum — plaats — aard van de bijeenkomst — 
uur — waar (lokaal en adres) — samenvattende inlichtingen 
(zeer beknopt). 

Aan de hand van de eerste KALENDER — zie hierna — zult 
U zelf kunnen opmaken, wat daarvoor allemaal in aanmerking 
komt ; arr. raad, ledenvergaderingen, gezellige bijeenkomsten, 
feesten, bals, dia-, gespreks- en voordrachtavonden, kunstbij
eenkomsten, kwiswedstrijden, enz. 

Mogen we U vragen deze aktiviteiten afzonderlijk van het 
overige nieuws te houden onder hoofding KALENDER ? Dank 
bij voorbaat ! 

Redaktie BEWEGINGSWIJZER. 
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11 Deurne : Arrondissementsraad, te 20u30 in lokaal « Tref
punt >., Turnhoutsebaan, 28 
11 Borgerhout : Met VUJO op bezoek bij « Gazet van Ant
werpen » Bijeenkomst te 19u45 aan de burelen GVA Natio-
nalestraat Maximum 25 deelnemers Wie meewil moet tijdig 
bellen naar Walter Van Nispen (tel 36 93 69) 
14 Borsbeek : Voorlichingsvergadering DE OLIEKRISIS EN 
HAAR GEVOLGEN te 20 u, zaal Riviera, Centrum Borsbeek 
Sprekers senator Hector De Bruyne en expert R Van Herck 
Gratis toegang 

18 Borgerhout : Ledenvergadering, te 20u30 in De Nieuwe 
Garnot traditionele worstenbroodavond opgeluisterd met 
film over Z Afrika door onze mandataris Frans Dirks Tijdig 
deelnemingsstrook sturen naar mevr Van Geert (tel 36 68 29) 
18 Mortsel : Afdelingskwisavond te 20 u in St Lodewijks-
centrum (Dieghemwijk) Er wordt gewerkt met « zaalgroe-
pen» Prachtige prijzen < 
19 Antwerpen : Bezoek aan de nieuwe KNS m opbouw Af
spraak om 10 u kant KNS, Hopland 
19 Edegem Gezellige worstenbroodavond van onze VU-
afdelmg in lokaal « Drie Eiken » Eregast volksvertegen
woordiger de h Goemans Inschrijven tegen 50 fr per per
soon in « Drie Eiken » of bij de bestuursleden 
19 Kontich • Huldiging Juli Tolleneer. 
19 Mol . vu-af delingsbal te 20 30 u Parochiezaal Mol-Gom 
pel OLVrouwstraat Orkest Gene Curtis 
26 Hemiksem : Dia-avond, te 20u m het Pariochiaal Centrum, 
Saunierlei Toeristische reeks over Frankrijk en Zwitserland 
Gratis toegang 

26 Merksem • HUTSESPOTFUIF om 20 30 u in Vlaams Huis, 
Bredabaan 298 
31 Deurne : VVM-avond voor mandatarissen en afdelmgs-
bestuursleden lokaal « Trefpunt •> Turnhoutsebaan, 28, te 

ANTWERPEN 

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
JANUARI 1974 : 
ANTWERPEN . 
Maandag • 7 januari : 
Maandag 14 januari : 
Maandag : 21 januari 
Maandag : 28 januari 

53.89.26) van 

(tel. 37.13.32) 

volksvert. A DE BEUL en R. MATTHEYSSENS 
; volksvert. A DE BEUL en sen. H. DE BRUYNE 
• volksvert. A DE BEUL en R. MATTHEYSSENS 

volksvert. A. DE BEUL en sen. H. DE BRUYNE 
Lokaal • VU-Sekrgtariaat (Stad) Antwerpen — Wetstraat, 12 (tel. 
36 84 65) van 16 u tot 20 u 
WIJNEGEM : 
Maandag • 7 januari : senator H. DE BRUYNE 
Maandag • 21 januari : senator H. DE BRUYNE 
Lokaal « Vleminckhof » Marktplein, 8 Wijnegem (tel. 
19 u tot 20 u. 
KONTICH : 
Woensdag 9 januari : volksvert. R. MATTHEYSSENS 
Woensdag : 23 januari : volksvert. R MATTHEYSSENS 
Lokaal « Alcazar » Mechelsesteenweg, 22 Kontich 
van 19 u tot 20 u. 
KAPELLEN 
Donderdpq . 3 januari : volksvert. Dr. H. GOEMANS 
Lokaal ten huize van dhr. Op de Beeck, Wilgenstraat, 4 (tel. 64.55.93) 
van 20u30 tot 21u30 
MERKSEM : 
Donderdag : 17 januari volksvert Dr. H. GOEMANS 
Lokaal • « Tijl » Bredalaan, 298, Merksem (tel. 45.89.76) van 20u30 tot 
21u30 

ARR TURNHOUT 

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

elke zaterdag van 10 tot 11 u. » » » 
OLEN . 4e donderdag om 20 u in lokaal « In de oude Pot ». 
VEERLE 3e dinsdag om 19.30 u in café De Wijngaard, Dorp. 
TURNHOUT : 4e donderdag om 20 u. in cafe Amicitia, Markt. 
VORST • 3e dinsdag om 20 u bij Kempenaers, Geelsebaan 72. 
VOSSELAAR : 3e donderdag om 19.30 u in cafe De Ster, Heieinde. 
WESTERLO . 4e donderdag, 20 45 u. in « Onder de Toren », Voortkapel 
Senator Wim Jorissen 
HERENTALS . 3e maandag om 19 u. in De Zalm, Grote Markt. 
HERSELT . 2e maandag om 18.30 u. in café « Bij de Mike », Bergom. 
VORSELAAR . 3e maandag om 18.30 u. in het Bierhuis, Kerkstraat. 
Senator Edgard Bouwens 
GEEL 4e maandag om 21 u. in hotel Sportwarande, Markt. 
GROBBENDONK : Ie maandag om 21 u. in lokaal Van Hauwe, Kerkplein. 
VOSSELAAR : 4e maandag om 19 30 u. in cafe De Zwaan, Kerkplein. 

ANTWERPEN (Arr.) 
ARR BESTUUR 

Gezien de feestdagen van kerst
mis en nieuwjaar, vervalt de nor
male datum van de arr bestuurs
vergadering, en wordt verplaatst 
naar maandag 7 januari (zelfde lo
kaal en uur) 
ARR RAAD 

De e k arr raad gaat door op 
vrijdag 11 januari te 20 u 30 Let 
wel m het lokaal •< Trefpunt ». 
Turnhoutsebaan 28, Deurne 
VVM-AVOND 

Zal doorgaan op donderdag 31 
januari te 20 u 30 in lokaal 
<• Trefpunt », Turnhoutsebaan 28, 
Deurne Niet alleen de mandata 
rissen, doch eveneens alle afde 
lingsbestuursleden zijn van harte 
welkom en verwachten wij op de 
VVM avonden De afdelingen wil
len met deze datum rekening hou
den en dus geen eigen afdelings-
aktiviteit vastleggen 

ANTWERPEN (Stad) 
1974 

Een zuinig en zonder zorgen 
jaar met voldoende welvaart en 
heel veel welzijn, wensen we al 
onze medestanders en tegenstan
ders 
ABONNEMENTENSLAG 

In onze afdeling loopt het ge
smeerd dank zij vele medewerkers 
uit ons bestuur J Moens zit dik 
in de toppers, dat mag gezegd 
worden Het kost hem heelwat 
avondbezoekjes bij de leden thuis 
Een goeie kant hij heeft nu al 
tijd een steekhoudend argument 
voor zijn lang uitblijven 
GESCHENKABONNEMENT 

Mevr De Bakker uit de Char 
iottalei 14 IS een lieve Zij schonk 
ons reeds verschillende geschenk 
abonnementen voor leden uit on
ze afdeling die met zo makkelijk 
over het bedrag van 350 fr heen 
kunnen Wil haar volgen, beste 
lezer , stort dit bedrag op onze 
rek KB, Carnotstr, Antw , voor 
het nr 404-3036801-74 van Vü-
Antw Stad Dank u 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op ons sekr Wet-
str 12 's Maandags tot 20 u Elke 
maandag kan u er ook volksvert 
De Beul of Mattheyssens sen De 
Bruyne en Bergers aantreffen Ze 
zijn uitgerust na de kerstvakantie 
Ze zien er goed uit i 

Het dienstbetoon is gratis en 
voor iedereen We staan er op dat 
het dienstbetoon een erezaak is, 
geen enkele verplichting Honder
den werden reeds daadwerkelijk 
geholpen We dachten, he zouden 
we daaruit de volgens ons finan
cieel sterksten nu eens met mo
gen vragen een abonnementje op 
ons weekblad « Wij » te willen 
nemen Meer dan honderd werden 
aangeschreven Resultaat 3 
abonnementen Das ook met vet 
GALABAL 

<• Vroeger en Nu » voor de zes
de maal op zaterdag 16 februari 
Zuinig zijn in 74, glaasje minder 
drinken zelfde kleedje mag dit 
jaar Doch komen moet u i Kaar 

ten 250 f r , storten op vermelde 
bankrekening 
KONTAKTBLAD 

Wringt zich m januari tussen de 
reklamebladen door in de bussen 
van de eerste vier wijken van de 
stad Een zwart blad m een rode 
wijk met zeker hier en daar een 
geel-zuur lezer 
PAMFLETTEN 

Tweekleurige en meer dan 
40 000 stoppen we daar en elders 
ook nog bij Ze zijn nog met be
taald Help hier eens aan mee, 
dan bezorgen we samen onze 
drukker een gezellige dag Ken u 
dat verschrikkelijk lang banknum
mer nog van ons ' 404-30368-74, 
KB, Carnotstr An tw, voor VU 

GEMEENTERAAD 
Ga eens in de publieke tribune 

luisteren naar •< onze Lode », dat 
heeft hij zo graag ' Dan kan u 
meteen ook onze gemeenteraads
leden horen tieren i Om de drie 
weken op maandagavond Voor 
juiste datum, tel sekr 36 84 65 

BOECHOUT-VREMDE 
SEKRETARIAAT 

Zal in de toekomst worden waar. 
genomen door Ward Bellekens, 
Heuvelstr 78 te Boechout 
DOET U MEE ' 

Aan onze jubileum werving van 
« Wij "-abonnementen en leden ' 
Doorgeven aan onze voorzitter 
Fred Entbrouckx, Kapelleveldsti 3 
of aan onze sekretaris Ward Belle 
kens, Heuvelstr 78 te Boechout 

BORSBEEK 
AMNESTIE AKTIE 

Zondag 23 december voerden 'n 
10-tal propagandisten aan de bei
de Borsbeekse kerken een fel op
gemerkte amnestie-aktie De aktie 
werd op kerstdag voortgezet. 
DIENSTBETOON 

Peer Van Nuffelen, gemeente
raadslid Corluylei 24, tel 21 60 33 

Staf Kiebooms, voorz KOO, L 
Hendnckxlei 20, tel 21 61 98 

Jef Demi, lid KOO, Jan Bosstr 
4, tel 21 01 91 

Frans Van Looveren, lid KOO, 
Akkerdonkstr 11, tel 2148 21 

EKEREN 
LEDENWERVING 
EN ABONNEMENTEN 

Versterk de Volksunie Word lid 
of neem een abonnement op 
« WIJ », het weekblad van de par
tij Gelieve zich te wenden tot 
het sekretariaat, Geestenspoor 72 
Tel 41 04 41 

KAPELLEN-HOEVENEN 
LEDENHERNIEUWING 1974 

Is vlot verlopen Daarmee mo
gen WIJ met stoppen In 1974 be
staat de VU 20 jaar en wij zullen 
in Kapellen proberen een aantal 
nieuwe leden te werven 
ROSKAM 

Het nieuwjaarsnummer van on
ze « Roskam » is in rekordstijl 
besteld m 6 200 bussen van de 

fiflOBCüOLCn 
AL AL AANBOUW-

KEUKENS UIT CLASAL 
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 

gemeenten Kapellen, Hoevenen en 
Stabroek Dank aan alle bussers 
In januari wordt 't speciaal «Wij»-
nummer gebust op 5 000 ex in de 
zelfde gemeenten 
BSP-VERDRAAGZAAMHEID 

Dat de BSP-burgemeester zich 
ontpopt als een mini-diktatorke is 
nogmaals bewezen op kerstavond 
Deze heer belegde namelijk een 
gemeenteraad op 24 december te 
20 u VU-gemeenteraadslid Schon-
keren heeft samen met de andere 
oppositieleden een protestbrief 
ondertekend tegen deze handels
wijze Terecht heeft de voltallige 
oppositie dan ook de zaal verla
ten 

KONTICH 

ABONNEMENTENSLAG 
Een telefoontje met het sekreta

riaat (tel 57 09 82) en het nodige 
wordt gedaan 

MORTSEL 

KONTAKTADRES 
Wenst u inlichtingen omtrent 

onze VU-werking of hebt u wel 
eens een moeilijkheid waarbij wij 
u misschien wel kunnen helpen ' 
Zowel het afdelingssekretariaat, 
Emiel Croes, Steenakker 90, Mort
sel, tel 49 12 20 als het VU-arr. 
sekretariaat, Wim Claessens, Pas
toor Deensstr 19, Mortsel, tel 
55 39 09, staan steeds tot uw 
dienst 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Mensen met problemen kunnen 
terecht op het sekretariaat, Ant-
werpsestr 186, waar Guido Mi-
chiels, Frans De Meulemees-
ter en Jos De Koek ter beschik
king zijn elke vrijdag vanaf 20 u 

WILRIJK 
WENSEN 

Bij al de wensen welke thans en 
over enkele dagen nog zullen ge
wisseld worden voegen wij ook 
de onze Op de eerste plaats een 
goeie gezondheid, want dat is de 
motor die alles moet trekken ; 
verder een grote openheid voor 
al de mensen die ons omringen, 
onze grootste werfkracht moet uit
gaan van de manier waarop wij 
de mensen tegemoet treden en 
tenslotte een positieve bereidheid 
om ons federalisme konkreet uit 
te bouwen tot bevrijding van de 
Vlaamse volksgemeenschap 
NIEUWE LEDEN 

Gedeeltelijk door het grote aan
tal verhuizers was ons ledenaan
tal de laatste jaren nauwelijks 
aangegroeid Niet alleen is de le
denhernieuwing thans reeds vol
ledig uitgevoerd, er zijn ook een 
70-tal nieuwe leden bij gekomen 
Laten wij het daarbij met houden 
Wie adressen kent die door onze 
bestuursleden kunnen bezocht 
worden dele deze mee aan Jan 
Lenaerts, Steerveldstr 27, tel 
27 19 89 Afgesproken ' 

Allen landen vlaggen - Kunst-
vlaggen - Reklaam vlaggen -
Fanions - Wimpels - Gebor
duurde kentekens - biibeno-
digdheden . Lintjes met leeuw 

en speld - Zelfklevers 
Onze reklaam leeuw katoen 
375 F - met fennen 475 F 

VRAAGT PRIJSLIJST 

Paul SUYS 
Molenvast 50, Herentals 2410 
T (014)212.07 - P.R. 10.29.28 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
fel. (03)86.71.21 
voor AL öw bieren 

en Limonades 
• 

BIjhuizen : Cogels Osyle! 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36 10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 
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BRABANT 
VUJO BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 

TEGEN SNELSPOOR DOOR PAJOTTENLAND 

De Volksunie-jongeren wan het arr. Brussel-Halle-Vilvoorde stellen 
vast dat er in hoge kringen opnieuw gepraat wordt over de aanleg van 
de snelspoorlijn Brussel-Rijsel-Parijs. 

Nogmaals wenst de Vujo van het arr. Brussel-Halle-Vilvoorde er de 
nadruk op te leggen dat de aanleg van deze spoorlijn door het Pajot-
tenland een aanslag betekent op het eigen landelijk karakter van deze 
streek. Door deze spoorlijn zal deze streek immers onherstelbaar ver
nietigd worden. In Vlaams-Brabant is het Pajottenland nog een groene 
zone. Wij zijn de mening toegedaan dat deze zone in geen geval mag 
vernietigd of zelfs maar beschadigd worden, omwille van het behoud 
van een goed leefmilieu. 

De Vujo vindt eveneens dat deze snelspoorlijn helemaal niet nood
zakelijk is. De aanleg ervan zou slechts een massale geldverspilling 
met zich meebrengen. Wij blijven dan ook absoluut gekant tegen deze 
spoorlijn, waar men ze ook zou aanleggen. 

SNELSPOOR PAJOTTENLAND 

De Volksuniefraktie van de fe-
deratieraad Halle stelt vast dat 
het probleem van het snelspoor-
tracé Brussel-Rijsel-Parijs weer 
akuut gesteld wordt. 

Verklaart zich samen met de 
burgemeesters en de verschei
den aktiekomitees uit het Pajot
tenland formeel tegen het projekt 
dat door het Pajottenland zou 
gaan. 

Wijst eveneens de andere tra-
jekten, die niet samenvallen met 
de huidige spoorlijn Brussel-Hal-
le van de hand, omdat zij steeds 
een aanslag betekenen en het 
enige groene landschap onhe' 
stelbare schade toebrengen. 

De Volksuniefraktie is niet en-
thoesiast over het tracé langs 
het kanaal en de huidige spoor
lijn tussen Halle en Brussel, 
maar ziet deze oplossing als het 

minste kwaad. Veel zal echter af
hangen hoe men hier de nodige 
veranderingswerkzaamheden zal 
uitvcGren en op welke manier 
men rekening zal houden met de 
werkelijke belangen van de in
woners langs dit tracé. 

De Volksuniefraktie blijft ech
ter nog steeds het nut van deze 
snelspoorlijn betwijfelen, maar 
de aanleg ervan schijnt om in
ternationale redenen, onvermijde
lijk te zijn geworden. 

Daarom vragen wij aan de ver
antwoordelijke instanties, die de 
definitieve beslissing moeten ne
men, rekening te houden met dit 
!>tandpunt, omdat het tracé van 
het snelspoor, als dit dan toch 
onvermijdelijk is, langs het ka
naal en de bestaande spoorlijn 
Brussel-Halle de meest logische 
inplanting is. 

LEUVEN (Arr.) 

AFFICHEN 

Er zijn nog een aantal van die 
prachtige raamaffichen « 20 jaar 
VU » beschikbaar Wie wil er noq 
eentje ? Neem kontakt met W 
Somers, tel 013/32669 

KALENDER 

7 januari arr bestuur 
12 januari arr bal 
19 januari afd Oud-Heverlee, bal 
22 januari • arr raad en bestuur 
samen met H Schiltz en E Raskin 
26 januari afd Heverlee, kinder-
feest 
2 februari afd Attenrode Wever, 
bal. 

STEENOKKERZEEL-PERK 
DIENSTBETOON 

Elke 2de dinsdag dr Anciaux, 
volksvert en Mon Schepers, fede-
ratieraadslid 

Elke 4de dinsdag Theo Pau
wels, prov raadslid en Jules Van-
cauwenbergh, gemeenteraadslid 

LIEDEKERKE 
SPAAR PAPIER 

Onze postbussen zitten vol pa
pier (kranten, publiciteit, enz ) On. 
ze afdeling spaart dit papier sa
men Laat iets weten aan onze 
bestuursleden, zij komen het afha
len wanneer u het wilt Dank 

Dosfelmstituut vraagt Nederlands 
talige schoonmaakster voor onder
houd burelen, 's morgens of 's 
avonds (naar keuze) Voor inlich
tingen tel tussen 9 en 17 u op 
het nr 02/19 12 02 of 02/17 90 75 
of schrijven op adres Tribunestr. 
14, 1000 Brussel — R 154 

KADERHERVORMING : 

POLITIEK OPBOUWWERK 

Het kadervormingsprojekt « po
litiek opbouwwerk » dat in 1973 
een groot sukses kende zal ook 
in 1974 worden voortgezet. 

Een eerste kursus zal georga
niseerd worden in het arrondisse
ment Brussel op de zaterdagen 
19 januari, 2 februari, 16 februari, 
2 maart, 16 maart en 30 maart 
1974, telkens van 13.45 uur tot 
17.15 uur. 

Als vergaderlokaal kozen wij 
Alumni-Leuven, Magdalenastraat 
51, 1000 Brussel (in de buurt van 
het centraal station). 

Door het organiseren van deze 
cyclus wordt aan de kaderleden 
een unieke kans geboden om hun 
ideologische en politieke bagage 
bij te werken. 

Een gratis folder met alle in
lichtingen kan bekomen worden 
bij het Dosfelinstituut, Tribune
straat 14, 1000 Brussel, (tel. : 
19.12.02). 

Inschrijvingen kunnen gedaan 
worden bij mevr. J. Craps-Van 
Welde, provinciaal direkteur Dos
felinstituut Brabant, Leuvenbaan 
277, 3070 Kortenberg, (tel. 
59.84.66 in de namiddag) vóór 10 
januari 1974. 

Mogen wij er op aandringen 
dat alle geïnteresseerden zich 
vooraf zouden inschrijven tenein
de het ons mogelijk te maken 
hen tijdig de voorbereidende nota 
te laten geworden. 

VU-FEDERATIE HALLE 

EN DE TOEKOMST 

VAN DIT GEWEST 

De Raad der afdelingen van de 
Volksunie-federatie Halle onder
zocht de ekonomische toestand 
en de industrie van onze streek en 
stelt vast dat onze streek, en 
voornamelijk de Zennevallei-Ka-
naalzone, een sterk geindustria 
liseerd karakter heeft Deze In
dustrie omvat in grote mate be
drijven van de arbeidsintensieve, 
sekundaire (verwerkende) sektor 

Dat er tot nu ettelijke tiendui-
zende werkplaatsen voorhanden 
zijn , zodat zeer veel mensen 
werk in eigen streek vinden 

Dat deze toestand geleid heeft 
tot een hoog peil van welvaart, 
en dat wij hierdoor steeds on
afhankelijker hebben kunnen 
staan tegenover Brusselse in
vloeden dan ander, minder ge
ïndustrialiseerde gebieden Dat 
WIJ een jonge en nog steeds 
groeiende bevolking hebben, die 
haar toekomst verder ter plaatse 
moet kunnen opbouwen 

De Volksunie beseft echter dat 
heel wat bestaande industrieën 
vooral in de sekundaire sektor, 
sterke verouderingsverschijnse
len vertonen, en dat de nieuwe 
ekonomische aktiviteiten zich m 
funktie van Brussel vooral toe
spitsen op de tertiaire (dienst
verlenende, voedings- en winkel) 
sektor Deze is veel minder ar
beidsintensief, en ook veel mee.-
onderhevig aan de minste kon-
junktuurschommeling Dit brengt 
op lange termijn het sociaal-eko-
nomisch evenwicht van onze 
streek, en de verdere werkgele
genheid en welvaart voor onze 
bevolking in gevaar 

De Volksunie eist dan ook dat 
de diensten van de ministeries 
van Ekonomische Zaken en van 
Vlaamse streekekonomie, onmid
dellijk een beleid zullen voeren 
en stimuleren, gericht op de ver
meerdering van de bestaande ar
beidsplaatsen Dit kan enerzijds 
gebeuren door de noodzakelijke 
dienstverlenende en centrum 
funktie van de stad Halle verder 
uit te bouwen, door de decentra
lisatie naar onze streek van be
paalde openbare besturen en nor 
male druk op de bestaande be
drijven om hun administratie bij 
het bedrijf, dus hier, te vestigen 
Anderzijds moet men onmiddel
lijk overgaan tot een gezonde en 
evenwichtige vernieuwing en om
schakeling voor de verouderde 
bedrijven uit de sekundaire sek
tor 

Uit het Rapport « De Belgische 
Ekonomie in 1972 », uitgegeven 
door het ministerie van Ekonomi
sche Zaken en Energie, blijkt dat 
Vlaams Brabant, dus ook de fede
ratie Halle, bij de verdeling van 
toelagen en kredieten voor Eko
nomische expansie, stiefmoeder
lijk wordt behandeld De Volks
unie eist dat deze toestand on-
middelliik wordt recht getrokken 
Tevens moeten de bevoegde be
sturen alles in het werk stellen 
om nieuwe kapitalen en industrie 
Ie vestigingen in onze streek aan 
te trekken, die de vernieuwing 
moeten waar maken, en onze nog 
al te lege industrieparken te be
zetten 

Alleen door onmiddellijk deze 
maatregelen te nemen zal de fe
deratie Halle haar ekonomische 
vitaliteit behouden, waardoor ver
meden wordt dat het binnen af 
zienbare tijd alle kenmerken van 
een uitgeleefd, verouderd en eko-
nomisch zwak gebied zal verto
nen WIJ mogen met op Brussel 
aangewezen zijn, omdat de ne
faste gevolgen daarvan ook op 
sociologisch en kultureel vlak, 
met te overzien zijn 

KflL€nD€ll 
PROV BRABANT 

JANUARI 
5 Liedekerke : FEESTNAMIDDAG DERDE LEEFTIJD om 13 30 

u Zaal Golden Ray, Meersstraat, met Willem De Meyer 
5 St. Kwintens-Lennik : Wafelbak om 17 u VU-lokaal recht

over kerk Eizermgen 

12 Leuven : VU-JUBILEUMBAL om 21 u, Salons Georges, Ho 
geschoolplein Orkest The Lords en troubadour Giedon Reu 
zetombola 
17 Buizingen : Dia-avond « Zenne en Zonien » om 20 u in 
zaal •< De Welkom » de Kerckhovestraat 16 A Inrichters VU 
Buizingen en informatieblad « Teenentander ». 
19 Peutie : Eerste VU-BAL om 20 30 u Zaal Moty Orkest 
Bert Minten 
19 St. Genesius-Rode : VU-Bal om 20 30 u Zaal de Kroon 
Steenweg naar Halle 131 Disco bar « Focus » 

FEBRUARI 
2 Attenrode : 3e VLAAMS BAL in zaal 't Hageland Meen-

selstr 1 Met vlaginhuldiging door partijvoorzitter mr Van 
der Eist om 20 30 u 
9 Kortenberg : Jaarlijks afdelingsbal 20 u zaal « Salaman

ders », Leuvensebaan 191 Orkest Veronica boys — DJ Guido 
— inkom 40 fr 

>KI1! 
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
Senator BOB MAES 
Berg : Dinsdag 15 jannuari van 20u30 tot 21u30 in café Fauna Flora 
Oiegem : Dinsdag 15 januari van 19 u tot 20 u in zaal Bacchus 
Dilbeek : Dinsdag 8 januari van 20u30 tot 21u30 ten huize van provin
ciaal raadslid Panis 
Liedekerke : Dinsdag 8 januari van 19 u tot 20 u in café Sportwereld 
Lot : Dinsdag 22 januari van 19 u tot 20 u bij F. Goetgebuer, F. Walrae-
vensstraat 83, samen met Fr. Adang. 
St. Pieters-Leeuw : Dinsdag 22 januari om 20u30 in de zaal De Jonge 
Deken samen met Fr. Adang. 
STAN PHILIPS, Agglomeratieraadslid 
Brussel : Maandag 14 januari van 20 u tot 22 u in café Uilenspiegel, 
Pletmckxstraat. 
FRANS ADANG, federatieschepen 
Elke zaterdag van 11 u tot 12 u, tenhuize, Ruisbroeksesteenweg 109 
Sint Pieters-Leeuw, tel. 77.31.83. 
JAN DE BERLANGEER, agglomeratieraadslid 
Molenbeek : Alle zaterdagen van 10 u tot 11 u ten huize van Emiel 
De Smedt, J. De Brucqlaan 101. 
Jatte : Alle zaterdagen van 11u30 tot 12u30 ten huize. De Smet de 
Nayerlaan, 158, tel. 28.34.80. 
DE BRABANDER, agglomeratieraadslid 
Haren : Dinsdag 22 januari in Ons Huis, Verdunstraat. 
JEF VALKENIERS, federatieschepen 
Schepdaal : Elke maandag van 18 u tot 19 u, elke donderdag van 10 u 
tot 12 u op het gemeentehuis. 
GUSTAAF DE DONCKER, Provincieraadslid 
Gooik : Elke maandag van 19 u tot 20 u in de Gemeenteschool te 
Gooik-Strijland, elke vrijdag van 19 u tot 20 u op het Gemeentehuis, 
en verder op afspraak ten huize Strijland, 34, Gooik, tel. 054-565.82. 
Volksvertegenwoordiger VIC ANCIAUX 
Alsemberg : Maandag 7 januari om 21 u in café De Hoorn, Pastoor 
Bolsstr. 16 samen met Fr. Adang. 
Asse : Dinsdag 15 januari om 21 u in het sekretariaat. Prieelstraat 1 
samen met J. Van Dooren. 
Brussel : Woensdag 16 januari om 19 u in café Uilenspiegel, Pletinckx-
straat. 
Grimbergen : Dinsdag 22 januari om 20 u in café Sport. 
Hekelgem : Dinsdag 15 januari om 20 u ten huize van A. De Schrijver, 
Brusselbaan, 89. 
Londerzeel : Dinsdag 22 januari om 21 u in café Centrum Markt, samen 
met P. Peeters. 
Machelen : Maandag 14 januari om 21 u in de zaal Egmont. 
Overijse : Maandag 23 januari in café Luxemburg, om 21 u samen met 
M. De Broyer. 
Peutie : Maandag 14 januari om 20 u ten huize van Libert Couvreur, 
samen met A. Lesage. 
Steenokkerzeel : Dinsdag 8 januari om 21 u in café den Appel, samen 
met Mon Schepers. 
Vilvoorde : Maandag 21 januari om 21 u in café De Gouden Voorn. 
Vlezenbeek : Woensdag 16 januari om 20u30 in café De Vrede. 
Wezenbeek-Oppem : Dinsdag 8 januari om 21 u in café bij Mathilde 
samen met E Geupoens. 
Op afspraak : De Kleine Klepperlaan, 5, Brussegem, tel. 59.54.55. 
Arr. LEUVEN 
Volksvertegenvy^oordiger Willy KUIJPERS 
Swertmolenstraat 23, Herent, tel. (016)296.42 
Kanton AARSCHOT : 
AARSCHOT : bij gemeenteraadslid A. Macken, Duivenstr. 191, 
tel (016)586.87. 
LANGDORP : bij A. De Samblanx, Franse Liniestr. 3, tel. (016)584.37 
Kanton DIEST : 
BEKKEVOORT : bij R. Costermans, Oude Tiensebaan 47, tel, (016)647.18 
DIEST : bij N. Nuyts, Robeynslaan 70, tel. (013)311.17 
KORTENAKEN : bij K. Hermans, Dorp 26, tel. (011)873.20 
MOLENSTEDE : bij schepen D. Van de Weyer, Langenberk 30, tel. 
(013)314.08 
TESTELT : bij Fr. Clerckx, Voort 41 
ZICHEM : bij W. Joris, Markt 38, tel. (013)719.18 
Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE : 
ATTENRODEWEVER : bij gemeenteraadslid D. Geyskens, Heirbaan 1, 
tel. (016)773.53 

(lees verder op biz 14) 
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Ruim 1000 luxe winteroverjassen 
- gewaarborgd zuiver scheerwoi -

voor heren 
LODENS - JAGERSMANTEtS - GEKLEDE SHETLAND MANTELS 

SUPER DISCOUNT 
VERKOOP TEGEN ECHTE 
FABRIEKSPRIJZEN! 

Ga dat maar zoeken... 
Die prijzen vindt U 
zelfs in Holland niet! 

10.000 
dames- en herenwintermantels 
• herenkostuums • borgvesten • 
sportvesten • blazers • broeken 
v a n a l l e r b e s t e k w a l i t e i t 
gaan nu tegen super discount 
fabrieksprijzen de deur uit! 

Profiteer van deze 
uitzonderlijke eindejaarsverkoop 

U MOET NAAR NIEL! 
NU 1.500FJ.995F 
Nu IE het juiste ogenb l ik daar om u w w in te rman le l s te kopen ' 

Uw reis komt er d r i edubbe l uit Dit betekent kwa l i te i t sk led ing 

tegen fabr iekspr i j s kopen U spaart vele honderden 

f r anken ' ' ' 

Luxe wintervesten voor heren 
Nieuw model 3 4 mante l gevoerd met ex i rc kwa l i t e i t syn 

thetische pels w i l d leder en Borg In al le denkba re maten en 

model len Uitzondert i | t fe knappe model len voor de |eugd < " < 

NU1.500FEJ.995F 

2000 luxe blazers voor heren 
• V A N ZUIVER SCHEERWOL 

. ALLE DENKBARE MATEN 

» IN ZWART - BRUIN - BLAUW OF GRIJS 

NU 1.500 F 

1000 kwaliteits herenbroeken 
V A N TERLENKA EN WOL 

ALLE MATEN BESCHIKBAAR 

IN TALRIJKE MODEKLEUREN 

NU 500 F EN 750 F 
DIT IS DE MACHTIGSTE SUPER DISCOUNT VERKOOP 

VAN DAMES- EN HERENKLEDING DIE U OOIT GEZIEN HEBT! 
VOOR HET JAAREINDE WILLEN WIJ NOG RUIM 10.000 KLEDINGSTUKKEN 

VAN DE BESTE KWALITEIT BIJNA GRATIS DE DEUR UIT! 

WEES ER BUI KOM NIET TE LAAT! 

500 LUXE DAMESWINTERMANTELS VAN ZUIVER SCHEERWOL 
. IN TALRIJKE MODEKLEUREN . MET ECHTE PELSKRAAG • MATEN V A N 40 TOT 52 

Nu tegen echte fabrieksprijzen: I . O U U T EN 1 . 7 / 0 1 
MEER D A N 2000 LUXE WINTERMANTELS VOOR DAMES IN VOORRAAD < ' ' 

Z O N KEUZE VINDT U NERGENS ' i 

lOOden prachtige damesmantels 
In a l le denkba re maten Vier k leuren donkerg roen 

m a r m e b l a u w donke rb ru in en zwa r t 

NU TEGEN DE ECHTE 

FABRIEKSPRIJS V A N 1.500 F 

Damesregenmantels 
V A N TERGAL GEVOERD MET EERSTE KWALITEIT WARME 

BORG IMITATIE PELS 

2.495 F NU 1.995 F 

5000 luxe herenkostuums 
. PRACHTIGSTE DESSINS EN AFWERKING 

. NIEUWSTE MODELLEN V A N T JAAR 

• GEWAARBORGD ZUIVER SCHEERWOL 

NU 1.995F-2.500F 
3.250 F 

VOLLE REKKEN EN IN 

75 VERSCHILLENDE MA-

TEN UIT TE KIEZEN 

RUIM 1 000 F BENEDEN DE VROEGERE PRIJZEN 

5000 sportvesten voor heren 
• IN DE NIEUWSTE STOFFEN EN MODELLEN 

• V A N ALLEREERSTE KWALITEIT 

• ALLE GEWAARBORGD ZUIVER SCHEERWOL 

NU 1.000 F EN 1.500 F 
OOK PRACHTIGE ITALIAANSE MODELLEN VOOR DE JEUGD 

Hoe bereikt U best SUCCES KLEDING MEYERS 

S U C C H S K L K O I N O 

E Y E R S 
DE LANaUSriAAT 4-6-a NfEL 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODESPECIAL IST 
A. DE L A N G L E S T R A A T 4 - 1 0 2 6 4 0 NIEL 

O^EN A l l E WERKDAGEN V A N • TOT 20 UUR ZATERDAG OPEN V A N • TOT I t UUR Z O N . EN fEESTOAGEN GESLOTEN 

PS BELANGRIJKE MEDEDELING 

Al le k led ings tukken van d e i e SUPER DISCOUNTVERKOOP zi|n o a n g e d u i d met 

a) w i t te label op de m o u w met hun eskampri |S 

b) Mister M en Mister M de Luxe 

De ve rkoop v a n onze no rma le collecties heren en damesk led ing g a a t g e w o o n verder 

tegen hun no rma le ve rkooppr i j zen 

http://nu1.500FeJ.995F
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I n het najaar 1974 zaf het precies twint ig jaar geleden zijn dat de Volksunie werd 
gesticht. De Vlaams-nationalisten gingen toen, tien jaar na de tweede wereld

oorlog, nog zwaar gebukt onder de naweeën van een genadeloze anti-Vlaamse 
repressie. De Belgische bewindvoerders hadden weer alles op alles gezet om de 
ruggegraat te breken van de Vlaamse ontvoogdings- en zelfstandigheidsbeweging. 
De leiders van de beweging waren gedood, verbannen of in de gevangenis opge
sloten, de Vlaams-nationalisten waren verstrooid en in vele families was de schrik 
door onnoemelijk leed er diep ingeheid Velen twijfelen aan de mogelijkheid tot 
hergroepering van de krachten, te meer daar een eerste poging daartoe (Vlaamse 
Koncentratie, 1949) deerlijk was mislukt Bovendien had de CVP een verruiming 
doorgevoerd, ten einde een politieke herleving van het Vlaams-nationalisme te 
voorkomen. De moedeloosheid was groot, in een Vlaanderen dat sociaal-ekono-
misch nog altijd het erg zwakke broert|e was m het Belgische staatshuishouden. 
In die donkere dagen werden dan toch enkele moedigen, waaronder onze huidige 
nationale voorzitter Frans Van der Eist en onze huidige algemene sekretaris Wim 
Jorissen, bereid gevonden om de grote stap te wagen. Het jaar 1956 werd be
slissend Na het zeer betrekkeli|ke suksss van de ti|delijke verkiezingskoalitie tus
sen de Vlaams-nationalisten, het Boerenfront en een middenstandsgroepenng 
(Kristelijke Vlaamse Volksunie) werd m de herfst van dat jaar de Volksunie op
gericht als nieuwe Vlaams-nationale parti| 

^^ 

\Ji et dit in vele opzichten nieuwe nummer van ons weekblad beginnen we onze 
' ' twintigste jaargang. Van meet af aan is dit blad de spreekbuis geweest van de 
Vlaams-nationale partij, en dat blijft ook vandaag nog steeds zijn voornaamste 
taak. Het blad volgde in de voorbije twee decennia dan ook getrouw de groei en 
de evolutie van de Volksunie. Het kende daarbij dezelfde moeilijkheden als de 
partij in haar geheel. Het allereerste begin was een maandblad van beperkte om
vang dat ondubbelzinnig uitkwam voor zijn opvattingen onder de titel « De Volks
unie ». Het waren vooral mr. Frans Van der Eist en drs Wim Jorissen die het tijdens 
de eerste jaren « ineenboksten » tijdens hun schaarse vrije uren, want ook al het 
andere partijwerk rustte in die dagen voornamelijk op hun schouders. Er hebben 
zich toen soms heroïsche taferelen afgespeeld in de Anderlechtse drukkerij waar 
het blad ook vandaag nog altijd « gemaakt » wordt. 
Later evolueerde « De Volksunie » van maandblad over veertiendaags blad tot 
weekblad, aanvankelijk met een beperkt aantal bladzijden dat dan weer geleide
lijk aan groeide tot de huidige 24 pagina's. Inmiddels hadden de twee hogerge-
noemde « pioniers » hulp gekregen van nieuwe krachten : Toon Van Overstrae-
ten en Staf De Lie die aan het blad jaren lang hun beste krachten zouden wijden. 
In 1966 — de Volksunie had inmiddels de verkiezingen van 1961 en 1965 schit
terend gewonnen — werd besloten de titel te wijzigen. Men koos als nieuwe be
naming «Wij-Vlaams Nationaal». Het blad bleef vanzelfsprekend dezelfde lijn vol
gen, met de titelwijziging (die gepaard ging met een sterke verhoging van het 
aantal bladzijden) beoogde men eenvoudig het blad verder uit te bouwen van 
Volksunie-partijorgaan tot Vlaams-nationaal opinie- en informatieweekblad. Van 
toen af dateren ook de rubrieken die niet direkt tot de politieke sektor behoren. 
Vandaag zetten wij dan een nieuwe stap tot verbetering van vormgeving en in
houd. Wij hebben de typo-rotatiepers verlaten en zullen trachten het nog beter 
te doen op de nieuwe offset-rotatiepers. De middelen zijn nog altijd erg beperkt 
— slechts drie mensen vormen de vaste redaktie : Paul Martens, Roger Corty en 
Maurits Van Liedekerke — maar wij willen de kostprijs zo redelijk mogelijk hou
den om iedereen te kunnen blijven bereiken. Het zal geen sinecure zijn om met 
de snel stijgende kostprijzen het hoofd boven het inflatie-water te houden, 
maar met de gewaardeerde hulp van de vele trouwe militanten moet het gaan. 
Prosit, vrienden, op 1974 ! 
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HOELEDEN 
(016)776 61 
Kanton HAACHT 
BOORTMEERBEEK 
ROTSELAAR bi j 

(vervo lg van biz 11) 

b i j gemeenteraadsl id R Lenaerts, Halensestr 38, te l 

bi j R Ver re th , Provinciebaan 3 1 , te l (016)613 84 
M Mispe l ter , S twg op Aarschot 14 

Van Besien, Kru isst r 29, tel (016) 

31 te l (016)615 56 

TREMELO bi j provinc ieraadsl id E 
618 04 
WESPELAAR bi j J De Meersman, Neyset te rs t r 
Kanton LEUVEN NOORD 
ERPSKWERPS bi j J Vinex, Meche lse s twg 67, te l (02)596 024 

De Deken O L Vrouwple in 9 1 , te l (016)296 77 
bi) S Claessaerts, Groenst r 12 te l (02)596 464 
Mor te lmans Remon Jachthuislaan 13, te l (016)325 06 

bi j prov inc ieraadsl id R Over loop, St M ich ie lss t r 12, 

14, 

85, te l (011) 

63, Hever lee, 
167, Leuven, 

HERENT bi j R 
KORTENBERG 
LINDEN bij J 
VELTEM BEISEM 
te l (016)482 75 
WILSELE bij H Houdart Aarschotse s t w g 240 te l (016)441 77 
WINKSELE bi j A Van Laer Dier iksgroebe 3, te l (016)483 21 
WIJGMAAL bi j J Vanderelst Wi jve ld 44 
Kanton TIENEN 
BOUTERSEM bij Th De Vos Oude baan 110 te l (016)73101 
HOEGAARDEN bi j L Cresens Tiensestraat 12 
KUMTICH bij A Vers t raeten Leuvensestr 11, te l (016)835 52 
TIENEN bi j J Weyne Leuvenselaan 43 te l (016)834 35 
Kanton ZOUTLEEUW 
HALLE BOOIENHOVEN bi j R Geukens l id C O O Vinnestraat 
te l (011)898 12 
LINTER bij R Houtmeyers Pelsstraat 11 
RUMMEN bi j gemeenteraadsl id F Everaerts, Kete ls t r 
871 37 
ZOUTLEEUW W Laroy Stat ionsst r 38, te l (011)896 53 
Senator M VAN HAEGENDOREN Guido Gezel lestraat 
te l (016)245 45 en Senator R VANDEZANDE, Naamsestr 
te l (016)284 20 
Leuvense AGGLOMERATIE 
HEVERLEE bi j gemeenteraadsleden F Aer ts , Kapel leberg 19, en H Lo 
rent Egenhovenwerg 47 32, te l (016)321 34, en C O O l id E Van de 
Voorde Pakenstraat 10 te l (016)245 13 
KESSEL LO bi] A Degeest Lambrechts De Becker Remyple in 15-2, 
te l (016)333 08 
LEUVEN iedere dinsdag bi) senator R Vandezande, Naamsstraat 167, 
te l (016)284 20 
Kanton LEUVEN ZUID 
BERTEM bij F Goedseels Dorpsstr 2A, te l (016)323 58 
BIERBEEK bi j A Laurent, Ruisbroekstr 5, te l (016)421 39 
DUiSBURG Federat ieraadsl id J Depre, in cafe « De Nachtegaal », 
Neder Duisburg elke 3e donderdag 
HAASRODE BLANDEN bi j O Steeno Boetsenberg 11, te l (016)42189 
NEERIJSE bi j Federat ieraadsl id J De Baetsel ier Kamstraat 4 
OUD HEVERLEE in cafe << De Luchtbode », Stat iest raat 1, iedere 4e 
maandag 
TERVUREN MOORSEL gemeenteraads l id G Vandendr iessche en fe 
derat ieraadsl id J Depre, cafe « In de Oude Smidse », Kerkst r 5, e lke 
I e donderdag 
VOSSEM LEEFDAAL Federat ieraadsl id J Depre, zaal V ik tor ia , Smisst r 
elke 4e donderdag 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

G a r a g e S T . J O Z E F 
Assesteenvi^eg 117 

TERNAT - T e l 52 13 12 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 
Tel 34 06 43 om na 18 u 25 46 42 

p . v . b . a . L i e r s e V l o e r h a n d e l 
Lisperstraat 49 - 2500 LIER 

Tel (03 )80 14 71 
SPECIALITEITEN 

Vast tapi j t Open haarden 

Jan PAUWELS-
DE BRAUWER 

RESTAURANT 
« HET PALINGHUIS >. a / d Schelde 

Het huis met fami l ie t rad i t ie 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

Tel (052)432 46 
wek rustd v r i j d 14u tot zat 16u 

F ITO 
Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel (014)593 69 

MACONFECT - KLEDING 
Opperst raat 37 — LIEDEKERKE 

Tel (053)662 19 
MAATWERK en zeer grote keus 

k led ing KLAAR O M DRAGEN 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5 000 in stock) 
HEREN DAMES KINDEREN 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

VLAAMSE INRICHTERS, 

VOOR AL UW BALS EN FEESTAVONDEN 
VOOR EEN GOED ORKEST MET VLAAMS PROGRAMMA 
één adres : 

V.A.A. VERENrGDE ARTISTEN 
EN AMUSEMENTSUITBATERS 

Jan Hendrickx - Heidestraat 157 - BEVERLO - Tel. (011)47282 

mjiS 

Meis je 18 j techn middelb be 
eindigd dacty lo ned zoekt be 
t rekk ing West rand Brussel Kon 
takt v ia A lbe r t de Schr i jver Ni 
noo fses twg 515 1711 I t terbeek 
te l 02/21 19 08 — R 164 

1) Man 35 j ru ime ervar ing in 
admin is t ra t ie en m de verkoop 
p romot ie goede kennis Fr goede 
not ies Engels en Dui ts zoekt be 
t rekk ing als bediende of ais ( inge 
schreven) ver tegenwoord iger ver 
koper 

2) Ju f f rouw 17 j d ip loma A3 
techn we tensch redel i jke kennis 
Engels en wat Frans kennis ty 
pen zoekt passende bet rekk ing te 
Brussel An twe rpen of Meche len 

3) Jonge dame 19 j lager m idde l 
baar onderwi js kan typen zoekt 
werk op kantoor in het Brusselse 

4) Jonge v rouw, 23 j l i ch t ge 
handikapt kan typen zoekt be 
t rekk ing m het Brugse 

5) Ju f f rouw 18 j d ip loma lager 
middelbaar onderwi js kan typen 
zoekt passende be t rekk ing , l ie fs t 
in het Brusselse 

Voor al deze zoeker t jes schr i j 
ven of te le foneren 435 96 W Jo 
r issen Louisastr 31 2800 Meche 
len R 159 R 160 R 161 

PROV LIMBURG 

JANUARI 

14 Eigenbilzen Bestuursvergader ing VU — 10 u Cafe Lido 
19 Kessenich VU B A L Maaseik om 20 u in zaal Tijl Inkom 
50 fr (deelnen mg tombola inbegrepen) 
26 Eigenbilzen Groot ledenfeest in de gemeentezaal om 
20 u Vol ledig eetmaal Feestredenaai kamei l id J Olaerts 

FEBRUARI 

2 Hoeselt Tweede afdel ingsbal om 20 u in zaal Boshut te 
Al t Hopselt Animator Daenen 
16 St Stru iden Derde dansavond Orkest The Moonhghts 
Toegangskaarten bij de bestuurs leden 

LIMBURG 

SENATOR J HARDY 

ElKe zaterdag van 9 tot 13 uur elke zondag van 9 to t 12 uur 
AAN HUIS Nieuwe Baan 2 Hoesel t tel (02)323 53 
SENATOR G SLEGERS 
Elke tweede zaterdag van de maand 
MAASEIK cafe Posthoorn Bosstr 3 van 10 to t 10u30 te l (011)614 08 
DILSEN cafe Met ropo le Ri jksweg 406 van 11u30 to t 12u, te l (011) 
596 32 
Elke derde zaterdag van de maand 
MEEUWEN cafe Verdonck Schr i jvers Dorpsstr ( t o v kerk) 14 to t 
14u30 
BREE cafe Cambr inus Kloosters t r 8 van 15 to t 15u30 te l (011)65809 
GRUITRODE cafe Ui lenspiegel , Dorpstr 70 van 16 to t 16u30 te l 
(011)584 66 
Elke v ierde zaterdag van de maand 
KAULILLE bij Gerard Vassen Klem Fonteinstr 14 van 10u30 to t 11u 
tel (011)664 67 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER EVRARD RASKIN 
Elke eerste maandag van de maand 
TONGEREN bij Pol Jonssen Blaar 13 van 13 to t 13u30, te l (011)310 92 
BORGLOON bij Sylv io Wi jnants Graeth 1 van 14 to t 14u30, te l (012) 
421 28 
HOESELT cafe ABC Tongerse Baan 3 van 15 to t 15u30, te l (011) 
192 33 
Elke eerste zaterdag van de maand 
EISDEN cafe At lanta Ri jksweg 154 van 9u30 to t 10 u, te l (011)671 75 
MAASEIK cafe De Posthorn Bosstraat 3 van 10u30 to t 11 u te l 
(011)614 08 

BERINGEN 
LEDENHERNIEUWING 1974 

Ons afde l ingsbestuur heeft de 
jongste t i jd niet s t i l gezeten Dan< 
ZIJ vele opgeof ferde avonden is 
afdel ing Beringen d i t jaar de eer 
ste afdel ing geweest die een vo l 
ledige ledenvern ieuwing kon afre 
kenen met het arr sekretar iaat 

DIEPENBEEK 
PUIK INITIATIEF 

Het a fde l ingsbestuur bezorgde 
aan al zi jn leden en vr ienden sa 
men met haar n ieuwjaarswensen 
een overz icht van de geplande ak 
t i v i te i ten in 1974 waarb i j we ver 
melden gespreksavonden in ja 
nuari over energ ieprob lemen in 
juni over onderwi js en s tud iemo 
gehjkheden daarbi j in maart een 
gezel l ig mosse l fees t 

GENK 

HET GEEL BLAADJE 
Het jaar 1973 werd in Genk af 

gesloten met het 65ste nummer 
van het Geel Blaadje d i t maal 
voor het eers t in o f f s e t waarmee 
we get rouw bl i jven aan onze 
wens om de bevolk ing steeds be 
ter en degel i jker goede in forma 
t ie te brengen 

HASSELT 

ARR LEDENVERNIEUWING 
Veel vroeger dan vor ige jaren 

en veel ta l r i j ker zijn de afdel ingen 
die nog voor nieuwjaar klaar zijn 
gekomen met de ledenhernieu 
w ing In totaal hebben reeds 10 
afdel ingen — en daarbi j al le gro 
te afdel ingen — afgerekend Wi j 
w i l len ze hier vernoemen in de 

vo lgorde waar in ze •< bmnenl ie 
pen Beringen St Truiden Has 
se l t Heusden Tessender io Die 
penbeek Opglabbeek Genk Ze 
lem en Halen 

HEUSDEN 

OPRICHTING V V M 
Zaterdag 19 januar i nodigen we 

alle mandatar issen van het arr . 
Hassel t uit m lokaal •< De Kring 
Mark tp le in Heusden op de arr 
s t ich t ingsvergader ing van VVM 
Verenig ing van Vlaamse Mandata 
r issen Op deze b i jeenkomst zal 
o m vo lksver t Andre De Beul 
een u i teenzet t ing geven omt ren t 
de fus ies van gemeenten 

HOESELT 

LEDENVERGADERING 

Onder een grote belangste l l ing 
(46 personen) ging onze jaar l i jkse 
ledenvergader ing door op vr i jdag 
14 december m ons lokaal cafe 
ABC Tongerenstwg 3 Deze le
denvergader ing ging gepaard met 
een souper A ls sprekers voor 
deze avond mochten w i j de gloed
n ieuwe nat ionale par t i j sekre tar is 
vo lksver t E Raskin ve rwe lkomen 
samen met prov raadsl id dr Du 
chateau Deze laatste had het over 
het Hoesel tse po l i t ieke leven Te 
vens werd hulde gebracht aan de 
vroegere voorz Jozef Jans w e l 
ke in zijn funkt ie opgevolgd werd 
door Wi l ly Ramaekers De n ieuwe 
voorz i t ter mocht de ge lukwensen 
m ontvangst nemen van de verga 
dermg daar in het voorb i je jaar 
het ledenaantal merke l i jk werd 
verhoogd 

MAASEIK 

KANT VERGADERING 
De kant vergader ing had plaats 

op dinsdag 18 december A fge 
vaardigden van de afde l ingen 
Neeroeteren Di lsen en Maaseik 
waren aanwezig 

De dagorde was af rekening 
voor l i ch t ingsvergader ing juni 73 
leden en abonnementen 74 bal 
vo lksvergader ing aktuele po l i t ie 
ke toes tand in het kanton fus ies 

PROFICIAT 

De VU afdel ing Maaseik Kinrooi 
fe l i c i tee r t haar gemeenteraads l id 
Leo Pieters voor zi jn 50ste ver 
jaardag 

SINT TRUIDEN 

94 JAAR 

Ons oudste en nog s teeds zeer 
akt ief l id Jozef Duchateau v ierde 
op 20 december II zi jn 94ste ver 
jaardag Jefke is door dik en dun 
op een eenvoudige maar onver 
ze t te l i j ke wi jze zi jn Vlaams ide 
aal t rouw gebleven Bij al le 
Vlaamse mani fes ta t ies kon men 
hem on tmoeten Door zi jn konse 
kwent geloof in de Vlaamse zaak 
en zi jn t rouw b l i j f t hi j nu nog 
voor onze afdel ing een voorbee ld 
HIJ mocht op zi jn ver jaardag geluk 
wensen ontvangen van a lgemeen 
voorz i t te r Frans Van der Eist en 
van het o laatsel i jk a fdel ingsbe 
stuur 

VOLKSVERGADERING 

Voor de tweede he l f t van janua 
ri plannen we een volksvergade-
nng met W i m Jonssen en Ge 
rard Siegers Bi jonderheden vol 
gen nog 

WIJ 14 5 JANUARI 1974 



WIJ IM D€ iyOLK9UMI€ 
MIJNSTREEK 
PAMFLETTENAKTIE 

In de afgelopen week werden 
door sen. Gerard Siegers en 
volksvert. Jef Olaerts ongeveer 
10.000 pamfletten uitgedeeld aan 
onze Limburgse mijnwerkers, 
waarin in klare taal het standpunt 
van de Volksunie wordt gegeven 
i.v.m. de huidige toestand in de 
mijnnljverheid. Dit pamflet werd 
door de mijnwerkers met enorm 
veel belangstelling gelezen, waar
bij vooral de aanwezigheid van 
« hun » man Gerard Siegers door
slaggevend was. 

TONGEREN-MAASEIK 
BIJZONDERE ARR. RAAD 

Op verzoek van het partijbe
stuur wordt een bizondere verga
dering van de arr. raad samen
geroepen op maandag 14 januari 
om 19 u. 30 in de Slagmolen, 
Slagmolenweg 76 te Genk. Het 
einde wordt voorzien om 21 u. 30, 
waarna uitsluitend eveneens een 

bizondere vergadering van het arr. 
bestuur met het partijbestuur zal 
plaatshebben. Reden waarom wij 
u dan ook verzoeken tijdig aanwe
zig te zijn, zodat de vergadering 
stipt om 19 u. 30 kan beginnen. 
De voorzitter van het partijbestuur 
Hugo Schiitz, de sekretaris van 
het partijbestuur Evrard Raskin en 
algemeen direkteur Toon Van 
Overstraeten zullen aan de raad 
volgende agenda voorleggen en 
bespreken : 
1. Uiteenzetting over het wezen 
van de partij ; 
2. Uiteenzetting over de politieke 
funktie van het arr. ; 
3. Ruime gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 

Het is de bedoeling van het 
partijbestuur aldus in ieder arron
dissement te beginnen met Tonge-
ren-Maseik, uiteen te zetten wat 
we nu precies kunnen doen, hoe 
we moeten werken, enz. 

Na de uiteenzetting van het par. 
tijbestuur is er een bespreking en 

uitgebreide gelegenheid tot het 
stellen van alle mogelijke vragen 
over de VU en haar werking. 

In dit verband verzoekt het par
tijbestuur u echter de vragen zo
veel mogelijk schriftelijk en uiter
lijk voor 7 januari te bezorgen aan 
de arr. sekr. Jaak Indekeu, Grot-
str. 18, 3570 Peer. 

TONGEREN 
ROUW 

Op 5 december werd in de basi
liek te Tongeren ons lid Jozef Cle-
rinx begraven. Jozef was een 
trouw lid in onze afdeling. Zijn 
gans leven was hij Vlaams-Natio
nalist. Naar zijn laatste rust
plaats werd hij door talrijke vrien
den vergezeld. Ook hier was hij 
onafscheidelijk van « Zijn Vlaam
se Leeuw ». Een grote leemte 
wordt door zijn afsterven nagela
ten. Aan zijn familie nogmaals het 
oprecht medevoelen van gans het 
bestuur van de VU-afdeling Ton
geren. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST (Arr.) 
LEDENHERNIEUWING 

One dank en gelukwensen voor 
de afdelingen die, bij de voorlopi
ge afsluiting zondagavond 30 de
cember, hun ledenhernieuwing 
achter de rug hadden en daaren
boven reeds voor bijna 200 nieuwe 
leden hadden gezorgd : Dender-
West, Nieuwerkerken, Moorsel, 
Herdersem, Aaigem-Heldergem, 
Burst-Bambrugge, Erembodegem-
Centrum, Terjoden, Herzele, 
Kerksken, Welle, Ninove, Dender-
houtem, Denderleeuw, Aspelare-
Nederhasselt, Geraardsbergen. 
Wij rekenen op de medewerking 
van de overige afdelingen om op 
15 januari de boeken definitief te 
kunnen afsluiten. 
NATIONAAL PAMFLET 

De penningmeesters van de af
delingen hebben,het verzoek ge
kregen om hun aandeel te betalen 
in het nationaal pamflet. Wij re
kenen op een snelle uitvoering 
van de aangegane verbintenis. Le
zers die de arr. penningmeester 
enigszins van zijn zorgen willen 
ontlasten — het arr. nam ook een 
reeks gemeenten voor zijn reke
ning — kunnen hun steunbijdrage 
overmaken op rek. nr 432-5159001-
05 bij de KB Aalst voor het Finan
cieel Komitee arr. Aalst. De PR 
van de KB Aalst is 22443. Met 
dank bij voorbaat. 

DENDER-WEST 
STREEKPERS 

De afdelingen Erpe-Mere, Lede 
en Dender-West zijn aan hun 4de 
uitgave van het gemeenschappe
lijk streekblad « Vrank Uit ». De 
balans is positief. Wij doen een 
oproep tot de afdelingen die be
langstelling hebben om met ons 
samen te werken. Wij werk.3n als 
volgt ; de buitenbladen zijn alge
meen, de binnenpagina's zijn be
stemd voor plaatselijk nieuws. De 
algemene (gemeenschappelijke) 
bladzijden worden verzorgd door 
een redaktie-werkgroep. De pagi
na's bestemd voor de afzonderlij
ke afdelingen, worden verzorgd 
door de betrokken afdeling. 
« Vrank Uit » wordt verspreid 
door de afdeling zelf, op de ma
nier die zij verkiezen. De onkosten 
worden grotendeels gedragen door 
de publiciteit. Belangstellenden 
nemen kontakt op met Ghislain 
Henderickx, Hertshage 15, Aalst. 

WELLE 
NIEUWE LEDEN 

Afdeling Welle heeft haar twee
de adem gevonden. Voor 1974 telt 
de afdeling reeds 30 nieuwe le
den. En het is nog niet gedaan. 
Het vernieuwd bestuur blijft wa
rempel niet bij de pakken zitten. 

MOORSEL 
KERSTFEEST 

Afdeling Moorsel-Meldert-Baar-
degem heeft een daverend kerst
feest achter de rug. Meer dan 
100 aanwezigen, groot en klein, 
zijn tevreden naar huis gegaan. 
Vooritter Louis De Coninck heette 
fier de zo talrijk opgekomen aan
wezigen welkom. De tombola ken
de sukses, vooral bij de kleintjes, 
die werkelijk verwend werden. Be
stuurslid Piet Heymans hield de 
feestrede. Zich vooral tot de vol
wassenen richtend, toonde hij 
met klare voorbeelden aan hoe 
veel aktuele problemen in feite 
het gevolg zijn van de steeds er
ger wordende politieke korruptie. 
Hij pleitte ook voor amnestie. 
Prov. raadslid Jan Caudron haalde 

enkele herinneringen op aan Moor
sel, zijn vakantie-gemeente toen 
hij jong was. De namiddag werd 
besloten met een voorstelling van 
de dia-reeks « De Denderroute « 
van Renaat Meert en Willy Cob-
baut. 

ERTVELDE 

BUREEL EN ZITDAGEN 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 
MEETJESLAND 

Ertvelde : bij P. Van Grember-
gen, E. Hullebroeckstr., alle dagen 
van 9 tot 12 en van 14 tot 21 u. 

Kluizen : bij Freddy Delemarre, 
alle dagen van 18 tot 21 u. 

Inlichtingen worden eveneens 
aan huis verstrekt. 

GENTBRUGGE 

GEMEENTERAAD AKKOORD MET 

VU-MOTIE TEGEN 

FABRIEKSSLUITING 

Was het een vroege Kerststem
ming of iets anders ? Feit is dat 
alle voorstellen van de driekop
pige VU-raadsfraktie door de 
meerderheid werden aanvaard. 

Zo sloot de raad zich aan bij 
een dringende VU-motie gericht 
aan de regering om een sociaal 
bemiddelaar aan te stellen om te 
voorkomen dat FN Gentbrugge 
met 120 werkplaatsen zou geslo
ten worden op bevel van FN Her
stal. 

Ook de VU-voorstellen van 
Aimé Verpaele en Jan De Moor, 

om de vele tekortkomingen van 
de bouwfirma van het overdekt 
zwembad door een deskundige te 
laten vaststellen, het plaatsen op 
kosten van de gemeente van 
munttelefoontoestellen in socia
le woonblokken, verkeersproble
men in Bos- en Warandewijk enz. 
werden telkens met algemene 
stemmen aangenomen. 

De andere tussenkomsten en 
interpellaties van de Volksunie 
getuigden van dergelijke dossier
kennis dat het schepenkollege er 
meestal met de mond vol tanden 
bijzat. 

Onder druk van de VU zal het 
schepenkollege trouwens afstap
pen van regiewerken om opnieuw 
openbare aanbestedingen uit te 
schrijven. Na de bedroevende re
sultaten der jongste jaren is het 
dan ook meer dan ti jd. De ver
spilling van gemeentegelden 
loopt reeds in de miljoenen. 

COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND 

AALST 

De Commissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst 
heeft in haar instellingen volgende betrekkingen 
opengesteld : 
— twee betrekkingen van gebrevetteerde ziekenhuis-

verple(e)g(st)er, 
— één betrekking van rekenplichtige. (niveau 1 : adjunkt-

adviseur) 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 
worden bestuurd aan de Voorzitter van de Commissie, 
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst en dienen met de bewijsstuk
ken uiterlijk op 22 januari 1974 ter bestemming te zijn. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij 
de personeelsdienst. (Tel. 053-223.92 — binnenpost 104, 
bestuurssecretaris H. Barrez.) 

(vervolg van biz 14) 
BREE : café Old Tom, Markt 4, van 12 u tot 12u30, tel. (011)665.90 
PEER : bij Jan Plas, Kollegelaan 5, van 13 tot 13u30. tel. (011)802.44 
ST.HUIBR. LILLE : bij Edgard Adriaens, Lindestraat 13, van 14 u tot 
14u30, tel. 011-43620 
OVERPELT : bij Raf Geusens, Dorpstraat 45, van 15 u tot 15u30, tel. 
011-42197 
LOMMEL : bij mevr. De Roo-Neven, Beemdstraat 92, van 16 u tot 16u30 
tel 011-40817 
HOUTHALEN : Frituur Nand, Herebaan-West 17, van 17u tot 17u30 
tel. 011-37578. 
Elke maandag : 
AAN HUIS : Ursulastraat 1, 3745 Eigenbilzen, tel. 011-19454 van 16 tot 
19 uur. 

2. Zoekt aangepast werk als be
diende jonge man, 20 jaar, di
ploma hoger sekundair handels-
onderwijs, bij voorkeur in Lim
burg. 

Zich wenden volksvert. E. Raskin, 
Ursulastraat 1, Eigenbilzen (tel. 
011-194.54). R 1 

1. Gevraagd in verzekeringssek-
tor (produktie en bodedienst) be
diende in vast verband, woon
achtig te Rekem, Uikhoven, Neer-
haren of Lanaken. 

KflLCHD' 
5. Zandbergen : Pensenkermis om 18.30 u in Het Hoekske, 

Peperstraat, Zandbergen. Per portie : 30 fr. 
5. Merelbeke : Driekoningenfeest, zaal St. Pieterskrmg met 

poppenteater Nele. ' 
12. Aalst : VU Bal om 21 u in de zaal FFR, Dendermondse-
steenweg Aalst. 
17. Eekio : Vergadering alle afdelingen Meetjesland. 
FEBRUARI 
2. St Niklaas : 6de Nacht van Europa te 21 u. Met Ingnani, 

Romanos en de diskoteek van het Vrije Waasland. 
23. Ertvelde : Bal van de Vlaamse Staat om 20.30 u in de zaal 
Atlantis. 

9. Welle : Pensenkermis zaal <• Eendracht » 
16. Oordegem Dorp : Derde Grote Dansavond van Dender 
West 19.30 u zaal « Fiesta », 40 fr. 

JANUARI 
Arr. ST.NIKLAAS 
SENATOR DR. GERARD DE PAEP : 
tijdens de konsultaties op zijn adres : Zandstr. 30 Beveren. 
SENATOR MR. M. COPPIETERS : 
MELSELE : maandag 14 januari 1974, in café Reinaert, Grote baan, 
om 19.00 u. , . „ ~ . 
NIEUWKERKEN : dinsdag 15 januari 1974, om 20.30 uur, cafe De Gouden 
Leeuw, Dorp 5. , . „ , - • 
SINT-GILLIS : dinsdag 15 januari 1974, om 19.30 uur, cafe De Fortum, 
Kerkstraat 72. . <„ , . 
SINT-NIKLAAS : zitdag voor gepensioneerden : maandag 7 januari 1974, 
Hotel De Spiegel, Stationsstraat 1, om 10.00 uur. 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER NELLY MAES : 
SINT-NIKLAAS : donderdag 3, 10, 17, 24 en 31 januari 1974, van 9.30 u. 
tot 11.00 uur, VU-sekretariaat, Verdurmenstraat 6. 
LOKEREN : maandag 7 januari 1974, om 17.30 uur, Groendreef 63. 
TEMSE : vrijdag 25 januari 1974, om 10.00 uur, Temsica, Wilfordkaai 14. 
En eveneens op haar adres, na telefonische afspraak (tel. : 76.49.74). 

vu-aalst protesteert tegen 
optreden politie 

De VU-arr. Aalst, keurde volgende motie goed : « Volks
unieleden hebben op zaterdag 22 december jl. plaatsgenomen 
op de stoepen van de Grote Markt te Aalst. Hun bedoeling : 
met twee spandoeken « Amnestie » hun simpatie betuigen 
tegenover de deelnemers aan de Amnestie-fakkelloop die 
enkele ogenblikken later de markt zou overstappen. Toen 
kwam echter de politie aanrukken, nam de spandoeken in 
beslag en verplichtte onze genoemde leden een verklaring 
af te leggen omtrent het doel van hun aktie enz. Alle diplo
matie ten spijt, weigerde die speciaal uitgezonden brigade 
haar vijandige houding te herzien. De Volksunie protesteert 
met klem tegen deze manier van optreden door de Aalsterse 
politie, die duidelijk haar macht heeft misbruikt om een sim-
patiebetuiging ten opzichte van een humane aktie te kunnen 
verhinderen. De Volksunie merkt op dat dergelijke houding 
schril afsteekt tegen de houding die wordt aangenomen als 
bijvoorbeeld spandoeken verschijnen op de stoepen om wie
lerkoersen aan te moedigen, om publiciteit te maken voor 
een produkt of een manifestatie enz. De Volksunie drukt nog
maals haar afkeuring uit ten opzichte van de wetgever, die 
dertig jaar na de Tweede Wereldoorlog nog steeds niet bereid 
is het laatste leed van de anti-Vlaamse repressie weg te wer
ken door algemene amnestiemaatregelen, daar waar amnestie 
niets meer is dan het terugkeren tot de legaliteit in dit land. 
Het is betreurenswaardig dat in de stad Aalst de anonieme 
haat tegen het Vlaamsnationalisme door de politie in dwang
maatregelen wordt omgezet ». 
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PROV WEST VLAANDEREN 
JANUARI 

11 Zarren-Werken • Meeting met Vik Anciaux (Brussel) om 
20 30 u zaal Riva 
16 Middelkerke : Afdelingsbal in zaal Lido Tombolatrekking 
op 17 februari m Were Di om 11 u 
18 Brugge : Nieuwjaarsontvangst VU om 20 u m Breydelhof, 
Suveestraat 
19 Westende • Jaarlijks ledenfeest (mosselsouper 100 fr) 
om 20 u in zaal « Casino », Essex Scottishlaan Gratis tom
bola Diskobar voor jongeren 
25 Brugge Vergadering over de Streekpers om 20 30 u m 
Breydelhof 
25 Izegem • Lesvoordracht Dl over de Vlaamse Beweging 
door Walter Luyten 
FEBRUARI 
8 Izegem : Lesvoordracht Dl over de Bretoenen door Valeer 

De Pauw 
MAART 
22 Izegem Lesvoordracht Dl over Frans-Vlaanderen door 
Enk Vandewaile 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE (Arr.) 
NIEUWJAARSONTVANGST 

Traditiegetrouw bieden hel arr 
bestuur samen met onze sen en 
volksvert aan alle kadeil?den van 
het arr een receptie aan op vrij 
dag 18 januari te 20 u 30 in de 
feestzaal van het Breydelhof te 
Brugge Alle afdelingen worden 
verwacht met een flinke delegatie 
en de dames en heren die bij 
klassieke vergaderingen dienen 
thuis te blijven zijn tans wel van 
de partij De arr voorz zal het 
officieel startschot geven van ons 
•• uitbouwjaar 74 » n a v het 20 
jarig bestaan van de partij 
ONZE PLAATSELIJKE VU PERS 

Op vrijdag 25 januari te 20 u 30 
in de konferentiezaal van het Brey 
delhof bijeenkomst voor de ver 
antwoordelijken van de plaatselij 
ke VU uitgaven samen met de 
voorzitters en sekreidrjs'^en dfe' 
afdelingen die nog geen eigen 
blad hebben Agenda posttane 
ven koordmatie drukkosten pu
bliciteit 

HOUTHULST 
DIENSTBETOON 

We herinneren er onze leden 
aan dat Miei Vansteenkiste elke 
eerste zaterdag van d» maand bij 
Martin Van eleven zitdiq houdt 
en wel om 21 u 

IZEGEM 
DEELNEMING 

Op 19 december is de heer Leon 
Loontjes schielijk overleden In 
naam van de VU afd Izegem bie 
den we de familie Loontjes onze 
deelname aan 

ICHTEGEM 
WENSEN 

Het afd bestuur wenst alle Ie 
den en lezers een zin en heilvol 
1974 en vraagt hen in het komend 
jaai elk een nieuw lid en een abon 
nee op ons blad te werven 
KERSTFEEST 

Zondag 30 december jl hadden 
we ons 2e kerstfeestje Kamerlid 
Emiel Vansteenkiste was aanwe 
zig en nep in een korte toespraak 
op in 1974 nog meer en beter 
te doen ten bate van ons volk 
Het feestje is uitgegroeid tot een 
waar sukses het dubbel van vo 
rig jaar, de 130 aanwezigen heb 
ben een aangename en gezellige 
namiddag met vrienden bij de kof
fie en een stukje gebak doorge 
bracht voor de kinderen was er 
het plukken van de met snoep be 
laden kerstboom, een vriend 
speelde gitaar de platenspeler 
bracht mooie kerstliederen die de 
kinderen gezamenlijk zongen We 
danken alle milde schenkers van 
lukken wafels en gebak, de fami 
lie Maeckelbergh ons lokaal «De 
Engel »" voor de mooie versie 
ring en bediening en niet te ver 
geten allen die eraan meegewerkt 
hebben 

KOKSIJDE 
WENSEN 

Leden en « Wij ..-lezers wensen 
WIJ van harte een gelukkig en een 
voorspoedig nieuwjaar Moge me 

de de komeet Kahoetek ons van 
verdere rampen besparen 
GEZIEN 

Op 21 december (slechts voor 
een dag) langs de Koningsweg te 
Sint Idesbald, een groot protest 
bord met 2 zwarte vlaggen tegen 
de vestiging van een nieuwe su
permarkt « Kapitalisten vragen 
hier aan uw centen te zitten, nog 
een rustige woonwijk op te offe
ren Koksijde zegt neen >. Wie dit 
bord plaatste is onbekend Onze 
kommentaar wie schafte de gren-
delwet op de grootwarenhuizen 
af ' De heer Vanaudenhove (PVV) 
met z'n kollega Vandenboeynants 
(CVP) onder de CVP-Liberale re
gering Eyskens in 1958 1961 Er is 
hier al zand genoeg 

KOEKELARELEKE 
PRESENT 

Zowel op het kongresbal te 
Oostende, als op de arr meeting 
te Brugge was onze afdeling veel 
sterker vertegenwoordigd dan 
voorheen Wij danken onze leden 
hiervoor en we doen zo verder 
Onze vrienden van Zarren ver 
wachten ons op vrijdag 11 januari 
voor de meeting met Vik Anciaux 
in de zaal Riva om 20 u 30 Ver
geet met dat Zarren met 19 man 
op ons bal aanwezig was 

KOKSIJDE 
DIENSTBETOON 

We vestigen er de aandacht op 
dat het dienstbetoon van Miei 
Vansteenkiste op de 1ste zater 
dag doorgaat en wel om 9 u m 
restaurant de Beurs Veurne Dus 
hiermee zijn alle misv^rstanuen 
opgeruimd 

KORTRIJK 
DIENSTBETOON 

ledere maandagavond van 17 u 
_^0 tot 19 u kan volksvert Luk 
Vansteenkiste bereikt worden 
evenals sen F Blanquaert van 18 
tot 20 u in lokaal 1302 Fiskale 
problemen kunnen voorgelegd aan 
W Vandewateyne elke laatste za 
terdag van de maand van 10 tot 
11 u Mevr L Van Landuyt Comey 
ne prov raadslid is te spreken 
elke eerste zaterdag van 17 tot 
19 u bij haar thuis Gemeente 
raadslid J De Schaepmeestei el 
ke vrijdag vanaf 18 u en R Van-
dewatteyne prov raadslid elke 
woensdag vanaf 12 u ten huize 

KLEMSKERKEVLISSP.GEM 
VAN ONS BESTUUR 

WIJ wensen alle VU leden een 
voorspoedig nieuwjaar De be
stuursleden zijn thans bezig met 
hun toernee voor de hernieuwing 
der lidmaatschapskaarten 74 We 
hopen dat u ze goed zult ontvan
gen Uw lidgeld kunt u storten op 
PR 4148 31 van Noel Mahieu Dank 
bij voorbaat 
SOC DIENSTBETOON 

Kamerlid Miei Vansteenkiste zal 
voortaan zijn zitdag houden (3e 
zaterdag 13 u) in het gasthof De 
Torre .< (vroeger «La Tour..), Mem 
lindaan 12 De Haan, bii onze 
vriend Hugo Van Lede 

TENTOONSTELLING 
Kunstschilder Piet Vandenbuys, 

bestuurslid van onze VU afdeling, 
stelt zijn werken ten toon in de 
kunstgalerij « Malegijs », Konings
weg 53, De Haan Warm aanbe 
volen 

MIDDELKERKE 
DANK 

We danken de aanwezige en in
richters van ons gezellig leden 
feest met een dertigtal getrouwen, 
waar Jaak Vandemeulebroucke 
voor aandachtige toehoorders een 
oproep deed voor vernieuwde 
strijdvaardigheid Ons kinderfeest 
(met de Nelekring) heeft de kin
deren aangenaam verrast Ook hier 
hartelijk dank voor de medewer
king 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 
DIENSTBETOON 

Kamerlid Emiel Van Steenkiste 
houdt elke derde zaterdag zitdag 
m de Riva-Venus, Aardrijkestr te 
Eernegem om 11 u 30 Om 12 u 
15 De Haan in « De Torre » Mem-
linclaan Om 12 u 45 te Bredene 
bij Kamiel Haeck, Driftweg 59 

Hervé Vandamme, St-Maartens 
plein 2 (na 18 u 30) 

Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108 
( s voormiddags) 
SOC DIENSTBETOON 

« Vlaamse soldatendienst Ik 
Dien .. ook in 0-V-D i Vlaamse 
militairen, aktieve en gewezen, 
kunnen met hun problemen steeds 
terecht bij Em Vansteenkiste, ka
merlid Maak gebruik van zijn 
uitgebreid dienstbetoon 

SAMENWERKING 
Het arr bestuur wenst aan alle 

bestuursleden gekozenen, leden 
en « WIJ «-lezers een voorspoedig 
nieuwjaar met veel strijdlust voor 
onze goede zaak, en ook in hun 
pnvebelangen Wij roepen voor 
1974 tevens op tot grote een
dracht en samenwerking De voor
bije prestaties van O V-D tijdens 
het novemberkongres onze aan 
wezigheid te Brugge bewijzen dat 
waar eendracht is alles lukken 
kan Samenwerking onder de afde
lingen moet er ook bestaan bij 
het inrichten van meetings, bals 
en andere feesten Dit geldt dan 
vooral voor de omliggende afde 
lingen Het jaar begint al heel 
goed nl met een toespraak van 
kamerlid Vik Anciaux te Zarren 
Werken in de zaal Riva op 11 ja 
nuan om 20 u 30 Het is wel echt 
de plicht van de afdelingen Diks 
muide Houthulst Koekelare Leke 
en Kortemark Handzame om met 
een flinke delegatie naar Zarren 
te gaan 

OOSTENDE-MARIAKERKE 
VOORZITTER 

Tot ons aller leedwezen en tot 
zijn eigen spijt moest Jos Van 
Hees onze voorzitter zijn funk-
tie neerleggen Eerste plicht is 
voor hem thans zijn gezondheid 
bijzonder te verorgen Wij danken 
Jos voor het vele dat hij voor on 

ze afdeling gepresteerd heeft en 
hopen dat hij spoedig de oude 
werkkracht moge weervinden in 
een gave gezondheid Jos zal wel 
blijven fungeren als lid van de 
stedelijke wijkraad 

OOSTENDE 
GEMEENTERAAD 

Hoe Fons Laridon, de verkapte 
Marxist, van een kale VU-reis te
rugkwam, staat elders te lezen 
Tijdens de bewuste raadszitting 
viel de vaardige tussenkomst van 
Kris Lambert nog op inzake de 
nieuwe belastingen (nog maar 
eens') die het kollege op de Oos-
tendenaars doet neerkomen De 
VU-fraktie wees de belasting op 
« tewerkgesteld personeel » en 
op « drijfkracht » integraal af 
OVERLIJDEN 

Op 19 december werd hier ter 
aarde besteld ons lid Prosper 
Vroomen Prosper was één van 
onze 33 kandidaten bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen. Na 
Jef Provost is hij de tweede die 
van ons heen gaat Wij bieden aan 
mevrouw en de kinderen onze in
nige deelneming aan 

OOSTENDE-CENTRUM 
OVERLIJDEN 

Op totaal onverwachte wijze is 
van ons heengegaan Guido Bryon, 
uitbater van het hotel Guido Met 
Sinterklaas was hij nog onze gast-
heer Ook m voor ons nog moei
lijke tijden aarzelde hij met zijn 
hotel ter beschikking van de VU 
te stellen Hiervoor verdient hij 
onze dank Aan mevrouw Bryon 
onze innige deelneming bij dit 
zwaar verlies 

POPERINGE 
VVG 

Op zaterdag 22 december werd 
tijdens het kerstfeest van de 
Vlaamse gepensioneerden overge
gaan tot verkiezing van het nieuw 
bestuur Proficiat aan M Mar-
chand, voorz, P Carton, onder-
voorz, juffr G Degraeve sekr-
schatb Ook hartelijke gelukwen
sen aan ex voorz de h A Cappe 
lare vereerd met de titel van 
ere-voontter 
BLIJDE GEBEURTENIS 

Onze hartelijke gelukwensen 
aan onze voorz Tony Vandoorne 
en zijn vrouwtje Monique bij de 
geboorte van hun dochtertje Eva 

ROESELARE 
DIENSTBETOON 

Mik Babyion, Westlaan 145 
(202 08) elke maandag van 17 
tot 18 u , gemeenteraadslid Pa-
triek Allewaert, Ooststr 46 
(214 73) Annie Pottie-Kindt, Kas 
teeldreef 2 (241 68) , Victor Van-
gheluwe Begoniastr 14(267 85 ) , 
Piet Walleghem, leperstr 226 
(267 10) allen op afspraak , 
KOO-leden Lut Vanmoerkerke-
Vermeersch, Begoniastr 18 
(226 63) en Hubert Vandenbunder, 
Hof van 't Henneke 12 (239 88), 
allen op afspraak 

UITSPRAAKKURSUS TE lEPER 

De Vlaamse vrouwenvereniging richtte in de voorbije weken 
een lessenreeks m over Hoe ons uitdrukken voor een publiek 
Het was de bedoeling vooral onze zenuwen te leren beheersen, 
koncentratie aan te leren en typische taalfouten weg te werken 
Wat de werkgroep meest voldoening gaf was de aanwezigheid 
van een 5 tal mannen die de lessenreeks met veel belangstelling 
volgden 

OOK SINTERKLAAS EISTE 
AMNESTIE samen met VUJO en 
TAK-leper. 

Op zaterdag 1 december werd 
door Vujo-leper, m samenwerking 
met het Taal-Aktie-Komitee, een 
amnestie aktie gevoerd op de 
Grote Markt te leper De Vujo-
leden hadden voor de gelegenheid 
Sint-Niklaas gemobiliseerd, die 
zijn volle steun aan het initiatief 
toezegde Samen met de heilige 
man slaagden VUJO en TAK er in 
enkele honderden amnestie-pam
fletten onder de marktbezoekers 
en wandelaars te verspreiden 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
insektea TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag Gratis bestek in gans het 
land PVBAINDUSTRADE Vandemipenstr 
12 Wenimel (BL) - Tel 02/79.20 CC 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde 
tel. (058)527.77 

Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke 
tel. (059)322.60 

Verhuring en verkoop van moder 
ne, nieuwe appartementen en stu
dios - bungalows en caravans 
sommigen met privaat zwembad -
gelegen te Koksijde, Oostduinker-
ke en middelkerke - huur per 
maand, per week, per weekend 
of een periode naar eigen smaak 
Vraag inlichtingen - Schrijf of te

lefoneer 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 - Oostende 

ZEEVISGROOTHANDEL 
— Pri|sli|s op aanvraag — 

DISCO-BAR & DANCING 
« TRANSVAAL » 

49, Liersesteenweg - Booischot 
(bij Heist-op-den-Berg) 

In de geest der Nederlanden 
Een typische Zuid-Afrikaanse 

sfeer 

ELECTRA-BREE P.V.B.A. 
Boneputstraat 28 - Bree 

Tel (011)65 188 en 66.477 
MIELE - AEG - LINDE 

DE OUDE KRING 
Café - VU-lokaai 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET OM UW 

VERLICHTING GAAT 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrijk 

WIJNEN KOOPT MEN 
IN VERTROUWEN 

F. W. COLAERT 
Generaal Jacquesstraat 61 

8160 Diksmuide 
Tel. (015)509 72 - 500.57 

Bezoek ten huize op aanvraag 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaak. 
Niet duurder dan seriefabnkatie 

en zelfs beter ' 
Prilsbestek en studio zi|n gratis 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058)235 81 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS VESTONb BROEKEN PARÜhbbUb 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83, 
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FILMS 

THE KID 

Met de eindejaarsfeesten ver
schijnen steeds een aantal teken-
of kinderfilms op de bioskoopaf
fiches. Dit jaar spannen «Sneeuw
witje en de zeven dwergen» 
(1937) van Walt Disney, naar het 
overbekende sprookje van de ge
broeders Grimm, en « The Kid » 
(1921), eerste langspeelfilm van 
Charlie Chaplin, de kroon. 

« Sneeuwwitje en de zeven 
dwergen » blijft na zoveel jaren 
nog steeds één der meest geniet
bare Disney-films. Zoals in de 
meeste andere films van Disney 
valt de tekening van de dieren en 
de sprookjesfiguren (hier de 
dwergen) veel beter uit dan de 
wat flauwe en sentimentele men
selijke figuren. 

Ik wil het hier vooral hebben 
over « The Kid » van Chaplin. Naar 
aanleiding van zijn tweede lange 
speelfilm, « The Goidrush », ver
klaarde Chaplin in zijn boek « iVly 
autobiography » het volgende : 
« Bij het maken van een tragi
komische fi lm is het een para
doxaal verschijnsel dat de trage
die steeds het komische stimu
leert ». Deze uitspraak is even
goed toepasselijk op « The Kid », 
die trouwens aangekondigd wordt 
als « een film met een lach en 
een traan «. Humor en tragiek, 
samen met sentiment, satire en 
melodramatiek vormeh inderdaad 
de afwisselende ingrediënten van 
deze typische Chaplin-film. 

Het verhaaltje : een ongehuw
de moeder legt haar kindje te 
vondeling, wordt later een ge
vierde maar erg sociaal-voelende 
zangeres, en vindt na een aantal 
perikelen ^aar kind terug bij de 
vagebond Charlie. Met dit sterk 
naar melo ruikend en in feite erg 
mager verhaaltje wist Chaplin 
een film te verwezenlijken die nu 
wel als vrij naïef overkomt, maar 
die toch groots is door de rijke 
fantasie en het toen reeds duide
lijk aanwezig talent van de ki-
neast-akteur. De sociale onder
toon is hier nog niet, zoals in 
latere films van Chaplin, nadruk
kelijk aangebracht, maar is daar
om niet minder indringend. 

Het welslagen van deze film 
heeft Charlie Chaplin tevens te 
danken aan de ongemeen spon
tane en rake vertolking van Jackie 
Coogan als de kleine vondeling. 

Als je deze fi lm gaat zien, mis 
dan het voorfilmpje niet : •• The 
Idle Class », een vrij onbekende 
maar nog erg genietbare Chaplin-
kortfilm. 

hilde dekeyser. 

JESUS CHRIST SUPERSTAR 

De moderne Jezusbeweging is 
de inspirator geweest van talrijke 
songs, toneelstukken of -musi
cals, en ook van films als « God-
spell » en « Jesus Christ Super
star ». De geschiedenis van deze 
laatste begint bij de roek-opera 
van komponist Andrew Lloyd 
Webber en tekstschrijver Tim 
Rice De verkoop van hun elpee 
liep in de miljoenen. Vandaar 
naar Broadway en andere teaters 
was een volgende stap. 

Tom 0'Horgan, voordien regis
seur van de musical •• Hair », 
zorgde voor een spetterende en 
meer dan suksesvolle licht-en-
klank-show. Hoe kon het anders 
dan dat ook de fllmbusiness er 
geld in zag ? De erg geïnteres
seerde en talentvolle kineast 
Normen Jewisson aanvaardde 
maar al te graag de opdracht van 
de verfilming, waarvoor hij met' 
de ganse filmploeg 14 weken naar 
Israël trok. 

In tegenstelling met « God-
spell » heeft « Jesus Christ Su
perstar » mij geboeid en soms 
ontroerd. Hij baadt niet, zoals 
« Godspell », in een euforie van 
opgepepte lieverigheid, maar be
vat integendeel een vrij grote do
sis agressiviteit. Dit komt vooral 
door het centraal stellen van de 

figuren van Judas (de zwarte 
barilon-akteur Carl Anderson) en 
Maria Magdalena (de Hawaïaan-
se Yvonne Elliman). 

Judas met al zijn agressiviteit, 
twijfel en wanhoop. Maria Mag
dalena met al haar alles-gevende 
maar machteloze liefde. De Kris-
tus-figuur (vertolkt door Ted 
Neeley, met falset-stem) staat 
minder centraal, komt groten
deels over als een verbeten ver
kondiger van de waarheid, ook 
als deze hard aankomt, maar is 
in zijn geheel toch nog iets te 
zoeterig. 

Zowel qua tekst, (rockende, 
dramatisch geladen) muziek, ko-
reografie, (sobere) kostumering, 
regie en vertolking sla ik <• Jesus 
Christ Superstar » hoger aan dan 

«Godspell ». Wat de muziek be
treft : Indien één song uit deze 
fi lm in je hoofd blijf thangen, dan 
is het wel het prachtige « I Don't 
Know How to Love Him », zowel 
door Maria Magdalena als door 
Judas vertolkt. Kineast Jewison is 
wel mislukt in zijn poging om het 
gegeven te aktualizeren, door in 
het dekor van de Negevwoestijn 
tanks, straaljagers, guns enz. ten 
tonele te voeren. 

De film bevat wellicht weinig 
originele inbreng vanwege de 
kineast : het zijn plaatjes bij de 
overigens vrij goeie muziek. Ook 
kan men tegen de film inbrengen 
dat het een kommercieel maak
sel is van handige zakenlui die 
hebben gemerkt dat de jezus-
freaks « in » zijn en die daar 
munt trachten uit te slaan. Dit 
argument kan men echter tegen 
elke huidige bioskoopfilm inbren
gen en belet op zichzelf niet dat 
een dergelijke fi lm toch een 
boeiende weergave kan zijn van 
iets wat in de moderne mens 
leeft. Wat •• Jesus Christ Super
star » betreft is dit de weergave 
van zowel de hoop en het geloof, 
maar vooral van de vragen, de 
wanhopige twijfels en de existen
tiële angst van de mens van de 
twintigste eeuw. 

hilde dekeyser. 

Jackie Coogan en Charlie Chaplin als de kleine en de 
grote vagebond in « The Kid ». 

Ted Neeley als Kristus omringd door zijn discipelen, in « Jesus Christ Superstar ». 

MAANDAG 7 JANUARI BRT 

BESTE VIJAND (THE BEST OF ENNEMIES) 

Italiaanse tragi-komedie van Guy Hamilton (1961), waarin eens te 
meer het oorlogsgebeuren wordt belicht. De kineast bekijkt het ver
schijnsel echter door een licht ironiserende lens. De gebeurtenissen 
worden hierdoor wel sterk gerelativeerd , de tragische ondertoon blijft 
echter steeds min of meer behouden Hamilton richt de camera duide
lijk op de verwarring die een dergelijke situatie eigen is. De mense
lijke tegenstellingen worden daarbij niet over het hoofd gezien en 
meesterlijk, humoristisch en aandoenlijk gepersonifieerd in de twee 
hoofdpersonages : de Britse majoor Richardson en de Italiaanse kapi
tein Blasi. De akteurs David Niven en Alberto Sordi geven op voor
treffelijke wijze gestalte aan dit « van huize uit » elkaar vijandig 
gezinde tweetal I 

Met « Beste vijand » draaide Guy Hamilton een satire over het 
obrlogsgebeuren waarin tegelijkertijd ook verschillende menselijke 
onhebbelijkheden schitterend over de hekel worden gehaald. Hierbij 
wordt vooral de onbekwaamheid in hogere of lagere legerrangen het 
mikpunt van ironische beschouwingen. Heel wat (vooral Britse) leger-
gebruiken worden — op tamelijk traditionele wijze — gekarikaturiseerd. 
Hoewel het oorlogsdekor meestal luchtig en spottend wordt bekeken 
komen er ook enkele grimmige, harde scènes in voor. 

WOENSDAG 9 JANUARI — RTB 

DE LAATSTE SPRONG (LE DERNIER SAUT) 

Subtiele portrettering van twee mensentypen door Edouard Luntz 
(1970), bij ons vooral bekend om zijn speelfilmdebuut (Les coBurs 
verts). Centraal staan twee personages • parachutist Garal (Maurice 
Ronet) en politiekommissaris Jauran (Michel Bouquet). Garal ver
moordt zijn ontrouwe echtgenote en komt als bedrogen echtgenoot
weduwnaar in kontakt met Jauran. Tussen beiden ontstaat een soort 
kat-en-muis-spel. 

Luntz' analyse is zeer genuanceerd : de toeschouwer brengt zowel 
sympatie als antipatie op voor Garal en Jauran. Zijn film situeert zich 
op drie niveaus : het eerste is deze van een misdaadgeschiedenis ; op 
het tweede niveau gaat het om de rivaliteit tussen twee vertegenwoor
digers van twee pijlers van de maatschappij, het leger en de politie ; 
op het derde niveau handelt de film over de vriendschap die twee 
schurken verbindt en hun onmogelijkheid om aan deze genegenheid 
uiting te geven. 

FILMFESTIVAL VAN BRUSSEL 1974 

Van 7 tot 13 januari e.k. heeft in het Auditorium 44, Kruidtuinlaan, 
Brussel, het Filmfestival van Brussel 1974 plaats. Veertien films uit 
vijf verschillende landen werden op het programma ingeschreven, 
waaronder « Lady Carline Lamb » (Robert Bolt), « The long goodbye » 
(Robert Altman), « Lucky luciano » (Francesco Rosi), « Tom Sawyer » 
(Don Taylor), « Request tot the Nation » (J.J. Jones), « The paper 
Chase » (James Bridges), « Revolver aux cheveux rouges » (Freddy 
Geiifus. Belgisch) en « De Loteling » (Roland Verhavert, Belgisch). De
ze laatste is de verfilming van de gelijknamige roman van H. Conscien
ce, hoofdvertolker is Jan Decleir. Het filmfestival opent met de verto
ning van deze Vlaamse film : maandag 7 januari te 14 u. en 's avonds 
in galavertoning te 21 u. 15. 

Elke film wordt tweemaal vertoond : te 14 u. en 21 u. 15 of te 16 u. 15 
en 19 u. Tal van kineasten en akteurs zullen de voorstellingen bijwonen. 
Er zijn abonnementen verkrijgbaar voor de vollediga cyklus van 13 na
middagvertoningen (300 fr.) of evenveel avondvertoningen (600 fr.). 
Deze abonnementen zijn verkrijgbaar op het adres Heuvelstraat 12, 
Brussel, van 11 tot 17 u., zon- en feestdagen uitgezonderd ; tel. 13.89.40. 
De inkomprijs per afzonderlijke vertoning bedraagt 50 fr. voor een 
namiddagvertoning en 100 fr. voor een avondvertoning. Er is ook een 
veertiende vertoning « buiten abonnement », die uitsluitend voorbehou
den is aan kinderen en opgroeiende jeugd (eventueel vergezeld door 
een volwassen persoon). 
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DO€K€n 

hans habe : Marnixpockei 

ERVARINGEN 
Hans Habe zoon van de Hon 

gaai s Joodse krantenuitgever Be 
nessy heeft zich met een groot 
aantal romans een literaire faam 
veiwoiven In zijn werkkamer in 
het Zwitserse Ascona staat zijn 
weik 400 banden waaronder 
heel wat veitalinqen 

Habe is meei dan de auteui 
van een aantal goedgeschreven 
ontspanningsiomans Zijn werk 
stijgt in menig geval boven het 
ondei houdende genre uit daar 
voor IS de aiiteui journalist en 
jjüblicist Habe te zeei een geen 
gageeid man geweest 

« Ik ben opgegloeid in de scha 
duw van een betwiste naam 
schuift hij (Zijn vadei die zelf 
mooid pleegde was m het vooi 
ooilogse Boedapest en Wenen 
een zeer aangevallen figuur) 

« Als ik met sch'ijven begon 
ging me mijn taalheimat veiloien 
Vanaf mijn vierentwintigs+e was 
ik nergens mee thuis » ZIJP 
cochtei weid in de VS slachtoffer 
van een mooidenaai Na de oor 
log keelde hij terug naai Euiopa 
was in Duitsland officier in het 
Ameiikaans leger en daarna 
hoofdredakteur van de « Neue 
Zeitung » 

Wanneei men afstamming na 
tuui en tiaditie van deze sukses 
\olle auteui nagaat zou men 
eeidei een liberaal linkse orien 
tatie verwachten Habe zegt zelf 
dat hij als « libeiaal • (in Amen 
cianse betekenis dan) begonnen 

IS Maar deze intellektueel met 
de buitengewone weikkracht 
oo7e schii|vei met de uitzonder 

ik vlotte (soms te vlotte) pen 
, echter ook een dei weinigen 

lil net Duiitse taalgebied die het 
linkse bediog ontmaskeide en op 
het gevaai voor de viijheid van 
de peisoon wees wanneei utopis 
• îsche weieldveibeteiaai-s de 
niens hi'n . geluk .. willen op 
j i ingen 

Dat Habes verwittiging ook als 
zodanig ondervonden werd en 
dat de onverdraagzaamheid door 
hem terecht werd aangeklaagd, 
bewees de reaktie van linkse 
gioepjes tegen zijn boeken op de 
Frankfurter Buchmesse in 1972 

Met zijn lijvig werk « Erfahrun-
gen » bevestigt Habe zijn — aller
minst reaktionaire — konserva 
tieve levensopvatting Dit boek 
IS meer dan een mooi geordende 
autobiografie Behalve enkele kor
te stukken is het zelfs helemaal 
niet direkt episch maar brengt 
veel meer in de vlotte en aange 
name stijl van de geoefende ro 
mancier en causeur een hele 
reeks •< ei varingen » met mensen 
"1 ideeën uit zijn bewogen leven 

Er IS m deze rijke verzameling 
van kortere en langere stukken 
blieven aan vriend en tegenstre 
vp! portretten van bekende figu 
len beschouwingen over de pro-
duktiemaatschappij het verval 
der kerken abortus en vrouwen 
beweging pornografie en naakt-
kultuur een oorspronkelijkheid 
die verrast en toch een algemeen 
menselijke ontroering een klaar 
en logisch « gezond verstand » 
tegenover de dwaasheid van de 
utopisten die je doet zeggen 
" inderdaad zo heb ik het ook 
gevoeld en gedacht » 

Er IS bovenal — ook al gaat 
men met alles wat hij zegt met 
akkoord — een grote openheid 
een grote oprechtheid Een op 
rechtheid die zich o m ook uit 
in datgene wat de auteur van 
Joodse afstamming vijand van 
het nationaalsocialisme zo goed 
als van het kommunisme schrijft 
ovei Josef Wemheber de in het 
Derde Rijk gevierde dichter 
« HIJ heeft zichzelf heel wat on 
lecht aangedaan Maar hij is na 
Holdeilin de enige grote Duitse 
lyricus van formaat 

Habes « Erfahrungen » is een 
buiten het kader van het autobio 
grafische gesprongen strijdschrift 

tegen de -leugens van deze tijd , 
een met aforismen doorzaaide 
plaatsbepaling Dat deze plaats 
(alleszins in Duitsland ') weinig 
bevolkt IS door de literaten, die 
zich liever aan de huidige mode en 
daarmee ook met het officiële 
manna houden getuigt voor de 
geestelijke moed van Habe Die 
het zich — dat moet er bij ge
zegd worden — ook materieel 
permitteren kan zijn waarheid 
met onder de korenmaat te plaat 
sen Wat nog een bijkomende re 
den IS voor de naijver der •• an 
deren » < 

Een leesbaar en een te lezen 
boek voor wie ook eens een non 
konformistische stem van een 
Westers intellektueel horen wil 

Hans Habe « Erfahrungen » — 
64 biz — Walter Verlag A G 
Olten/DM 33 

CEBOEKT 
# Bestsellers in Vlaanderen ok
tober november jl Vlaamse en 
Nederlandse auteurs Ward Ruys-
linck (De verliefde Akela) en Jos 
Vandeloo (De Muggen) Vertaling 
Alastair McLEAN (Valse start) 
Nietf iktie P Bosmans (Mens 
lief ik hou van je) en Hans Berndt 
Gisevius (Adolf Hitler — een 
boek dat reeds jaren geleden ver 
scheen doch pas nu grote be 
langstelling wekt in het raam van 
de Hitler Welle en welk verlaat 
sukses het Hitlerboek bij uitstek 
nl dat van Hans Joachim Fest — 
een turf van 1200 blz voor de 
pnjs van pl/m 700 fr zowat voor 
afgaat want de Fest-biografie 
wordt momenteel van het Duits m 
het Nederlands vertaald) 

Marcel 
Matthijs 

Doppen 

Bil Paris Manteau verscheen opnieuw « Doppen » van Marcel Matthijs 
De eerste druk is reeds van 1935 

Jeugdboeken Wonderen van 
de aarde 

# De Bond der Grote en Jonge 
Gezinnen schrijft een wedstrijd 
uit ter aanmoediging van de goe 
de jeugdliteratuur Prijs 25 000 
fr Inzending van 1 januari af tot 
15 juni as op volgend adies 
Bond van Grote en Jonge Gezin 
nen Wedstrijd Jeugdboek Troon 
straat 125 1050 Brussel alwaar 
alle inlichtingen en reglement 

# Hugo Claus die Vlaanderen te 
eng en te itiin vindt aanvaardt 
niettemin de Belgische staatsprij 
zen voor literatuur thans voor de 
vierde keer Het is met die offi 
ciele prijzen steeds hetzelfde 
dezelfde jury s onderscheiden 

steeds dezelfde auteurs Dat gaat 
zo voor ettelijke jaren en dan ver 
anderen de jury en de laureaat 
om gedurende jaren dan weer 
met meer te veranderen Als 
Claus zo tegen de kiiekjesgeest 
IS waarom doet hij er dan aan 
mee ' 

Bijzonderheid deze vierde 
staatsprijs werd Claus toegekend 
voor zijn toneelwerk « Vrijdag », 
dat hijzelf enkele tijd tegenover 
een journalist « als seriewerk 
zonder moeite uit de mouw ge 
schud en alleen omwille van het 
sukses » betitelde De jury (Bert 
van Kerckhove Bert Struys Car 
los Tindemans Jaak van Schoor 
en mevr Emma Vorlat) zal maar 
sip kijken als ze dat hoort 

Toen WIJ — vele jaien geleden i — de eer 
ste schuchtere pogingen deden om in de 
toenmalige wereldpolitiek via lektuur wat 
iivicht te kiijgen lazen wij Italo Balbo s boek 
« De Maïs op Rome » dat toen pas in Neder
landse vertaling verschenen was Balbo — 
die nadien in Libie omkwam met zijn vlieg 
tuig — behoorde tot de leiding der fascis 

sche paitij en tot het opperkommando der 
.dsoibt sche « strijdmacht » die de mars m 
lichtte Balbos boek was een nogal geroman 
tiseerde voorstelling van de feiten Begrijpe 
lijk was dit alleszins de Italiaan Balbo hield 
vfdn de heldhaftige pose, en de mars werd 
verheerlijkt als een heldendaad der fascio s 

De « Mars op Rome » kreeg echter ook an 
dere rapporteurs dan de fascistische In een 
lijvig werk bracht de gewezen Italiaanse kom 
munist en medewerker aan Blum s blad « Le 
Populaire » Angelo Tosca een degelijke ana 
lyse van opkomst en groei van het fascisme 
natuurlijk gezien met de ogen en vanuit het 
standpunt van de auteur Tevoren had ech
ter het gewezen socialistisch parlementslid 
Emilio Lussu m zijn Parijse ballingschap in 
1932 zijn versie van Mussolinis greep naar 
de macht gegeven Een versie die zeer per
soonlijk gekleurd is en die de « petite chro-
nique » van een historisch feit, of liever van 
historische feiten die met de mars op Rome 

EMILLIO LUSSU 

N A R S 
OP 
ROHE 

begonnen, weergeeft op een nuchtere ironi
sche wijze 

Lussu ontleedt met zozeer ideologieën, 
partijen, bewegingen en hun drijfveren maar 
hij laat de mensen handelen en spreken, gaat 
hun gedragingen en motiveringen na en ana
lyseert ze met scherpe blik Dat de gedragin 
gen van de fascisten niet steeds de held 
haftige allures hadden, die de officiële histo
riek er aan toeschreef, kan iedereen begrij
pen die de dityramben leest op de Italiaanse 
heldendaden in WO 1 en II en ze dan verge
lijkt met de feiten Dat is meer dan de ge
bruikelijke patriottieke verfraaiing en franje 

Lussu probeert echter, de fascisten voor 
te stellen als een bende bangerikken, gehaat 
door de overgrote meerderheid der bevol
king en Mussolini als een lafaard, die zich 
in Milaan barrikadeerde om zo dicht mogelijk 
bij de Zwitserse grens te zijn De « anderen » 
moeten dan toch nog groter bangerikken ge 
weest Zijn, vermits Lussu beweert dat vijf
honderd oppositionelen na het geval Matteo 
tl de regering hadden kunnen ten val bren
gen In het hierboven reeds vermelde werk 
van Tosca wordt echter gewezen op het 
falen van Lussus partijgenoten en van de 
andere demokraten, die geen elan meer beza
ten en geen geloof, en geen bezieling meer 
konden wekken, wat het fascisme, alle over
drijvingen en soms potsierlijke poses ten 
spijt, wel kon 

Wie m Lussu s boek een volledig relaas 
verwacht met historische objektiviteit, komt 
even bedrogen uit als wie Balbo's geroman 
tiseerde verheerlijking van de Mars leest 
Het eerste is een korrektief op het laatste 
Lussu brengt de dingen die zich afspelen 
op de achtergrond van grote historische fei
ten Die zijn vaak interessant vaak getuigend 
van heel veel kleinmenselijkheid, soms ver 
achtelijk, beschamend, ontnuchterend Het 
zijn de gewone hoewel verwerpelijke bege 
leidingsverschijnselen van veel grote « his 
torische » gebeurtenissen 

Het fascisme is verdwenen het was een 
historisch verschijnsel dat slechts in een 
bepaalde tijd en in een bepaalde situatie kon 
ontstaan evenals het nationaal-socialisme in 
Duitsland en ook — vergeten wij het met 
door de blindheid van een burgerlijke Ke 
rensky en het geweld van een kleine groep 
— het kommunisme in Rusland 

Tenslotte wijst de auteur diegenen terecht 
die in de geschiedkundige episodes een be 
paalde dwangmatige oriëntatie zien « De 
wereld gaat met naar links of naar rechts » 
zegt hij De wereld blijft om zichzelf draaien 
« met regelmatige zons- en maansverduiste
ringen » — Hoewel sommige zonsverduis 
teringen ons toch wel van lange duur lijken i 

Emilio Lussu : « Mars op Rome ». Uitgeverij 
In den Toren, Baarn. Voor Vlaanderen : West
land, Merksem. 176 blz., 210 fr. 
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Terwijl op de meest onmogelijke 
golflengtes en kanalen jongens van 
diverse pluimage al dan niet in min 
of meer aanvaardbaar Nederlands en 
eventueel met het nodige geschreeuw 
of kunstmatig opgefokte stemverhef
fingen plaatjes aan mekaar praten, ter
wijl bij de gratie Gods en onder het 
waakzaam oog van Jan Briers nog 
steeds de bevolking van dit land naar 
de gevaarlijke grens van de akute 
waanzin wordt gevoerd door iedere 
zaterdagvoormiddag op omroep Oost-
Vlaanderen een aan sadisme grenzen
de operakwis in de eter te sturen, ter
wijl het overzicht van de binnenlandse 
pers als naar gewoonte een netjes ge
doseerde samenstelling blijft van aan-
eengeflanste onbenulligheden waarvan 
een mens sterk gaat vermoeden dat 
sommige politieke kommentatoren al
leen maar hun ideeën (?) op papier zet. 
ten om daarna het privé-genoegen te 
smaken zichzelf in de ochtendstilte 
reeds te horen citeren, terwijl Jos 
Bouveroux gul als gewoonlijk het 
heuglijk nieuws verkondigt dat we 
weer beste maatjes zijn van de lieve 
Arabieren, terwijl de radio nu al aan 
zijn eenenvijftigste jaar bezig is, ter
wij l dat allemaal geschiedt, is het aan
geprezen op woensdagavond op zen
der Limburg af te stemmen waar Jan 
Van Rompaey zich als een normaal 
mens gedraagt voor de mikro. Waarvan 
graag akte en waarvoor van harte een 
saluut. 

Met ruim 120 zijn wij naar studio 3 
van het nieuwe BRT-gebouw op de 
Reyerslaan getrokken. Sommigen al
leen maar met een belachelijk skript 
onder de arm, anderen met een ge-
indoktrineerd velletje papier, waarop 
een paar leuzen en slagzinnen ston
den, zo niet gedikteerd, dan toch he
vig gekleurd. 

Maar allen, zonder uitzondering, be
grepen wel dat het televisieprogram
ma « Tienerklanken-Alternatief », dat 
zou uitgezonden worden op 20 decem
ber, een flop zou worden of misschien 
nog erger : een dolksteek in de rug 
van de emancipatie onder het mom 
haar diensten te bewijzen. 

Dit nummertje van de dienst «Jeugd-
en dokumentaire uitzendingen » had 
de aanmatigende bedoeling met een 
skript van 10 bladzijden, de mede
werking van 120 personen (wier taak 
er meestal in bestond te moeten 
zwijgen) en drie uitverkorenen (die 
het schijndebat mochten inleiden) de 
gehele emancipatieproblematlek aan 
bod te laten komen in tweemaal 38 
minuten. De eerste 38 zijn er geweest. 
Zij werden een flop van jewelste ; 
een chaotisch beeld van in wezen be

langrijke en ernstige problemen, die 
stuk voor stuk verscheidene aparte 
uitzendingen waard zijn, ja die een 
lange reeks « alternatieve » uitzen
dingen mogelijk maken. Noodzakelijk 
zelfs, indien men de kijkers wil dui
delijk maken waar het eigenlijk om 
gaat en waar de schoentjes wringen 
in onze maatschappij. 

Maar kom, alle emancipatiebewe
gingen ten onzent zullen wel ter dege 
begrijpen, dat men van de BRT geen 
steun mag verwachten in de vorm 
van konstruktieve, ontledende, voor
lichtende en doorlichtende program
ma's, steeds volgens Louis Majors 
stelregel : « Wijven moeten niet zo
veel komplimenten maken I ». 

Mét vrouwen moet men dat ook 
niet. Immers, het volstaat een beetje 
show te brengen « omtrent » de eman
cipatie en, wanneer die potentieel 
aanwezig iSj vooral de nadruk op die 
show te leggen. Trouwens, de uitein
delijke bedoeling is vanzelfsprekend 
niet de emancipatie te dienen, maar 
wel het programma te redden, ook al 
mocht dat gebeuren ten koste van de 
emancipatie. 

En zo gebeurde. Het enige wat de 
kijker ervan overhield, was het feit, 
dat vrouwen uit uiteenlopende krin
gen en vanuit verschillende gezichts
hoeken naar emancipatie streven, als 
daar zijn de afvaardiging van Amada 
(Alle macht aan de Arbeiders), de RAL 
(Revolutionaire Arbeidersliga), het Hu
manistisch Verbond en de CVP-jonge-
ren (veruit de enigen die men gehoord 
heeft), terwijl het overgroot aantal 
zoals de PAG (pluralistische aktie-
groep voor gelijke rechten van man 
en vrouw), het Vrouwen-Overlegkomi-
tee, de VU-jongeren en KAV zwegen 
of het zwijgen werden opgelegd door 
het handig manipuleren van de mi
kro. 

Ten slotte hadden de zwijgsters ge
lijk. Want als sommigen vanuit een 
bijzonder eng partijpolitiek standpunt 
« hun » kleine waarheid komen ver
kondigen als de « enige » grote waar
heid, dan is elk gesprek toch bij voor
baat uitgesloten. Het resultaat was 
dan ook een reeks, soms fanafieke 
« monologen », die een vertekend, en 
vals beeld ophingen van de omvang
rijke en zeer geschakeerde problema
tiek der emancipatie. 

hilda uytterhoeven. 

het proces makropoelos : 
niveau ! 

Vrienden, de opera leeft ! Met dit 
gelukzalig besef verlieten we met 
blinkende ogen de Antwerpse KVO na 
de première van Janacek's weinig op
gevoerde werk « Het Proces Makro
poelos ». 

Van deze Tsjechische komponist 
(1854-1926) kent men in West-Europa 
in hoofdzaak « Jenufa » en « Het sluwe 
Vosje », werken die uitmunten door 
rijke muzikale ekspressie en een grote 

eerbied voor de dramatische ontwik
keling. Twee basiseigenschappen die 
we ook terugvinden in Makropoelos. 
Bij Janacek gaat de muziek hand in 
hand met het scenische gebeuren : 
nergens is er een overwicht, dat bij 
vele operakomponisten die het muzi
kale element laten primeren op de 
handeling, storend en ontwrichtend 
werkt. Geboeid wordt je meegevoerd 
in een bizarre, ekspressionistische we
reld waarin de fiktie haar grondslag 
vindt in de realiteit. Zou Johan Daisne 
het kwalijk nemen, mochten we dit 
werk bestempelen als een soortement 
magisch-realisme ? 

De plot is vrij gekompliceerd en er 
wordt van de toeschouwer wel een 
maksimale aandacht gevergd. En laat 
dit dan het enige schoonheidsvlekje 
zijn op deze produktie : de inhoudsop
gave in het programmaboekje is der
mate hybridisch dat we er ons niet 
voor schromen toe te geven, er de 
ballen van gesnapt te hebben. Geluk
kig wordt dit euvel opgevangen door 
de protagonisten die met een duidelijk 
debiet hun tekst reciteren. De diva 
Emilia Marty is in feite niemand an
ders dan de reeds veel eeuwen over
leden dochter van Makropoelos, lijf
arts van keizer Rudolf II die een le-
venseleksir heeft uitgevonden, dat hij 
beproefde op zijn eigen dochter, die 
thans als eeuwenoude vrouw een le
ven torst dat voor haar elke zin ver
loren heeft. Het proces heeft niet zo
zeer te maken met een juridische af
faire, dan met het voortschrijdend af
takelingsproces. Vandaar de dubieuze 
en toch toepasselijke Nederlandse 
ti tel. 

De regie van de Tsjech Karel Jernek 
is ,zoals we die van hem gewend zijn : 
intelligent en briljant. Wat deze man 
verwezenlijkt is af en bestudeerd : de 
opstelling van de personnages, de 
psichologische karaktertekening, een 
hallucinant dekor (vooral in II), kortom 
een totale sfeer zoals we deze zouden 
wensen voor elk volwaardig muziek-
teater. We houden ons hart vast, mocht 
de dag ooit aanbreken, dat Jernek, in
gaande op de vele buitenlandse aan
biedingen — financieel uiteraard in
teressanter — geen tijd meer vindt 
voor de KVO : vooral nu men ook een 
vakbekwaam artiest als Edward Deleu 
om welke misterieuze reden dan ook 
van de lijst der gastregisseurs ge
schrapt heeft. 

Over de solisten — we kunnen in 
dit geval bijna schrijven, de akteurs 
— kunnen we kort zijn : Marie-Louise 
Hendrickx, Sylvain Deruwe, Bert Ols-
son en Kamiel Lampaert presteerden 
op zeer hoog niveau. De rest van de 
cast werd behoorlijk verdedigd door 
Maria Christova — van wie we graag 
nog iets meer zouden zien dit seizoen 
— Berthe van Hyfte, Pierre Geyskens 
— met een goed regisseur is deze 
man véél waard — Willy van Hese en 
een sublieme Maria Verhaert in een 
zeer kort toneeltje. 

Toevallig werd in de loop van de 
maand december in de kleine zaal van 
de Muntschouwburg te Brussel « The 
good soldier Schweik » geprogram
meerd, een werk uit 1959 van Robert 
Kurka, dat eveneens triomfantelijk ont
vangen werd. Zou het kunnen, dat er 
een nieuw operapubliek ontstaan is, 
dat rijp is voor eigentijds en goed mu
ziekdramatisch werk en dat het tijd
perk van Etienne Vanneste (u weet wel 
van de BRT en het bel-canto) begint te 
tanen ? 

ray de bouvre. 

jeugdtoneel te brussel : 
een dwingende noodzaak 

Terwijl Antwerpen, stad van Sinjeurs 
met een jaarlijks deficit van om en na
bij de 1.800 miljoen er drie stedelijke 
schouwburgen op nahoudt, waarvan een 
Jeugdteater, staat men in andere de
len van het land vrijwel nergens met 
het teater voor de eerste leeftijd. 

Het zijn nochtans niet • De Dubbel
dekkers » of de stupiede stotteraars 
van Jevanjong, die onze jeugd deelach
tig zullen maken aan het Grote Feest 
van het Teater. Voor kuituur in het al
gemeen is er vanwege de overheid 
steeds weinig belangstelling en geld, 
voor de jeugdkultuur in het biezonder 
is het nog triestiger gesteld. Tenzij 
men natuurlijk de schamele posten op 
het budget van Landsverdediging, die 
betrekking hebben op de Welfare ook 
als dusdanig wil beschouwen. De partij
programma's van de diverse politieke 
frakties in dit land weten trouwens in 
hun onvermijdelijk hoofdstuk « Kui
tuur » — steeds erg bondig ! — niet 
meer te vertellen dan wat algemeen 
gestamel ; klaarblijkelijk, omdat ze 
weinig geïnformeerd zijn en er niet 
over praten, geen keurige indruk na
laat. Ook, gij, Volksunie van mijn hart, 
zijt in datzelfde bedje ziek. 

In het Brusselse zou er in het raam 
van een aktief kultureel beleid wel 
een en ander te gebeuren staan voor 
onze Nederlandstalige gemeenschap. 
De Vlaamse kinderen volgen — de 
meesten althans — Nederlands school-
onderricht maar worden op het vlak 
van de ontspanning of de socio-kultu-
rele opvoeding totaal overgeleverd aan 
een Franstalig georiënteerd kuituur-
leven. 

Dat er potentiële mogelijkheden be
staan voor een jeugdtoneel werd dui
delijk aangevoeld door enkele entoesi-
aste teatermensen die met de glim
lach der fataliteit konstant dansen op 
de koord van het financieel debacle 
maar met de heilige overtuiging van 
hun Harlekijnroeping blijven volharden. 

Momenteel zijn er in het Brusselse 
twee groepen werkzaam, die het op 
zich genomen hebben, opvoeringen 
speciaal voor de jeugd te brengen : 
Het Schooljeugdteater, Groenlaan 2, 
1640 St-Genesius-Rode (02-58.12.87) en 
Karroesel, Haachtsesteenweg 946, 1140 
Brussel (02-16.26.26) die deze maanden 
respektievelijk op hun programma heb
ben « De Tovenaar van het Dennen
dal » (een middeleeuws sprookje) en 
« Brammetje Braam ». Voorstellingen 
kunnen afgekocht worden door vereni
gingen of scholen tegen zeer redelijke 
voorwaarden. Warm aanbevolen ! 

ray de bouvre. 

Wij zenden u onze beste wensen.. . en hopen dat een verblijf in de j B O N voor de geïllustreerde brochure 
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 

zal bijdragen tot een gelukkig 1974 
Reeds nu verheugen wij ons er op, u te mogen ontvangen in ons 

land... Om u te helpen uw verblijf op een prettige manier 
voor te bereiden, zenden wij u graag gratis een brochure van 
/ 56 pagina's - voorzien van 197 kleurrijke illustraties -

die ook vele verblijfsmogelijkheden en 
routebeschrijvingen vermeldt. 

U behoeft slechts 
de bon op te zenden. 

PRETTIGE VAKANTIE IN DUITSLAND 

Naam Voornaam. 

Straat. Nr. 

Postnr & woonplaats. 

Opzenden aan 

D U I T S E D I E N S T V O O R T O E R I S M E 
Luxemburgstraat 23 -1040 Brussel 
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ZATERDAG 
5 
JANUARI 

14 00 
14 40 

16 00 

18 05 
.9 35 
19 45 
20 15 
20 40 

21 30 

22 45 

Louisiana Toeristische film 
Een cheque van een miljoen 
dollar Filmkomedie met o a 
Gregory Peck 
Spel op leven en dood Over 
onze kennis van de evolutie 
leer en de genetika 
Het dikkerdje Jeugdfilm 
Kortweg 
TV nieuws 
Reinaard de Vos 
Schlagers en populaire me 
dieen van 1927 tot 1929 
Op klaarlichte dag Politie 
film 
TV nieuws 

16 00 Journaal 
16 03 Tros Country Show Coun 

try and Western music 
16 35 De* Want Kinderfilm 
16 45 Artiesten dieren sensaties 

Cirkusshow 
18 45 Tl Ta Tovenaar 
18 55 Journaal 
19 05 Zorro Avonturenserie 
19 30 Wild Kingdom Nieuwe na 

tuurserie 
20 00 Journaal 
20 21 Alles of mets Kwis 
21 10 Tros Sport 
21 40 The FBI N/lisdaadserie 
22 35 n gulden man Extra Spel 

programma 
22 45 Journaal 
22 50 Studio sport 

18 45 
18 55 
19 05 

20 00 

20 20 

21 10 
22 00 

22 50 

22 55 
23 00 

Tl Ta Tovenaar 16 50 
Journaal 
Voor een briefkaart op de 18 10 
eerste rang Cinematogra 
fisch programma 18 55 
Journaal 
Mik Licht muzikaal pro. 1915 
gramma 19 45 
Brandpunt 20 15 
The Marty Feldman Comedv 20 45 
Machine 
Epiloog Religieus program 22 15 
ma 23 25 
Journaal. 
Het lied van de week Reli 
gieus programma 

On etere Ludovic Door her 
Waals teater 
Hansje en Grietje Opera 
van Engelbert Humperdinck 
Les Wombles Voor de klein 
tjes 
Efephant boy 
TV nieuws 
Le jardin extraordinaire 
Estouffade a la Caraibe 
Avonturenfilm 
Cinescope 
TV nieuws 

ZONDAG 
6 

JANUARI 

10 30 

14 30 
15 00 
1518 

17 15 
1815 
18 20 

18 46 

19 13 
19 38 
19 45 
20 00 
20 40 
21 30 

22 20 

22 50 

Euchanstievierinq vanuit 
Ertvelde 
Voor boer en tuinder 
Herrie met 2B 
Binnen en buiten Met veld 
rijden vanuit Overijse 
Rond de kiosk 
Colargol 
De Mormonen Dokumentai 
re over deze sekte 
Survival Dokumentaire over 
de zeeotter 
Butler en kok 
Kortweg 
TV nieuws 
Sportweekend 
Een mens van goede wil 
Ook dat IS leven Een man 
van deze eeuw 
Jo Burg Hawk RTB bijdrage 
tot de Gulden Zeezwaluw 
1973 
TV nieuws 

14 15 Teleac 
15 00 
15 02 

15 30 
16 20 
16 50 
17 00 
18 55 

Journaal 
Het programma met de 
muis 
Star Trek 
Suriname Antillen 
Toto en voetbaluitslagen 
Vesper 
Tl Ta Tovenaar 

19 00 Journaal 
19 05 

19 30 

20 20 
20 30 
21 45 
22 25 
22 55 
21 45 

Het wonder der natuur Do 
kumentaire over Costa Rica 
Jonge mensen op weg naar 
het koncertpodium 
Hier Parijs hier Jan Brusse 
Meester meester TV-spel 
Informatief 
Hum verbond 
Journaal 
Hiltermann Hoogendijk 

18 47 Schooltelevisie 
18 55 Tl Ta Tovenaar 
19 00 De vloek van Woeste Wolf 
19 25 Studio sport 
20 40 Journaal 
20 45 Bellevue 
21 35 Wat doe je voor de kost ' 
22 10 Zienswijze Over suggestie 

in ons leven 
23 10 Journaal 

12 00 Faire le point 
13 00 Concertissimo 
13 40 Couleurs et formes 
14 00 Daktari 
15 00 Visa pour le monde Doku 

mentaire kwis 
16 15 Sportuitslagen 
16 20 La piste aux etoiles Cirkus 
17 00 Sportuitslagen en kommen 

taren 
17 10 Sept sur sept Dimanche 

Kulturele mededelingen 
17 50 Follies 
18 30 Voetbalbeelden 
19 00 Antenne soir Streeknieuws 
19 30 Les fables de La Fontaine 

Kinderprogramma s 
19 45 TV nieuws 
20 35 La dame de Monsoreau 

Feuilleton 
21 35 Burlesco 
22 15 P-of iel van Jean Jacque' 

Gaillard 
23 15 TV nieuws 

MAANDAG 
7 
JANUARI 

14 00 Schooltelevisie 
18 00 Colargol 
18 05 De familie Partridge Ie 

levering van een nieuw 
miliefeuilleton 

18 30 Gags bij de vleet 
18 35 Verkeersveiligheid 
18 40 Volksuniversiteit 
19 10 Sporttribune 
19 33 Kortweg 
19 45 TV nieuws 

a* 
fa 

20 15 Beste vijand Tragi komedie 
met David Niven 

22 05 Vergeet met te lezen 
22 40 TV-nieuws 

11 10 Schooltelevisie 
11 35 Lief en leed 
12 30 Teleac Landbouw 
18 45 Tl Ta Tovenaar 
18 50 Journaal 
19 05 Toppop Hithjst 
19 30 Tips voor je toekomst 
19 55 Journaal 
20 21 Cannon 
21 10 Mens van goede wil 
22 00 Televizier magazine 
22 50 Journaal 

18 45 Kleuterserie 
18 55 Journaal 
1910 Geld stinkt Feuilleton 
19 05 In de soete suikerbol 
19 30 Tweekamp Kwis 
20 00 Journaal 
20 21 Boerin in Frankrijk TV serie 
21 05 Hier en nu Aktualiteitenru 

briek 
21 45 Muziek in uw straatje 
22 35 Geestelijke liederen 
22 45 Journaal 
22 50 Teleac 

14 00 Schooltelevisie 
18 10 Pour les « moins douze 
18 30 TV « F » Vrouwenmagazine 
19 00 RK-Uitzending 
19 30 Lundi Sports 
19 45 TV nieuws 
20 15 Hibernatus Toneel vanuit 

het Parkteater te Brussel 
22 00 Pulsars Wetenschappenma-

gazine 
22 50 TV nieuws 

DINSDAG 
8 
JANUARI 

14 00 Schooltelevisie 
18 00 Colargol 
18 05 Het grote koraalrif 
18 30 Tienerkianken 
19 05 Gastprogramma Het vrije 

woord 
19 35 Kortweg 
19 45 TV nieuws 
20 20 Merijntje Gijzen 
21 10 Verover de aarde 
22 10 Fehx De Boeck Dokumentai 

re over de Vlaamse schilder 
22 35 TV nieuws 

11 10 Biologie in de brugklas 
14 25 Beroepen 
18 45 Tl Ta Tovenaar 
18 55 Pipo in Marobio Nieuwe 

avonturenreeks 
19 30 Volgende patient 
20 00 Journaal 
20 20 Merijntje Gijzen s jeugd 
21 10 En een zoen van de juf 

frouw 
21 25 Wie wat waar 
21 55 Achter het nieuws 
22 45 Journaal 
22 50 Teleac 
21 50 De ombudsman 
22 10 Achter het nieuws 
22 45 Journaal 
22 50 Teleac 

1845 
18 55 
19 05 
19 30 

20 00 
20 20 

21 10 
21 55 

22 25 

Tl Ta Tovenaar 
Journaal 
Anna en de koning van Siam 
Tis te doen Muzikaal pla 
tenprogramma met beeld er 
bij 
Journaal 
Witte kwis Vragen over dm 
gen die om ons heen gebeu 
ren 
Oorlog en vrede 
Waar gebeurd Maar haast 
ongelooflijk 

14 00 
18 10 
18 30 
19 00 

19 15 
19 45 
20 20 

20 40 
21 35 
22 15 

Journaal 

Schooltelevisie 
Pour les « moms douze » 
Seniorama Derde leeftijd 
Antenne Soir Regionaal 
nieuws 
La folie des betes 
TV nieuws 
SI VOUS saviez Enquête ove 
de TV distributie 
Arsene Lupin 
Styles Kunsten 
Education sexuelle et affec 
tive 
TV nieuws 
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WOENSDAG 
9 
JANUARI 

16.30 
17.55 
18.00 
18.53 
19.20 
19.35 
19.45 
20.15 

20.55 
21.45 
22.30 

23.05 

Jevanjong. 10.00 
Colargol. 17.00 
Wie weet, wint. 18.45 
Volksuniversiteit. 18 55 
Politieke tribune. PVV. 19.05 
Kortweg. 19.50 
TV-nJeuws.- 20.00 
Nationale loterij. Trekking 20.20 
van de hoge loten te Zaven- 20.30 
tem. 
Frank Sinatra special. Show. 22.00 
Panorama. 22.25 
Macht en ortmacht van de 22 50 
kunst. 
TV-nieuws. 

Teleac. 
Kijkkast. 
Ti Ta Tovenaar. 
Journaal. 
Van gewest tot gewest. 
Socutera. 
Journaal. 
Politieke partijen. 
La bande a Bonnot. Speel 
film met J. Brei. 
Panoramiek. 
Studio sport. 
Journaal. 

18.45 Kinderprogramma. 
18.55 Journaal. 
19.05 Dier en vriend. 
19.30 Een tiger voor twee. Over 

een legendarisch vliegtuigje 
20.00 Journaal. 
20.21 Springtrofee. 
21.15 Ethopië. Dokumentaire. 
22.15 Kenmerk. 
22.30 Journaal. 
22.35 Teleac. 

14 00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. Magaine. 
18.25 Tempo. Jeugdmagazine. 
18.55 Le manege enchanté. Voor 

de kleintjes. 
19.00 Antenne - soir. Regionaal 

nieuws. 
19 15 La folie des bêtes. 
19 45 TV-nieuws. 
20.15 Le dernier saut. TV-drama. 
21.55 Debat over de film Les cri

mes parfaits. 
TV-nieuws 

DONDERDAG 
10 
JANUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Colargol. 
18.05 Black Beauty. 
18.30 Jonger dan je denkt. 
18.49 Het versterkte eiland. Doku-

mentaire over de Brijse 
eilanden. 

19.34 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Nachtroute Brussel-Luxem-

burg. TV-spel. 
21.25 Première. 
22.05 Gastprogramma. De socialis

tische gedachte. 
22.35 TV-nieuws. 

18.45 
18.55 
19.05 
20.21 

20.55 

21.45 
21.55 
22.00 
23.15 

Ti Ta Tovenaar. 
Journaal. 
EO-kinderkrant. 
Zoals het was in de dagen 
Noach. Muzikale schets 
over de tijd waarin we le
ven. 
Open huis. informatief pro
gramma . 
Nader bekeken. 
Tenslotte. 
Het gat van Nederland. 
Journaal . 

18.45 Ti Ta Tovenaar. 
18.55 Journaal. 
19.05 Billy Smart's kindercirkus. 
20.00 Journaal. 
20.20 Een groep psychiatrische 

patiënten wil de verborgen 
held doorbreken, waarmee 
hun bestaan in de Neder
landse samenleving wordt 
omgeven. 

22.25 Journaal. 

Schooltelevisie. 
Pour les « moins douze » 
Yoga. 
Antenne - Soir. Regionaal 
nieuws. 
La folie des bêtes 
Spectacles. 

19 45 TV-nieuws. 
20 20 Caroline cherie. Avonturen

fi lm. 
21 55 Le carrousel aux images. 
22 40 TV-nieuws. 

14.00 
18.30 
18.30 
19 00 

19 15 
19 30 

VRIJDAG 
11 
JANUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Colargol. 
18.05 Bobek en Lolek. 
18.20 Volksuniversiteit. 
18.50 Ziet u er wat in ? 
19.03 RK-uitzending. 
19.33 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Sam. 
21.05 Konfrontatie. 
21.50 TV-nieuws. 
22.00 Keurprogramma. 

18.45 Ti Ta Tovernaar. 
18.55 Journaal. 
19.05 Wat een familie. 
19.30 Arthur. 
20.00 Journaal. 
20.20 Service spot. 
20.21 De FBI 
21.10 Tros sport . 
21.40 Music-ali-in. 
22.50 Doorpraten. 
23.30 Journal. 

1845 
18.55 
19.05 

20.00 
20.20 

20.45 
21.45 

22.35 

22.45 
23 10 

Ti Ta Tovenaar. 
Journaal. 
Met de muziek mee. Fami
lieprogramma vanuit de 
stadsschouwburg in Sittard. 
Journaal. 
Twee onder een kap. TV-
serie. 
De kommissaris. Politieserie 
Koning klant. Konsumenten-
voorlichting. 
Gesprek met de minister 
president den Uyl. 
Uit de kunstaktualiteit. 
Journaal. 

14.00 Schooltelevisie. 
18 10 Pour les « moins douze ». 
18 30 Sept sur sept. Artistieke ak-

tualiteit. 
19.00 Antenne-Soir. 
19.30 Film. 
19 45 TV-nieuws. 
20 20 Neuf millions neuf. Reporta

gemagazine. 
22 00 Les rues de San Francisco. 
22 50 TV-nieuws. 

Keel van lersel bewerkt en regis-
Willy Van Heesvelde en Nora Tilley in het BRT-jeugdfeuilleton " Magis- seerde de TV-reeks « Merijntje 

ter Maesius -. Gijsens jeugd ». 

Een mens van goede wil », feuilleton in ko-produktie met de Neder
landse Avro. 
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VIRIJC TIJD 

Bij Nieuwjaar horen nieuwjaarswensen. Dames en Heren, 
U die deze bladzijde af en toe leest, onze oprechte wensen 
en bij gebrek aan beters een platonische « skol «. 
Bij Nieuwjaar horen ook de overzichten van wat in het afge
lopen jaar op sportgebied is geschied, en de vooruitzichten 
voor het volgende jaar. 

Wat de terugblik op 1973 betreft, willen v/ij kort zijn, en 
enkel zeggen dat naar onze bescheiden mening, het jaar 1973 
hoofdzakelijk gekenmerkt werd door wat Marcel van Bergen 
in de « Gazet van Antwerpen » zeer gevat noemde « een 
slecht energiebeleid ». Waarbij de woorden energie en beleid 
zowel afzonderlijk als samengevoegd kunnen genomen wor
den, en zowel op het indivuele als kollektieve vlak. 
Wat de wensen voor de toekomst betreft, zullen wij rekening 
moeten houden met een steeds dieper en breder wordende 
kloof tussen sport en konsumptiespektakel. 
Dat de sport, d.i. de edukatieve, rekreatieve, aktieve sport
beoefening, als doel op zichzelf, verder vorderingen zal 
maken, lijkt ons een zekerheid. Steeds meer mensen worden 
er zich van bewust dat zij enige sportaktiviteit nodig hebben, 
en steeds meer mensen gaan, zonder lawaai, ni vus ni con-
nus ,op een of andere manier de sport beoefenen. Er blijkt 
op dat gebied echter nog veel te doen. Van de massa-sport 
hebben wij in België nog maar weinig benul. In orde van 
belang lijken ons vooral noodzakelijk : een stimulans, de ge
schikte leiders en monitoren, de infrastruktuur. 
Tot dusver, denken wij, werden die drie te veel gedacht in 
funktie van de « grote sport •>. in de aard van « lopen om een 
Roelants te worden », en « wie kan heter onze kinderen 
leiden, op sportgebied, dan een oud-kampioen ? ». 
Het is duidelijk dat men een andere richting uit moet, en 
ook een andere weg wil volgen. Een goed opgevatte sport-
humaniora — ontdaan van dezelfde fouten die er nu nog 
weelderig tieren — zal daar in de toekomst ongetwijfeld 
toe bijdragen. 

En dan is er de konsumptiesport. Die moet er zijn om vele 
redenen, minder omwille van de beoefenaars dan omwille 
van de verbruikers. En eens dat zij er is, moet zij hoge top
pen scheren of zij verliest veel van haar reden van bestaan. 
Zij is niet denkbaar zonder rekords en kampioenen. In die 
zin zouden wij zelfs pleiten voor verdere professionalisering. 
Maar... er is een maar. Dit alles wil niet zeggen dat men 
moet blijven vasthouden aan vele fouten die ongetwijfeld 
begaan werden en worden. 
Het is niet nodig, bij manier van spreken, de gewone profes
sionele sportbeoefenaar slechts een hongerloon toe te 
gooien, omdat het publicitair interessant is idooltjes te 
fokken. 

Het is niet nodig de sportbeoefenaars als mens — zo licha
melijk als geestelijk — te devalueren omdat de geblazeerde 
konsument <• grote daden » wil zien op zijn TV-schermpje. 
Het is niet nodig de lezer « zo stom als 't gat van 't verken » 
(G. Bomans) te houden met een kinderachtige mistitikatie, 
omdat « das kapital » daar belang bij heeft. 
Het Is niet nodig dat de autorenner sterft opdat zijn baas 
(royaal) zou kunnen leven. 

Het is niet nodig dat Tisj van de Kassei zijn dochtertje tot 
veertien jaar in 't zesde studiejaar laat zitten, waar zij zelf 
geen schriften moet kopen, omdat hij, Tisj, met duizend frank 
per week niet toekomt voor alle mogelijke sportspektakeltjes. 
Terloops, Tisj is niet zijn echte naam. 

Wat wél nodig is : dat iedereen die bij de sport betrokken is, 
in welke funktie ook, in ieder opzicht en voor honderd per
cent zou behandeld worden als een volwaardig mens. 
Dit is dan onze wens : dat men in 1974 een stapje zou zetten 
in dié richting, in plaats van In de omgekeerde richting. 
Het is een vrome wens, waarvan wij, eerlijk gezegd, niet veel 
verwachten. Zij werd, in andere omstandigheden al enkele 
duizenden jaren lang steeds maar herhaald. Maar wie weet... 

STOP 

Enige tijd geleden hadden wi) het 
hier over de vele Belgische be-
i'oepsrenners die er niet in sla
gen een kontrakt af te sluiten 
met een of andere extra-sportie
ve firma. Op dat ogenblik be
stond de kans nog dat enkele 
renners toch aan het w/erk zou
den geraken, namelijk als de fir
ma Goldor toch zou beslissen 
nog maar een jaartje een ren-
nersploeg in dienst te houden. 
Helaas, de beslissing is onder
tussen gevallen, maar in de ande
re richting. Dus, geen Goldor-
ploeg in het komende seizoen. 
En alweer wat werkgelegenheid 
minder voor onze koereurs. Gol
dor zou wel voortdoen met een 
ploeg liefhebbers en volgt op die 
wijze he"- voorbeeld van enkele 
Nederlandse firma's, die de voor
keur geven aan liefhebbers. Wel
licht nochtans ook niet alleen uit 
zuiver-sportieve overwegingen. 

BEKER 

Met de voetbalbeker van België 
zijn we ook alweer een eindje 
opgeschoten. We zijn al aan de 
kwart-finales toe. De acht ploe
gen die daaraan zullen deelne
men zijn, zoals men weet. Racing 
IVlechelen, Tongeren, Waregem, 
Charleroi, Beveren, Antwerp, Be
ringen en de overwinnaar van de 
testmatch Beerschot - Anderlecht. 
Van de zeven reeds gekende ploe
gen dus vier uit eerste, en drie 
uit tweede afdeling. Bij de eer
steklassers nog geen van de klas
sieke " groten ». Mogelijk wel 
dus als Anderlecht gaat winnen 
op Beerschot, wat wi j , en wij ko
men er eerlijk voor uit, spijtig 
zouden vinden. Wij zouden liever 
eens een eindspurt zien tussen 
klubs die traditioneel niet als 
>> groot » bestempeld worden. 
En die de opbrengst van een 
deelname aan een grote Europe
se kompetitie ook goed zouden 
kunnen gebruiken. 

EIGENAARDIG MAN 

• De TV-reportage gewijd aan 
Cassius Clay hebben wij maar 

met een half oog gezien. Aan
vankelijk scheen de man ons 
vrij zinnige dingen te zeggen, en 
kwam hij vrij simpatiek uit de 
hoek. Op een bepaald ogenblik 
begon hij echter koleirig te wor
den. Hij sloeg aan het gillen en 
het krijsen, toen hem een stom
me vraag werd gesteld in ver
band met Frazier, de man die 
hem opvolgde als wereldkam
pioen boksen. Onmogelijk uit te 
maken of hij de « king » daar 
een stukje komedie opvoerde 
— zoals wij denken — of dat hij 
werkehjk aan het doortrappen 
was. Alleszins toch een merk
waardige figuur, die Cassius Clay, 
ex-wereldkampioen boksen, mili-
taire-dienstweigeraar, geloof spre-
diker, omgedoopt tot Moham
med AM, en verbeten strijder 
voor de gelijkberechtiging van de 
zwarten in Amerika. 

TE BONDIG 

• Goed initiatief vanwege onze 
Vlaamse teievizie — meer be
paald van Louis de Pelsmaecker 
denken wij — eens wat aandacht 
te wijden aan de sportopieiding 
in Oost-Duitsland, het sportland 
bij uitstek. De beperkte tijd liet 
echter niet toe zich een degelijk 
beeld te vormen van die oplei
ding. Veel kijkers deden daaren
boven een verkeerde indruk op 
(wji hoorden iemand die begre
pen had dat die kinderen vanaf 
zeven jaar niets anders meer de
den dan één sporttak). Een kri
tische vraag die ook aan bod had 
moeten komen, en die wij niet 
géhoord hebben (kan ons ook 
ontgaan zijn): verklaart dat sport
en kunstonderwijs inderdaad de 
suksessen aan de top ? Wij zijn 
namelijk zo vrij daaraan te twij
felen. Wat er ook van zij, wij ho
pen dat men daarop nog eens 
diepgaander terugkomt. 

HERSENLETSELS 

• Maandag in Sporttribune wer
den enkele beschouwingen ge
wijd aan de gevaren voor hersen
letsels verbonden aan de boks-
sport. Wij hebben in het verleden 

op veel plaatsen gelezen dat 
heel veel beroepsboksers ernsti
ge of minder ernstige letsels op
liepen in de loop van hun karriè-
re. Te wijten uiteraard aan de 
zware slagen op het hoofd. De 
TV-mannen hebben ér — zoals 
dat hoort — een specialist bij
gehaald, om nu eens te zeggen 
wat er allemaal van waar is. Het 
blijkt dat hersenletsels inderdaad 
nogal vaak voorkomen. Hier die
nen echter enkele bemerkingen 
bij gemaakt. Eerst dat een vol
doende lange rustperiode na een 
zwaar gevecht of KO het gevaar 
merkbaar vermindert. Verder dat 
de dokters er tegenwoordig wel 
wat aan kunnen doen. Tenslotte 
dat nog niet werd uitgemaakt in 
hoeverre de vastgestelde bescha
digingen te wijten waren aan 
voorbestemming en aan werke
lijke slagen. Dit laatste zou o.l. 
toch eens moeten uitgemaakt 
worden. 

WEERAL 

Tijdens de voetbalwedstrijd Aar
schot - Rode waren er zowat 
<• kweddelen », in die mate zelfs 
dat de politie meende tussenoei-
de te moeten komen. Eén van de 
politieagenten zou op het ogen
blik dat hij een van de vecht-
haantjes wilde opleiden, in elkaar 
gezakt zijn, en gestorven. Hoe de 
zaak juist in elkaar zat, weten we 
niet. Laten wij voorlopig maar 
aannemen dat de agent toevallig 
op dat ogenblik getroffen werd 
door een hartaanval of iets der
gelijks, en dat zelfs de emotie 
rond de vechtpartij er voor niets 
tussenzit. Maar is dit alweer 
geen — droevige — gelegenheid 
om ons eens serieus te bezinnen 
over onze houding tegenover on
benullige dingen als sportspek
takeltjes ? Wat voor mensen wor
den wij als wij niet meer in staat 
zijn wat potstamperij te bekij
ken, zonder uit te barsten in on-
gekontroleerde vlagen van woede 
en geweld. Of het wettelijk alle
maal kan weten wij niet, maar 
vroeg of laat zal de politie er 
nog eens voor bedanken de « or
de » te handhaven in de <• hor
den » van échte supporters en 
sportfans. En dan ? 
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OPGAVE 85 

HORIZONTAAL 

1) muziekinstrument 
2) tijdperk - mast - middel

baar onderwijs 
3) plezierig werkwoord 

eveneens 
4) plaats in Limburg 
5) Westvlaamse bij - som

migen zijn ermee gebo
ren 

6) teugel - achter 
7) Duitse rivier - vlug 
8) getij - schaapkameel 
9) daar - oefenen 

10} familienaam van Felix 
en Lea 

VERTIKAAL 

1) soort paddestoel 
2) tijdperk - schuiloord 
3) Shakesperiaanse figuur 
4) uitroep - niet - tot en 

met 

5) nagalm - vlaktemaat 
6) stad in Nederland - sle

de 
7) muzieknoot - oosterleng

te - verstandig 
8) boom - voornaam van 

•< MOUSKOURl » 
9) anagram met « TOOM « 

- pakken 
10) bovenste deel v.e. dak • 

weegtoestej 
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Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

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 zondag
avond in een gezellige sfeer. 

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

Middag- en avondmaal in groep : gezellig f i jn, goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe -
Hongaarse goelasj - 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 . T. 056/751.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde. 2.000 pi. T. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN • Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venlo Seenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 
W i | zoeken d r ingend als medewerkers : Ernstige fami l ies 
waarvan de man of de v r o u w de keuken kan le iden — Vast 
loon - Kost en i n w o o n grat is - In regel met de sociale w e t -

Liefst mensen van ' t vak 

Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo 

^ ^ 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 
(Let op het huisnummer !) 

Telefoon 03/26.86.62 

ALLE MONTUREN 

V ERENIGING 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN 
\J als Vlaming... 
sluit zeker aan bij het 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
van uw STREEK I 

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

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

Provincie Oost-Vlaanderen 
ARft. AALST ; 
Ziekenfonds Priester Daens, Hopmarkt 36, Aalst. 
Tel. • 053/745.53. 
ARR. GENT EN DENDERMONDE : 
Ziekenfonds Flandria, Keizer Karelstraat 101 - 9000 Gent. 
Tel. : 09/23 52.27. 
ARR. EEKLO EN KANAALZONE : 
Ziekenfonds Flandria-Meetjesland, Gravin Johannalaan 8 -
9900 Eeklo. Tel. : 09/77.23.51. 
ARR. OUDENAARDE : 
Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Fortstraat 34 - 9700 Oude
naarde. Tel. : 053/331.15. 
ARR. S I . NIKLAAS : 
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Vrasenestraat 14 - 2750 
Beveren-Waas Tel. : 03/75 66.66. 

Provincie West-Viaanderen 
ARR BRUGGE : 
Ziekenfonds Flandria, Bouchoutelaan 2 - Brugge-St-Kruis 
Tel. 050/321.95. Bureeluren 14 - 21 u bij voorkeur op maan
dag. 
ARR. KORTRIJK-IEPER 
Ziekenfonds West-Flandria, Verruelaan 41 - 8500 Korti ijk 
Tel : 056/256.98 
ARR. OOSTENDE-VEÜRNE-DIKSMUIDE . 
Ziekenfonds De M/esf, Recollettenstraat 66 - 8450 Nieuwpoort. 
Tel. : 058/237.15. 
ARR. ROESELARE-TIELT : 
Ziekenfonds West-Ftandria, Westlaan 45 - 8800 Roeselare 
Tel. : 051/202.08. 
VVZ-sekretariaat : Dagobertstr. 57 - 3000 Leuven T 016/329 75 

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 

^ 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversie

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

ijsschaatser* - kampingartikelen - turngerei. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren -
poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuin-
schommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Rijschool 

Ferd. VERBIEST 

Leopold II-laan 194 
1080 Molenbeek - Brussel 

Tel. 26.85.94 

TEORIE : nieuwe kursus beginne
lingen op 7 januari 
(avondkursus). 

PRAKTIJK : in de wintermaanden 

snellere bediening. Vrije keus uit 

verschillende types leswagens. 

Onze laatste aanwinst is de Toyo

ta Carina 1600. 

Vrije yerte-
genwoordiger 
Voor goed gevestigde firma 

van vloerbedekking 

VAST TAPIJT 
WANDBEKLEDING 

VOUWDEUREN 
ZONNEBLINDEN 

Eventueel als bijverdienste. 
Goede kontakten hebbend met 
partikulieren en /of bouwon
dernemingen. Niet opzien te
gen avond- of zaterdagwerk. 

Zeer hoge verdiensten. 
Schrijf onder letters RC/1 

bureel b lad 

Vlamingen, 
• - , I vraag GRATIS 
• • T * l advies voor uw 
^ ^ ^ ^ hypotheek-leningen 

( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

U N I T A S n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

het algemeen bouwbedrijf 
informatie-centra 

LEUVEN 
Brusselsestraat 33 

(016)337.35 

GENK 
Winterslagstraat 22 

(011)544.42 

GENT 
Onderbergen 43 

(09)25.19.23 

ANTWERPEN 
Meir 18 

(03)31.78.20 

600 arbeiders 10001 mogelijkheden 

B O N 

Naam 

Adres 

Tel 

O beschik over b o u w g r o n d 
gemeente 
breedte 

en wens de voorde len te kennen 
die U mi] kan b ieden 
O beschik niet over b o u w g r o n d en 

verzoek U mi | een voorstel te 
doen voor het bouwen van een 
r i jwon ing , v i l la of ha l f -open be
b o u w i n g in volgende gemeen
ten : 

O houd m i | ter beschikking van 
uw afgevaard igde 

O zal een bezoek brengen aan uw 

informat iecentrum te 

op te 

Handtekening 
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/^KTU/1LIT€IT 

ENERGIEKRISIS 
EN 
REGERINGSPOLITIEK 

De energiekrisis kwam voor de meeste verbruikers aan als een harde knal. Noch
tans werd zij voorspeld in het fameuze rapport van de Club van Rome. Ook maan
den voor de Israëlisch-Arabische oorlog werden regelmatig, meestal door de grote 
petroleummaatschappijen, berichten verspreid over een komend tekort aan aard
olie. De produktiebeperkingen en het tegen sommige landen afgekondigde embargo 
zijn dan slechts de versnelde aktualisering van de voorspelling. 

Het gebruik van de aardolie als politiek wapen door de Arabische landen, de voor-
naamste producenten van deze grondstof, gooide de ontwikkelde wereld in één van 
de ergste krisissen van zijn geschiedenis. De euforie van de jaarlijkse aanhoudende 
groei kreeg hierdoor dan ook een ernstige deuk. 

De petroleumkrisis heeft de kwetsbaarheid aangetoond van een hoogontwikkelde 
ekonomie. En dit niet alleen omdat aardolie het overwegend deel uitmaakt van onze 
energiebehoeften. Zulke ekonomie is alleen in staat elk jaar met een zeker percen
tage te groeien en kan een tekort in één sektor en de uitwijk- of vluchtgedragingen 
van de verbruikers naar andere sektoren technisch niet verwerken. 

Willy Claes, een ie licht 
bevonden 
minister yan Ekonomische Zaken 

dubbelzinnige regering 

De regering, geplaatst voor een drei
gend olietekort, was verplicht een aan
tal maatregelen te nemen. De minister 
van Ekonomische Zaken kondigde met 
een zelfzeker gezicht aan dat er geen 
rantsoenering zou komen In één adem 
verklaarde hij echter dat het verbruik 
van stookolie zou moeten worden be
perkt tot 80% van dit van 1972. Dit 
zou een besparing zijn op vrijwillige 
basis. Tegelijk werd de feitelijke rant
soenering toevertrouwd aan de verde
lers van deze produkten. 

De bevolking was zo weinig over
tuigd van de ministeriele zelfzekerheid, 
dat een merkbare paniek zich van haar 
meester maakte. Eerst poogde men 
zoveel mogelijk over te schakelen op 
andere energiebronnen, maar toen 
bleek dat niet alleen de uitrusting, 
maar ook de benodigde energie ver
stek zouden laten, stortte de bevol
king zich in een blinde hamsterwoede. 

Minister Claes presteerde het enke
le weken nadien nog eens voor de 
televisie te komen verklaren dat er 
geen rantsoenering zou komen, maar 
dat In 1974 het gas- en elektriciteits
verbruik tot 80% zou dienen beperkt ! 

Ondertussen bleek het door de pe
troleummaatschappijen georganiseerde 
verdelingssisteem, waarbij de zelf
standige verdelers slechts 40% van 
hun normale leveringen aan stookolie 
kregen, steeds minder voldoening te 
schenken. Hoe met 40% van een nor
male hoeveelheid aan de verbruikers 
80% zou geleverd worden en aan prio-
ritairen zelfs 95 en 100%, zal wel nie
mand erg duidelijk zijn geweest. 

toelcomstperspektieven 

De op kerstdag aangekondigde ver
zachting van de produktiebeperking en 
de verklaring dat België voortaan als 
een bevriend land zal worden be
schouwd, zal het geraamde aardolie-
tekort tot ongeveer 10% herleiden. 

In deze energiekrisis wordt vol
strekte voorrang gegeven aan de be
voorrading van handel en nijverheid 

om de tewerkstelling veilig te stel
len. Maar elke beperking van het ver
bruik brengt deze tewerkstelling in 
gevaar. Nederlandse ekonomisten be
rekenden onlangs dat de olie- en petro
chemische sektor een tewerkstellings-
multiplikator van niet minder dan 7 be
zitten. Elke werkloze in deze sektor 
zal dan ook zeven werklozen in andere 
sektoren, vooral handel en vervoer, 
meebrengen. 

De drastische prijsverhoging, waar
toe door de olieproducerende landen 
besloten werd, heeft en zal in de na
bije toekomst nog meer prijsverhogin
gen meebrengen, die in elk geval een 
verschuiving in het verbruikspatroon 
zullen meebrengen. 

Het zou voor de regering een echte 
schande zijn, de bevolking in de waan 
te laten dat binnenkort weer alles 
wordt als vroeger. Er zal een meer 
vooruitziende en op langere termijn 
uitgestippelde politiek dienen gevoerd, 
waarbij in de soms aan het waanzinni
ge grenzende verspillingen ernstig zal 
dienen gesnoeid. 

Is het soms niet een bewijs van het 
slechte geweten van de petroleunrv 
maatschappijen dat zij nu zelf een be-
sparingsreklamekampanje voeren ? Of 
hebben de elektriciteitsmaatschappijen 
niet onlangs, als het laatste nieuwe 
snufje, een overvloedige tuinverlich-
ting aangeprezen ? 

Op korte termijn zal de regering er 
moeten voor zorgen dat de last van 
de nodige besparingen eerlijk over de 
bevolking verdeeld wordt. Het gaat 
bijvoorbeeld niet op dat wie zich kon-
traktueel voor jaren aan een petroleum-
maatschappij wil binden, een bevoor
rading 100% verzekerd wordt, terwijl 
de minder kapitaalkrachtige slachtof
fers alleen maar kunnen hopen op de 
steeds minder efficiënte opeisings-
macht van de overheid. 

Politiek is niet de vaak zonder re
den veronderstelde wijsheid van de 
verantwoordelijken, maar veeleer de 
moed de maatregelen te nemen die no
dig zijn en het op een onverbloemde 
wijze mededelen van de ware situatie 
aan de bevolking. 

Wim Rots 
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