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EEN EIGEN VLAAMSE STAAT 

EN IEDER ZI|N DEEL 

VAN WELVAART EN WELZIJN 

IN EEN PROPERE DENOKRATIE 
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Het land wordt steeds minder 
regeerbaar, dat merkt ieder
een. De levensduur van elke 
regering wordt steeds korter, 
de tijdsduur die ligt tussen 
twee algemene verkiezingen 
eveneens. Wij stevenen regel
recht af op een diepe krisis 
van het regime zelf. 
De traditionele partijen trach
ten het zo voor te stellen als
of de opkomst van de federa
listische partijen de grote oor
zaak is van deze krisistoestand. 
Dat is de zaken op hun kop 
zetten : niet de federalistische 
partijen, die in omvang toene
men door de groeiende steun 
van de bevolking, maar 
hun eigen onwil en onmacht 
om de strukturen van deze 
staat aan te passen liggen aan 
de basis van de malaise. Eys-
kens zelf moest in 1969 toege
ven dat de unitaire staat door 
de gebeurtenissen was achter
haald. Uit behoudsgezindheid 
en vooral uit vrees de eigen 
machtsposities eventueel te 
verzwakken, blijven de traditio
nele partijen zich echter ver
zetten tegen elke echte staats-
vernieuwing in federalistische 
zin. 

De staatshervorming die werd 
aangevat blijft daardoor hal
verwege steken. Men heeft a 
gezegd maar men weigert b te 
zeggen. De gevolgen van die 
struisvogelpolitiek worden met 
de dag duidelijker : op bestuur

lijk gebied wordt het een echte 
chaos. 
Sommigen in de traditionele 
partijen zien dat wel in, en 
willen verder. Anderen beel
den zich in — hoe ongelooflijk 
dit ook klinkt — dat het moge
lijk is de zaken maar te laten 
zoals ze zijn, en over te gaan 
tot de orde van de dag. Zij be
seffen blijkbaar niet dat het 
ondoenbaar is in te gaan te
gen een grondstroom in de pu. 
blieke opinie. Men moet geen 
profeet zijn om te voorspellen 
dat wij op elk denkbaar ter
rein naar een toespitsing gaan 
van de tegenstelling tussen de 
gemeenschappen. Op geen en
kel gebied is vernieuwing mo
gelijk zolang de hypoteek van 
de nationaliteitenkwestie in dit 
land niet afdoende is gelicht. 
In dit licht gezien is de verkie
zing van 10 maart a.s. belang
rijk. Als de kiezer zich duidelijk 
uitspreekt kan de huidige im
passe wellicht doorbroken 
worden. Ofwel gaat men daar
na resoluut de weg op naar 
een diepgaande federale struk-
tuurhervorming, ofwel krijgen 
de konservatieve unitaristen de 
kans de klok terug te draaien. 
In dit laatste geval zal het on
onverhulde separatisme snel 
veld winnen in Vlaanderen en 
in Wallonië. 

Het is nu wel bewezen dat de 
drie tradionele partijen, de 
CVP, de BSP en de PVV, niet 

bij machte zijn om een zinnig 
antwoord te vinden op deze 
fundamentele uitdaging. Hun 
programma's zijn op dat ter
rein — zoals op vele andere — 
zo flagrant tegenstrijdig dat 
zij eens samen in een rege
ring, mekaar totaal neutralise
ren en tot immobilisme dwin
gen. 
En toch kruipen ze steeds 
weer samen in de regering. 
Voor de politieke waarnemers 
wordt het dan ook met de dag 
duidelijker dat een werkelijke 
vernieuwing van ons politieke 
leven slechts mogelijk kan 
worden mits een belangrijke 
inbreng van de federalisten. 
Hen verder blijven negeren be
tekent dat men de evolutie in 
de publieke opinie tijdens de 
jongste vijftien jaar niet wil 
erkennen. Wie zich tegen elke 
gezonde evolutie blijft verzet
ten, krijgt vroeg of laat revo
lutie. 

De verkiezingen van 10 maart 
zijn in die zin belangrijk dat 
zelfs een beperkte verschui
ving ten bate van de federalis
ten, in Vlaanderen de Volks
unie, de weg kan vrijmaken 
naar een staatshervorming 
welkde die naam verdient. En 
naar een definitieve doorbraak 
van de oude politieke sche
ma's. 

Wie vernieuwing wil weet dus 
wat hem te doen staat op 10 
maart ! Paul Martens. 

Het zal in de komende weken de 
taak zijn van de Volksunie aan de 
Vlamingen duidelijk te maken hoe
zeer het « beleid >> van de traditio
nele partijen (CVP, BSP, PVV) 
leidde tot een stelselmatige mil-
jardenroof ten nadele van Vlaan
deren, tot een ergerlijke politi
sering van het hele staatsappa
raat, tot miljardenverkwistingen en 
tot korruptie op grote schaal. 
Het zal haar taak zijn er de kiezers 
van te overtuigen dat er slechts 
iets ten goede kan veranderen als 
die traditionele knoeiers op 10 
maart een flinke afstraffing krij
gen. 

Deze volksbedriegers beschikken 
echter over machtige middelen 
om de kiezers zand in de ogen te 
strooien. Geef de Volksunie de 
kans daartegen doelmatig op te 
tornen, en met de modernste pro
pagandamiddelen. 
Doe het vandaag nog, ons prachti
ge propagandistenkader rekent 
ook op u. 
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2000 GLOEDNIEUWE LENTEREGENMANTELS 
VOOR DAMES EN HEREN NU AAN 

ZEKER 3.000 RECENMANTELS IN VOORRAAD 

Kwaliteitskleding aan Fabrieksprijzen — Uw r«Is komt er dubbel uit ! 
PARKING 

SUCCES KLEC'MG 
MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST 
A. DE LANCLESTRAAT 4-10 - NIEL 

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

NAAM : ,. 

STRAAT : 

PLAATS • 

Wens mijn kwaliteitskleding aan fabrieksprijzen te kopen ' 

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR. 
ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 

GUNSTKOOPjES! 
ALLE GROTE MERKEN ZOALS : BARTSONS — SWALL — CICLONE DE PARIS 
— ANDRE BERCHER — MACOLUX — ENZ... 

1. Luxe Tergal regenmantel, prachtafwerking in 14 modekleuren, maten van 38 tot 54. 
Deze mantel is ruim 1.000 fr. meer waard ! 

2. Droommantel in gabardine Tergal, luxe uitvoering in 14 modekleuren en weer in alle 
maten van 38 tot 54. 

3. Prachtige Herenregenmantel in Gabardine-Tergal « 3 modellen ». Ka' ^ok zonder 
ceintuur gedragen worden. Bestaat in 6 mooie kleuren en alle denkb. .naten. 

4. Moderne Riding-Coat voor de jeugd. Keus in ruim 40 modellen en een assa kleuren. 
De Grote Mode voor de komende lente !! ! 

DAAR MAG U NIET MEE WACHTEN 

OVER EEN MAAND KOOPT U VOOR DIE PRIJS 

GEEN LUXE TERGAL REGENMANTEL MEER !!! 

NU ALLEN AAN 

FR 
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GEEF ZE EEN LES 

KIES VOOR NR. ZES 
Bij heel wat kiezers is de jongste 
jaren een afkeer gegroeid voor 
het politieke bedrijf. Zij hebben 
slechts minachting over voor het 
miserabel geknoei van de rege
ringspartijen, en terecht, maar 
sommigen trekken daaruit een 
totaal verkeerde konklusie. Wat 
zin heeft het nog te stemmen, 
zo zeggen zij, het zijn allemaal 
dezelfde •• zakkenvullers », ook 
morgen zal er niets veranderen.. 
Wie zo redeneert speelt ongewild 
in de kaart van de traditionele 
partijen, van die partijen dus die 
aan de basis liggen van de huidi
ge chaos. Sinds de tweede we
reldoorlog hebben de CVP, de 
BSP en de PVV de regerings
macht voortdurend onder elkaar 
verdeeld. Geen enkele andere 
partij maakte ooit deel uit van de 
regering (op de kommunisten na, 
zeer kort, onmiddellijk na de be
vrijding). Zij, en niemand anders, 
lieten onze parlementaire demo-
kratie verloederen. Hun halfslach
tige « oplossingen » ergerden de 
bevolking zodanig dat honderd
duizenden kiezers uit die partijen 
wegliepen in de jongste vijftien 
jaar. En nog begrepen zij de les 
niet, nee, ze klungelden maar 
verder onder hun drieën alsof er 
In het land niets aan het veran
deren was. De resultaten van dit 
behoudsgezinde, ja reaktionaire 
beleid zijn navenant. En nu ko
men diezelfde partijen, traditione
ler dan ooit, het volk vertellen 
dat het morgen zoveel beter zal 
gaan als men hen verder maar 
vertrouwen wil schenken... Je 
moet toch maar durven I 
De CVP beloofde reeds in 1958, 
tijdens een ophefmakende en pe
perdure verkiezingskampanje, dat 
ze « het » zou veranderen. Sinds
dien was zij onafgebroken mee 
aan de macht., en ze had boven
dien vaak de leiding van de rege
ring in handen, maar het hekken 
bleef aan de oude stijl hangen. 
Haar beleid werd gekenmerkt 

door een eindeloze reeks van be
loften die nadien vergeten wer
den, en door een eindeloze reeks 
van toegevingen, meestal ten kos
te van de Vlaamse volksbelangen. 
En steeds weer kwamen de CVP-
ers zich bij de Vlamingen veront
schuldigen dat zij het wel liever 
anders hadden gezien, maar dat 
dit niet « haalbaar » was omdat 
de anderen — de socialisten en 
de liberalen — niet meewilden. 
Zij vergaten er natuurlijk bij te 
vertellen dat die anderen ook 
niets konden verrichten als de 
CVP niet meewilde. Het been 
eens stijf houden, bijvoorbeeld in 
aangelegenheden die levensbe
langrijk zijn voor de Vlaamse ge
meenschap, dat is echter te veel 
gevraagd van onze CVP-ers. De 
eisen van haar Franstalige PSC-
« broeders », van de BSP-poten-
taten of van de liberale superpa
triotten wogen bij haar steeds 
zwaarder door dan de verzuchtin
gen van de Vlaamse mensen, hoe 
gerechtvaardigd die ook mochten 
zijn. 

En elke verkiezing weer komt die
zelfde CVP de Vlamingen beloven 
dat ze morgen haar leven zal be
teren, en van zich zal afbijten 
zoals nooit tevoren. Vandaag is 
het haar boegbeeld Tindemans 
die het morgen allemaal zal ver
anderen (voor wie het geloven 
wil I). De man waarvan Manu 
Ruys in « De Standaard » op 15 
december j . i . nog schreef : «Leo 
is een heel lieve man. Maar het 
blijft ons nu al vele jaren een 
raadsel, waarom hij zich altijd 
opnieuw zo dwaas laat kompro-
mitteren ». Als Tindemans het 
morgen wil veranderen, dan zal 
hij eerst moeten beginnen met 
zichzelf dus. En dan te weten 
dat de CVP, ook na deze verkie
zingen, het liefst opnieuw met de 
BSP wil scheepgaan en met de 
eeuwige chanteurs van de PSC. 
Zeg nu zelf, hoe kan het zo ver
anderen ? 

Over de PVV kunnen wij kort 
zijn. Die partij heeft zich, tot voor 
zéér kort, het hardnekkigst ver
zet tegen iedere staatshervor
ming die naam waardig. Het was 
en is nog goeddeels, de partij 
van de laatste trikolore mohika
nen. Vandaag noemt de PVV zich 
weliswaar een « Vlaamse » par
t i j , maar dat Vlaams-zijn moet zij 
nog helemaal bewijzen Een zo 
recente « bekering » om zuiver 
opportunistische redenen wekt 
niet het minste verjrouwen. De 
PVV-ers zijn altijd meesters ge
weest in het beloven vóór de 
verkiezingen, maar daarna herin
neren ze zich zelfs hun beloften 
niet meer. De door Willy De 
Clercq 2o vaak belogen midden
stand kan erover meespreken. De 
PVV-ers willen alleen maar mee 
aan de regeringsdis zitten, en 
hebben daarvoor alles veil. Wie 
noemde daar ook weer de PVV 
« de hoer van het Belgische po
litieke leven » ? 

En de BSP ? Ach, ja, moeten wij 
daarover nu nog een tekeningetje 
maken na Ibramco en het RTT-
schandaal ? We zouden het zo 
stellen : wie in Vlaanderen mor
gen nog voor die BSP stemt wil 
bedrogen en bestolen worden, 
dat is klaar. Wie zullen op 11 
maart het aantal van die politieke 
masochisten kunnen optellen... 

Wie de hele zaak op de keper 
beschouwt kan niet anders dan 
tot deze konklusies komen : 
blanco of ongeldig stemmen is 
onrechtstreeks voor die partijen 
stemmen die de oorzaak zijn van 
de huidige krisis. Wie de kans 
wil aangrijpen om iets te veran
deren moet voor de oppositie 
stemmen, in Vlaanderen de Volks
unie. De knoeiers moeten een 
flinke les krijgen. Het moet NU 
gebeuren, voor ze onze demokra-
tie helemaal naar de duivel hei
oen ! 

Dat de BSP weet wat zij wil, daar twijfelt nu wel niemand meer aan : 
zij wil de macht volledig in handen krijgen, en met alle middelen, om de 
staat dan te beheren op haar manier. Op welke manier, dat weten wij 
nu, daar hebben de RTT-affaire en Ibramco ons een duidelijk voorsmaak-
je van gegeven. Haar taktiek bestaat erin de staatsdiensten vol te prop
pen met BSP-aanhangers en politieke vriendjes, en haar voornaamste 
pionnen tracht zij te plaatsen in de sleutelposities van het staatsappa
raat. Daar trekken die dan alle mogelijke bevoegdheden tot zich, en op 
een schaamteloze wijze misbruiken zij hun opgestapelde macht om de 
BSP-zaak en niet om de gemeenschap te dienen. Een typisch voorbeeld 
daarvan is de beruchte André Bayens, socialistische sekretaris-gene-
raal van Ekonomische Zaken, waarvan wij hieronder de indrukwekkende 
lijst van zijn kumuls afdrukken. 

BSP-superman Bayens is : 
1. Sekretaris-generaal van het ministerie van Ekonomische Zaken. 
2. Regeringskommissaris van de Nationale Maatschappij voor Krediet 

aan de Nijverheid. 
3. Sekretaris van het Nationaal Komitee voor Ekonomische Expansie. 
4. Voorzitter van de Interministeriële Ekonomische Kommissie. 
5. Afgevaardigd beheerder van de Cristalleries de Val Saint-Lambert. 
6. Beheerder van Distrigaz. 
7. Lid van de algemene raad van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas. 
8. Regeringskommissaris van de Dienst voor Nijverheidsbevordering. 
9. Lid van de raad van beheer van de Belgische Dienst voor Bedrijfs

leven en Landbouw. 
10. Binnen de BDBL, nog lid van de raad voor de sektor Industrieel 

Bedrijfsleven. 
11. Ondervoorzitter van de raad van beheer van de nv Belgonucléaire. 
12. Binnen Belgonucléaire, nog lid van het bestendig komitee van de 

raad van beheer. 
13. Voorzitter van de direktieraad van Refribel (Regie der Belgische 

Rijkskoel- en Vriesdiensten). 
14. Beheerder van de Belgische Maatschappij voor Internationale In

vesteringen nv. 
15. Lid van het Kontrolekomitee voor Gas en Elektriciteit. 
16. Voorzitter van het studiecentrum voor Kernerergie te Mol. 
17. Sekretaris-generaal van het Kommissariaat voor Atoomenergie. 
18. Lid van de Kommissie voor private verzekeringen en hypotekaire 

leningen. 
19. Afgevaardigde van het ministerie van Ekonomische Zaken In de 

Advizerende Raad voor de Energie. 
20. Voorzitter, bij afwezigheid van de minister, van de Kommissie van 

Advies inzake petroleum. 
21. Regeringskommissaris Bedrijfsraad voor het Metaal. 
22. Regeringskommissaris Bedrijfsraad Textiel en Kleding. 
23. Regeringskommissaris Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf. 
24. Regeringskommissaris Bedrijfsraad voor Visserij. 
25. Regeringskommissaris Bedrijfsraad voor Scheikunde. 
26. Regeringskommissaris Bedrijfsraad voor de Voeding. 
27. Regeringskommissaris Bedrijfsraad voor het Leder. 
28. Ondervoorzitter van het Belgisch Instituut voor Normalisatie. 
29. Lid van de Hoge Raad van Financiën. 
30. Beheerder van Le Clio, Luik. 
31. Beheerder van Association Intercommunale Hennuyère de Mécano-

graphie du Hainaut, AIHM. 
32. Beheerder van Vlabric. 
33. Beheerder van het Nationaal instituut voor Radio-elementen. 
34. Beheerder van het Instituut Administratie-Universiteit. 
35. Beheerder van het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschap

pen. 
36. Regeringskommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 
37. Voorzitter van de raad van de Benelux Ekonomische Unie. 
38. Beheerder van Ibramco. 
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ARR. GENT-EEKLO 

ONZE LIJSTEN VOOR 
KAMER EN SENAAT 
DE NATIONALE LIJSTNUMMERS 

Er werden woensdag, bij de loting op het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, niet 
minder dan 11 nationale lijstnummers toe-
gewezen Dit aantal is een gevolg van de 
elektorale verbrokkeling van de traditione
le partijen in het kiesarrondissement 
Brussel. 
De lijst ziet er als volgt uit : 

1. Vlaamse liberalen in het arr. Brussel 
(«Blauwe leeuwen»). 

2. Socialisten (BSP-PSB), behalve in het 
arr. Brussel. 

3. Franstalige kristen-demokraten (PSC), 
in Wallonië en in het arr. Brussel. 

4. Rassemblement Wallon (Wallonië), en 
het kartel FDF-PLDP in het arr. Brus
sel. 

5 Franstalige socialisten in het arr. Brus
sel. 

6. VOLKSUNIE. 
7. Kommunisten. 
8 Vlaamse socialisten in het arr. Brussel 

(«Rode Leeuwen»). 
9 Liberalen (PVV-PLP), behalve in het 

arr. Brussel. 
10 Franstalige liberalen in het arr. Brus

sel. 
11. Vlaamse kristen-demokraten (CVP) in 

Vlaanderen en in het arr. Brussel. 
In de praktijk zal de Volksunie met haar 
nr 6 op de kiesbrieven in het Vlaamse 
land dus als tweede partij vermeld staan, 
na de BSP die met haar nr 2 als eerst« 
zal vermeld worden. De « Blauwe Leeu
wen », de PSC, het RW en het kartel FDF-
PLDP, en de Brusselse Franstalige socia
listen komen buiten het arr. Brussel im
mers met voor op de kiesbrieven m het 
Vlaamse land. 

Woensdagavond legde de nationale par 
tijraad van de Volksunie de lijsten defini
tief vast Wi) drukken hieronder voor 
Kamer en Senaat de namen van de kan
didaten af op de eerste plaatsen van de 
effektieve lijst en van de lijst der plaats
vervangers 

ANTWERPEN 

KAMER 

ARR. ANTWERPEN 
1 Hugo Schiltz (Antwerpen) 

Uittredend volksvertegenwoordiger 
2 Reimond Mattheyssens (Mortsel) 

Uittredend volksvertegenwoordiger 
3 Hektor Goemans (Berchem) 

Uittredend volksvertegenwoordiger 
4 Andre De Beul (Wilrijk) 

Uittredend volksvertegenwoordiger 
5 Gerard Bergers (Antwerpen) 

Uittredend senator 
6 Alfons Crick (Hoboken) 
7 Mevr De Buysscher Van Opstal 

(Brasschaat) 

Plaatsvervangers 
1 Werner Lens (Antwerpen) 
2 Mevr Verijke Deschepper (Brasschaat) 
3 Vital Peeters (Berchem) 

SENAAT 

1 Frans Van der Eist (Brussel) 
Uittredend volksvertegenwoordiger 

2 Hektor De Bruyne (Antwerpen) 
Uittredend senator 

3 Mevr Lieve Ballet (Antwerpen) 

Plaatsvervangers 
1 Gerard Bergers (Antwerpen) 

Uittredend senator 
2 Carlo De Ridder (Deurne) 

2 Joos Bomers (St Katelijne-Waver) 

Plaatsvervangers 
1 Walter Luyten (Berlaar) 
SENAAT 

1 Wim Jorissen (Mechelen) 
Uittredend senator 

2 Carlo Van Eisen (Mol) 
Uittredend senator 

Plaatsvervangers 
1 Hugo Drauians (Dessel) 

ARR. TURNHOUT 
KAMER 

1 Jo Belmans (Geel) 
Uittredend volksvertegenwoordiger 

2 Francis Anthonis (Herentals) 
Plaatsvervangers 
1 Staf Vermeulen (Westerlo) 

SENAAT 

Zie arr Mechelen 

BRABANT 

ARR. BRUSSEL 
KAMER 

1 Vik Anciaux 
Uittredend volksvertegenwoordiger 

2 Dr Jef Valckeniers (Schepdaal) 
3 Paul Peeters 

SENAAT 

1 Lode Claes (Eisene) 
Uittredend senator 

2 Bob Maes (Zaventem) 
Uittredend senator 

ARR. LEUVEN 
KAMER 

1 Willy Kuypers (Herent) 
Uittredend volksvertegenwoordiger 

2 Joris Depre (Tervuren) 

Plaatsvervangers 
1 Prof Herman Verduyn (Kessel-Lo) 

SENAAT 

1 Maurits Van Haegendoren (Heverlee) 
Uittredend senator 

2 Rob Vandezande (Leuven) 
Uittredend senator 

Plaatsvervangers 
1 Prof Odiel Van Paemel (Heverlee) 

LIMBURG 

ARR. HASSELT 
KAMER 
1 Jef Olaerts (Genk) 

Uittredend volksvertegenwoordiger 
2 Geraard Siegers (Genk) 

Uittredend senator 
Plaatsvervangers 
1 Renaat Vanheusden (Hasselt 

SENAAT 
1 Dr Rik Vandekerckhove (Genk) 
2 Dr Van Hollebeke (Tongeren) 
Plaatsvervangers 
1 Dhr Plas (Peer) 

ARR. TONGEREN-MAASEIK 
KAMER 
1 Evrard Raskin (Eigenbilzen) 

Uittredend volksvertegenwoordiger 
2 Jaak Cuppens (Neeroeteren) 

Plaatsvervangers 
1 Mevr De Roo 

SENAAT 
Zie arr Hasselt 

OOST-
VLAANDEREN 

ARR. AALST 
KAMER 
1 Dr Van Leemputten (Velzeke) 

Uittredend volksvertegenwoordiger 
2 Mevr Martens-De Kegel (Ninove) 
Plaatsvervangers 
1 Jan Caudron (Aalst) 
SENAAT 
1 Urbain De Graeve (Aaigem) 
Plaatsvervangers 
1 Dr Van Nieuwenhove (Geraardsbergen) 

ARR. DENDERMONDE 
KAMER 
1 Aviel Geerinck (Zele) 

Uittredend volksvertegenwoordiger 
2 Mevr Lutgart De Beul (Dendermonde) 

Plaatsvervangers 
1 Antoon Keldermans (Buggenhout) 

SENAAT 
1 Maurits Coppieters 

(Nieuwkerken-Waas) 
Uittredend senator 

Plaatsvervangers 
1 Dr J Van Boxelaer (Wichelen) 

ARR. MECHELEN 
KAMER 
1 Ludo Sels (Duffel) 

Uittredend volksvertegenwoordiger 

DE VOLKSUNIE OP HET TVSCHERM EN VOOR DE MIKRO 
In het kader van deze verkiezingskampanje beschikt de Volksunie op de radio 
en op de TV telkens over drie uitzendingen, die geprogrammeerd werden op 
volgende dagen . 
RADIO • 
Woensdag 20 februari : onmiddellijk na het nieuws van 13 u. 
Dinsdag 26 februari : idem. 
Maandag 4 maart : idem. 
TELEVISIE : 
Donderdag 21 februari : onmiddellijk na het TV-nleuws van 19 u. 45. 
Woensdag 27 februari : idem. 
Woensdag 6 maart : om 19 u. 30, dus vóór het TV-nieuws. 
« Kiezen of delen » : naast de uitzendingen die aan elke partij worden toever
trouwd richt de BRT zelf TV-verkiezingsuitzendingen in waarbij vertegenwoor
digers van de partijen ondervraagd worden door een paneel kiezers uit de 
andere partijen. Deze uitzendingen werdeh steeds om 21 u. 15 geprogram
meerd. De reeks begint met een ondervraging van kommunistische vertegen
woordigers op maandag 4 maart, daarna volgen de vertegenwoordigers van 
de CVP op dinsdag 3 maart, die van de PVV op woensdag 6 maart, die van de 
BSP op donderdag 7 maart en de VU-vertegenwoordigers sluiten de reeks af 
op vrijdag 8 maart, zoals gezegd te 21 u. 15. 

KAMER 
1 Frans Baert (Gent) 

Uittredend volksvertegenwoordiger 
2 Paul Van Grembergen (Ertvelde) 
3 Raf Van den Abeele (St Martens-Latem) 
Plaatsvervangers 
1 Lieven Boeckaert (Aalter) 
2 Roeland Raas (Gent) 

SENAAT 
1 Oswald Van Ooteghem (Gentbrugge) 
2 Guido Deroo (Gent) 
Plaatsvervangers 
1 Willy Storms (Mariakerke) 

ARR. OUDENAARDE 
KAMER 
1 Prof De Baeckere 
Plaatsvervangers 
1 Dr Hellebuyck 

SENAAT 
Zie bij arr Aalst. 

ARR. ST. NIKLAAS 
KAMER 
1 Nelly Maes (St Niklaas) 

Uittredend volksvertegenwoordiger 
Plaatsvervangers 
1 Wies Goyvaerts (Beveren-Waas) 

SENAAT 
Zie bij arr Dendermonde 

WEST-
VLAANDEREN 

ARR. BRUGGE 
KAMER 
1 Pieter Leys (St Andries) 

Uittredend volksvertegenwoordiger 
2 Jef Speybrouck (Brugge) 

Plaatsvervangers 
1 Mevr Reynaert-Detavernier 

(Assebroek) 

SENAAT 
1 Guido Van In (Brugge) 

Uittredend senator 
Plaatsvervangers 
1 Mevr Van Vlaenderen-Tuyaerts 

(St-Kruis) 

ARR. lEPER 
KAMER 
1 Michel Capoen (Renmgelst) 

Plaatsvervangers 
1 Rik Verbiese (Poperinge) 

SENAAT 
1 Blanquaert 

Uittredend senator 
1 

ARR. KORTRIJK 
KAMER 
1 Luk Vansteenkiste (Wevelgem) 

Uittredend volksvertegenwoordiger 
2 Frans Vansteenkiste (Heule) 

Plaatsvervangers 
1 José Deschaepmeester (Kortrijk) 

SENAAT 
Zie bij arr leper 

ARR. OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
KAMER 
1 Mile Vansteenkiste (Oostende) 

Uittredend volksvertegenwoordiger 
2 Jaak Vandemeulebroucke (Oostende) 

Plaatsvervangers 
1 Jaak Vandemeulebroucke (Oostende) 

SENAAT 
1 Mevr Lootens (Koekelare) 

Plaatsvervangers 
1 Dr Kris Lambert (Oostende) 

ARR. ROESELARE 
_KAMER 

1 Mik Babyion (Roeselare) 
Uittredend volksvertegenwoordiger 

2 Jef Pattyn (Izegem) 
Plaatsvervangers 
1 Bernard Depoorter 

SENAAT 
1 Willy Persyn (Wingene) 

Uittredend senator 

Plaatsvervangers 
1 Mevr Van Moerkerke 
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YERKIEZINGSFONDS 
VOLDERSSTR.71 - BRUSSEL 
PRK1476.9T • VU • 

LJ (vanwege vrienden uit Vilvoorde) 
F V D E . , Ekeren 
Simpatisant, Schilde 
H D M , Schilde 
R D B , Nieuwerkerken-Aalst 
D V , St Laurems Berchem 
A P , Vriesdonk Brasschaat 
A V K , Erps Kwerps 
H C , Oostende 
R V W , Grimbergen 
P A , Oudenaarde 
C M , Strombeek-Bever 
F S , Zellik 
N D S , Gent 
H V D A , Brasschaat 
D V G , Berchem 
L F F V , 1030, Brussel 
F R , Kontich 
Mevr G W D , Mol 
J V D , St Martens Latem 
SG , Kapellen 
V.S H , Gent 
A C , Poperinge 
E h P M . . Bree 
G V Z , Wemmei 
W B , Nederbrakel 
M V D , Brussel 
R M , Middelkerke 
A V A , Lovendegem 
Naamloos Malderen 
C M Tervuren 
M W , Antwerpen 
F V D Wemmei 
L D , Leuven 
C D'H , Kortrijk 
M S , Brasschaat 
P D Erembodegem 
Fr A d P , Azelo - Post Borne (Ned ) 
B F Wilrijk, nu of nooit 
EM Willebroek 
Uit simpathie, Willebroek 
Vlaamse Vrouwen Roeselare, 
t g V feestje 
R V , Brugge 
V H , Wemmei 
A D K , Zele 
E C , Geraardsbergen 
M J Deurne 
G P , Izegem 
M C , Turnhout 
C M , Antwerpen 
J M , Edegem 
F H , Kortrijk 
R D M , Mortsel 
S T , Menen 
RT , Mechelen 
G T , Leefdaal 
C A , St Lambrechts Woluwe 
V R , Beersel 
Naamloos, Alsemberg 

1 OOG 

200 
1 000 

500 
2 000 

200 
1 000 

200 
5 000 

1 000 

10.000 

100 
1 000 

200 
500 
250 

1.000 

200 
2 000 

200 
250 

1.000 

200 
200 

1 000 

1 000 

5 000 

500 
300 
130 

2 000 

300 
3 000 

600 
1 000 

500 
200 
200 

2 000 

1 000 
500 

2 000 
200 
100 

5 000 

300 
200 

1 000 

1.000 

500 
1 000 

300 
250 
500 
300 
200 
500 
500 

1 000 

E S , An twe rpen 

V D M , Aa ls t 

0 D G , Schoten 
T D , Schilde 
LD B , Malderen 

J M , Strombeek-Bever 
EK G/O Kredietbank NV 
Hoofdkantoor Brussel 

Naamloos, Ronse 
W A , Antwerpen 

A M , Brussel 
W C , Brussel 
A F , Merksem 
A B , Elewijt 
J W , Kontich 
R B , Diest 
G H , Gentbrugge, Gent 
G V B , Brussel 
J P , Antwerpen 
J en F V S , Beersel 
R W , Scherpenheuvel 
J V R , Berchem Antw 
A d H , Hove 
0 en J D P , Oudegem 
N D , Vossem 
Afdeling Zwijndrecht 
Mej B , 1000 Brussel 
Mevr S , 1000 Brussel 
J B , Edegem 
J D , Dworp 
P K , St Kruis 
M D , Liedekerke 
H V D V , Zwijndrecht 
K L C , Vilvoorde 
R F , Lauwe 
R B , 1040 Brussel 
J V , Gent 
M C , 1180 Brussel 
M A , Denderleeuw 
K P , Antwerpen 
H S , Hasselt 

Naamloos, Zottegem 
Naamloos, Poperinge 
AS , Zwijndrecht 
Naamloos, Dilbeek 
TVR-J Begijnendijk 
V P , Wervik 
Naamloos, Overijse 
G V , Kortrijk 
S T , Herent 
W D , Heule 
J H , Oordegem 
E V D , Wemmei 
C D , Eisene 
J H Heppen 
JS Hasselt 
L D , Leuven 
K F , St Laureins 
P D , Anderlecht 
M L P Deurne 
F C Londerzeel 
R V S , Antwerpen 

TOTAAL 2e WEEK 
ALGEMEEN TOTAAL 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
3 000 

1 000 
personeel, 

500 

10 000 
1 000 

500 
300 

1 000 
200 
250 
150 
100 
500 

1000 
1000 
1 000 
1 000 
1 000 

10 000 
1 000 
1 000 
1 000 
3 000 

200 
100 

1 000 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

1 000 
2 000 
1 000 
1 000 

100 
1000 

50 
1 000 

200 
200 
200 
200 
500 
500 
100 
150 

11 000 
500 
200 
500 

5 000 
500 
500 
100 

1 000 

139 580 
177 180 

Hoewel de verkiezingsmachine op een steeds hoger toerental 
gaat draaien toch gaat de abonnementenslag onverminderd 
voort, als bewijs de hieronder staande sprekende cijfers, die 
steeds maar de hoogte inschieten en vooral in de achterban 
de rangschikking overhoop werpen Drie top-twintigers ver
dwenen en worden vervangen door drie kleppers, die reeds 
vroeger in deze topklasse zaten. 
Intussen kombineren sommige topwervers hun aktie voor het 
blad met een elektorale bedrijvigheid, zodat we hier van een 
volle inzet voor de partij kunnen spreken, een inzet die hun 
idealisme weergeeft, op een ogenblik dat de partij in een 
hevige strijd gewikkeld is voor een federaal en sociaal Vlaan
deren Dit idealisme is in ons huidig politiek bestel slechts 
bij de jonge en vernieuwende partijen te vinden, de traditio
nele partijen moeten afdokken willen ze iets gedaan krijgen 
en moeten zelfs met tombola's volk naar hun meetings lok
ken. Stel daartegenover de Volksunie en u ziet het enorme 
verschil. 
Door dit fenomeen blijven we anders dan de anderen Daar
door zullen we én de abonnementenslag 1974 en de verkie
zingen 1974 winnen. 

1 . Richard Vinex (St. Kwintens-Lennik) 

2 . Huguet te Ingelaere (Cent) 

3. Joris Depré (Tervuren) 

4 . Jef Nagels (Oostende) 

5. Jef V inex (Erps-Kwerps) 

6 . André De Volder (Leuven) 

7. Juul Moens (Antwerpen) 

8. Herman De Kegel (Pollare) 

9 . Noël Lecompte ( W e r v i k ) 

10 . Maur i ts Coethals (Brugge) 

1 1 . Renaat Vanheusden (Hasselt) 

12. Frans Van Dessel (N i j len) 

13. Ferre De Beuckelaer (Kont ich) 

14. jaak Cuppens (Neeroeteren) 

15. Jo Belmans (Ceel) 

16. Jaak Indekeu (Peer) 

17. Jan Caudron (Aalst) 

18. Cust Ceens (Kapelle o.d. Bos) 

19. Damien Van Haverbeke (Oostkamp) 

2 0 . Cis Nauwelaerts (Duf fe l ) 

1716 

1221 

1052 

1044 

693 

523 

450 

409 

341 

286 

271 

269 

261 

258 

237 

236 

230 

200 

198 

185 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Alle dagen doch 's maandags 
van 16 tot 20 u treft u een volks 
vert aan 

AARTSELAAR 
BAL 

Het bestuur dankt allen die heb
ben bijgedragen tot het overwel 
digend sukses van het eerste VU 
bal m onze gemeente 
VERKIEZINGEN 

Vrijilligers worden gevraagd 
voor ons propagandawerk men 

kan zich melden in het lokaal Ro-
denbach Kapellestr 19 

Een bijdrage kan gestort wor
den op bankrek 418 5006401-86 
van de VU-afdeling Aartselaar 

BERCHEM 
DIENSTBETOON 

Mandatarissen dr H Goemans 
Grote Stwg 86, tel 39 02.30, elke 
maandag van 14 tot 16 u , Jef 
Brentjes, Van Vaerenbergstr 63, 
na tel afspraak 39 10 74 of in ca
fe De Zwaan, Gitschotellei, elke 
dinsdag van 19 u 30 tot 20 u 

KflLCnPIR 
FEBRUARI 1974 

16 Antwerpen : Galabal « Vroeger en Nu ». Zaal Harmonie, 
(VI Aktie- en Kultuurgemeenschap) Inkomkaarten aan 250 fr 
te bekomen op het VU sekretariaat Stad Antwerpen, Wetstr 
12 of door storting op bankrek 404 3036801 74, Kredietbank, 
Carnotstr Antwerpen 
16 Antwerpen : Vlaams Verbond van Gepensioneerden 
Gezellige koffietafel voor alle gepensioneerde leden in het 
lokaal Kipdorp 9 te Antwerpen 
17 Hoboken : Werftocht wijk Meerlenhof. Verzamelen te 10u 
in het Vlaams-Nationaal Centrum Steynstr 85 
22 Schilde -|- Halle (Kempen) : Ledenvergadering in lokaal 
« Puttenhof » (hoek Oeiegemsestwg en spreeuwenhoflaan) 
mr Hugo Coveliers zal spreken over « Standpunten van de 
VUJO » 
22 Hoboken : Jaarlijkse vergadering met gezellig samenzijn, 
te 20 u 30 Zaal « Don Bosco », St-Bernardsestwg Spreker 
sen Bergers 
23 Kontich : Jaarlijks Bal - Vlaamse Kring in de « Magdalena-
zaal » (Centrum) Orkest Ray Chadwick 
23 Herentais • « Karnaval-Stuif es in ». Cafetaria van Schep 
persinstituut Orkest « De Goemer » Inkom 40 fr 
23 's Gravenwezel . 3e VU-afdelingsbai te 20 u 30 in de Rid 
dershoeve te Schoten Kaarten 50 fr Reuze tombola 
23 Ramsel : Afdelingsbal, zaal « Moderna », Hooilaar Orkest 
The Jumbo Jets 
23 Zwijndrecht : Karnavalbal, Gildenhuis, Stoffelstr 28 

MAART 
2 Merksem : VU-Jubileum-Dansfeest te 20 u Zaal <• de Gar 
ve •' Van Praetlei 137 Orkest « Zoemeriet » Optreden van 
Vlaamse Jutsoka (judo) en de « groene kapel » 
2 Deurne • Verkleed bal Inl tel 24 88 06 of 24 08 40 
9 Mol : Dansavond Warenar, Mol-Achterbos, Parochiezaal 
vanaf 20 u 30 
9 Kessel : VU-lentebal (dit jaar verkiezingsbal), Gemeentelij 
ke turnzaal Orkest The Spoetniks 
15 Schilde : VU-lentebal Cafe « Pallieter » Inkom 50 fr 
Reuze tombola 
16 Antwerpen . « Vlaamse Volksharmonie »-bal in zaal Imma-
culata Steenbokstr (Zurenborg) Kaarten Rosci, Rudolf 
str 56 
16 Borgerhout : Kinderf eest te 15 u , Reuzenpoort, Turnhout 
sebaan 
30 Ekeren : VU-bal in zaal « EIcks Thuys » Van De Weyn 
gaertplein 13 te 20 u 30, Inkom 50 fr Orkest « The Paradi-
so s » Schaf nu uw kaarten aan op het sekretariaat. Geesten-
spoor 72 (tel 41 04 41) en bij de bestuursleden 

DKnscBCCoon 
FEBRUARI 1974 
ANTWERPEN (1) 
A DE BEUL en R MATTHEYSSENS 
Maandag 18 februari • volksvert A DE BEUL en R. MATTHEYSSENS 
Maandag 25 februari : volksvert A DE BEUL en senat H. DE BRUYNE 
Lokaal VU-sekretanaat-Stad-Antwerpen, Wetstraat, 12 (tel. 36.84.65) 
van 16 tot 20 u 
ANTWERPEN (2) 
Zaterdag • 16 februari senator G BERGERS 
Zaterdag 23 februari • senator G BERBERS 
Lokaal ten huize van senator G. Bergers, Sint Jansvliet, 19 Antwerpen 
(tel 33 91 65) van 10 tot 12 u (voormiddag) 
ANTWERPEN (3) 
Maandag 18 februari senator G BERGERS 
Lokaal Refter van het Aanwervingslokaal Havenarbeiders, Cadixstr. 
Antwerpen, van 7 tot 8 uur ('s morgens) 
WIJNEGEM 
Maandag 18 februari : senator H DE BRUYNE 
Lokaal « Vlemmckhof » Marktplein, 8 Wijnegem (tel. 53.89.26), van 
19 u tot 20 u 
KONTICH 
Woensdag . 27 februari • volksvert R MATTHEYSSENS 
Lokaal . « Alcazar » Mechelsesteenweg 22, Kontich (tel. 37.13.32), 
van 19 u. tot 20 u. 
BOOM 
Donderdag 21 februari senator G BERGERS 
Lokaal . VU-Onthaai-Centrum, Antwerpsestraat 556 (Autobaan) Boom 
(tel 88 05 03), van 20 u. tot 21 u. 
MERKSEM 
Donderdag : 21 februari • volksvert. dr. H GOEMANS 
Lokaal : « Tijl » Bredabaan 298, Merksem (tel. 45.89.76), van 20 u 30 
tot 21 u. 30 

Jos De Roover, Ruytenburgstr 10, 
elke maandag van 18 tot 19 u , 
mevr Paula Van Beeck, na tel af
spraak 21 73 60 Paul Baeten, 
Vredestr 12, elke dinsdag van 20 
u 30 tot 21 u 30 of na afspraak 
30 85 01 

KOO leden J Geukens, na af
spraak 39 18 27 , V Peeters, na 
afspraak 21 46 24 

Bestuursleden R Van Beeck, 
na afspraak 21 73 60 , L Dox na 
afspraak 30 93 75 , A Filliers, Sta-
t iestr , tel 39 24 28 , R Hoyaux, 
Elisabethlaan 79 tel 30 68 71 of 
30 97 38 , J Laureyssens na af 
spraak 30 23 89 , mevr G Henne 
Goemans, na afspraak 21 11 59 

Bovendien kan iedereen terecht 
op het sekretariaat Vredestr 12 
elke dmsdag na de 2e vrijdag van 
de maand van 20 u 30 tot 22 u 30 

BOOM (Kanton) 
KANT KADERDAG 

In samenwerking met het arr 
bestuur richten op zaterdag 2 
maart e k van 14 tot 17 u 30 de 
afdelingen uit de Rupelstreek met 
afd Aartselaar een kaderdag in in 
het Ontmoetingscentrum van Vü-
Boom 

Volksvert A De Beul zal han
delen over de fusies der gemeen
ten De heer O Benard, specialist 
ter zake, behandelt de streekeko-
nomie vooral met betrekking tot 
de Rupelstreek Van volksvert R 
Mattheyssens krijgen we een uit
eenzetting over de politieke toe
stand Na ieder referaat korte be
spreking 
PARLEMENTSVERKIEZING 

Hiervoor werden m het kanton 
Boom 3 kandidaten aangeduid 
voor de Kamer Boeynaems Rene 
(9e plaats) , voor de Senaat 
Reusens Jules (5e plaats) voor 
de Provincieraad Deheusch Luc 
(2e plaats) 

We rekenen op al onze leden 
en simpatisanten om voor deze 
mensen propaganda te voeren In 
de Rupelstreek breken we nog 
verder door i Werk daaraan mee ' 

BOOM 
UITSLAG TOMBOLA 
1997 -
3282 
3567 -
1626 -
485 . 
4053 -
2870 -
2001 -
4989 
319 
1532 
2410 -

4945 
1390 
4410 
3407 
1908 -
2510 
4709 
2320 -
3855 -
903 -
1310 -
3330 

Prijzen af t€ 

2507 
3159 
902 
814 
1773 
4733 
961 
1279 
4938 
1769 
58 

halen 

4961 
4598 -
4907 
2461 
856 -
2161 -
4272 
3076 -

. 3606 -
397 
3480 -

3300 
786 
3893 
1732 
748 
1639 
1453 
4748 
865 
4014 
4247 

tot Pasen '74 

BORSBEEK 
DIENSTBETOON 

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

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

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

Frans Van Looveren, lid KOO, 
Akkerdonkstr 11, tel 21 48 21 

DEURNE 
VERKIEZINGEN 

De verkiezingsstrijd is volop ge 
start WIJ hebben vele propagan
disten nodig voor bussen van pam
fletten, kolportages en alle moge
lijke propaganda-akties Wenst u 
op een of andere manier mee te 
werken neem dan kontakt met 
een van onze bestuursleden of 
met onze propagandaleider Dedrie 
tel 21 31 29 U kunt ook een steen
tje bijdragen door storting op Kre
dietbank Turnhoutsebaan 6 voor 
rek nr 414-8070151-78 op naam 
van Volksunie-Deurne 

EDEGEM 
VERKIEZINGSFONDS 

Stort op rek 055-22 van Volks-
unie-Edegem bij Bank van Breda 
Dank ' 

EDEGEM-MORTSEL 
SOC DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, Koekoeklaan 7 
Maurits Van Tongerloo Leliën 
laan 62 Lode Van Vlimmeren, 

Hoogboomstwg 22 , Veerie Thijs-
sens, Geestenspoor 72 

EKEREN • 
OVERLIJDEN 

Alhier overleed schielijk de h 
Leon Maes (62), rustend schooldi-
rekteur van het Instituut Sint-Vic-
tor te Turnhout In onze herinne
ring zal hij steeds voortleven als 
een goed mens en als een over
tuigd Vlaming Aan mevr Maes 
en naastbestaanden onze oprech-
t deelneming 
VU JUBELAKTIE 
•. BLAUWE KAART '74 » 

Indien u de Volksunie sterker 
wil maken, tracht een familielid 
of kennis te overtuigen om VU-
lid te worden Indien de echtge
noot reeds VU hoofdlid is, kan de 
echtgenote kiezen ofwel ook 
hoofdlid worden, zoals de echtge
noot, ofwel bijlid, zoals de kinde
ren vanaf de leeftijd van 16 jaar 
Inlichtingen steeds te bekomen op 
het VU-sekr, Geestenspoor 72, 
tel 41 04 41 WIJ verwachten 'n al
gemene medewerking van onze le
den, bij de op 4 februari van start 
gegane <• Blauwe-Kaart-74-aktie » 
Gebruik de uw toegezonden blau
we kaart degelijk en laat ze aan 
ons sekretariaat geworden 

KAPELLEN-HOEVENEN-
STABROEK 

De bestuursleden van de afde
lingen kwamen reeds in spoedver
gadering bijeen om de komende 
aktie voor te bereiden en te ko-
ordineren Wij kunnen best nog 
wat hulp gebruiken van leden en 
simpatisanten In een verkiezings
strijd IS ook de kleinste bijdrage 
welkom Wij kunnen steeds ge
bruiken 1) Pamfletten-bussers , 
2) Plakkers , 3) Pamfletten-vou-
wers , 4) Getuigen op de dag der 
kiezing 

Helpers geven hun naam op 
aan een van volgende bestuursle
den Stabroek Fred Weyten, 
Plantinlaan 30, tel 64 46 10 , Put
te G Schonkeren, Partisanenstr 
110 tel 64 46 62 , Kapellen M 
Op de Beek, Wilgenstr 4, tel 
64 55 93 en D Eriksson Engelse-
lei 13, tel 64 17 36 , Hoevenen 
Mw Cornells De Muer, Berken 
laan 14 
FINANCIËLE STEUN 

Doe een storting zo snel moge 
lijk met vermelding •• Verkiezings
fonds afd Kapellen-Hoevenen » 
op een van volgende rekeningen 
PC 86 0870 van G Schonkeren, 
Partisanenstr 110 Kapellen-Putte, 
Kredietbank rek 404-7003271-20 
van VU-Kapellen Wij zullen uw 
centen goed gebruiken 
LEDENWERVING 

De ledenwerving voor 1974 is 
ook reeds op gang gekomen met 
verschillende nieuwe leden eind 
januari De aktie blauwe kaart 
werd in een minimum van tijd uit
gevoerd dank zij sekretaresse 
mevr Cornelis-De Muer Nu maar 
wachten op de resultaten. 
ONZE KANDIDATEN 
VOOR DE VERKIEZINGEN 

Gerard Schonkeren staat op de 
3e plaats voor de provincieraad 
distrikt Ekeren Mevrouw Alice De 
Saegher echtgenote Avermaete 
IS mede lijstduwer op de 19e 
plaats voor de Kamer 

KONTICH 
VERKIEZINGSBORDEN 

WIJ zoeken nog een aantal adres
sen om in hof aan de gevel een 
bord te plaatsen Betreft borden 
van 1 20 X 1 60 Gelieve te ver
wittigen L Defosse, 57 3131, F 
De Beukelaer 57 09 82 lokaal Al
cazar 57 13 52 
OPROEP 

Verkiezingspropaganda kost 
geld Daarom graag uw steun op 
onze bankrek van de Kredietbank 
Kontich PR 127 38 Volksunie 415-
500715126 met vermelding «Ver
kiezingen » 

MORTSEL 
AKTIE BLAUWE KAART '74 

Deze « lid-maak-aktie » valt juist 
gepast in deze verkiezingsperiode 
Het IS het ogenblik om de u toe
gezonden « blauwe kaart » aan 
een vriend ter invulling te leggen 
VERKIEZINGEN 

Onze Mortselse VU-afdehng 
komt met de volgende kandidaten 
naar voor Kamerlijst 2e kandi 
daat onze Mortselse volksver R 

Mattheyssens Senaatslijst 10e 
kandidaat mevr L De Ceuster-De 
Decker Provmcieraadslijst, dis 
trikt Borgerhout-Berchem op de 
strijdplaats als 6e kandidaat Wim 
Claessens, op de 12e plaats Ro
bert Palmaerts, op de 14e Jos De-
backere en op de 16e plaats J 
Buyst Afdeling Mortsel verwacht 
van al haar leden, «Wij «-lezers en 
simpatisanten een persoonlijke 
inzet inzake propagandavoering 
van man tot man als eenvoudig
ste doch krachtigste middel i 
GETUIGEN-TELLERS 

Kiesgerechtigden ( + 21 jaar) 
die wensen de namiddag van de 
verkiezingen (zondag 10 maart) 
als VU getuige te zetelen in een 
« telbureau » dienen heden nog 
kontakt te nemen met afdelings-
sekretaris Emiel Croes (tel 
49 12 20) of arr sekretaris Wim 
Claessens (tel 55 39 09) 

JAARMIS VOOR 
JUFFROUW ARETZ 

Op 14 februari 1973 overleed 
mejuffer Hubertma Aretz, die 
bekendheid en bewondering 
verwierf door als lid van 't ak-
tief verzet tegen de Duitse 
bezetter na de oorlog voor 
amnestie te ijveren Een jaar-
mis wordt opgedragen op za
terdag 23 februari as te 15 u 
in de St-Pieterskerk te Berlaar 
Een bevriend geestelijke zal de 
mis opdragen, na de dienst 
houdt mevr Hilda Uytterhoe-
ven een korte toespraak bij het 
graf 

WOMMELGEM 
VAN ALLES WAT 

Mag ik onze leden, die verhui
zen in eigen, zowel als naar an
dere gemeente met aandrang vra
gen ook het plaatselijk VU-sekreta-
riaat hiervan op de hoogte te stel
len Dank U ! 

Nog eens ekstra aandacht te 
willen besteden aan de omzend
brief van 4 februari 11 Die aktie 
« Blauwe Kaart » heeft geld en 
tijd gekost en zonder de hulp 
van onze hoofdleden is dat « ver
loren » tijd en geld, wat wel jam
mer zou zijn 

Dat kandidaat-bussers steeds 
welkom zijn Seintje sekretariaat 
en u hoort van ons. 

En op dat heerlijk plekje grond. 
waar eens uw wiegje stond, kan 
nu mischien wel een affiche-bord 
geplaatst worden "> Wij zorgen 
voor behang en aangepaste ver
siering m « Verkiezings »-stljl 
Kontakt voor alles van van alles 
wat Welkomstr 116 

WILRIJK 
BAL GESLAAGD 

Het wordt bijna een klisjee dit 
elk jaar te moeten schrijven, maar 
ook dit jaar hebben wij het alle 
maal samen weer eens waar ge
maakt in het Wilrijkse Valaarhof 
Eens te meer een volle bak en 
een uitstekende (voor-verkiezings) 
stemming, die voor de komende 
weken 't beste doet vermoeden 
WIJ danken iedereen van harte 
voor de spontane medewerking 
VERKIEZINGEN 

Wie wil (partij)-getuige zijn 
in een kiesbureel, een raamaffiche 
aanbrengen, een bord met affiche 
aanbrengen in zijn voortuintje of 
op zijn eigendom, mee pamfletten 
bussen (zelfs één enkele beurt ' ) , 
mee gaan plakken, drukwerk vou
wen en/of rollen, briefomslagen 
verzendingsklaar maken, enz 

Geef vlug een telefoontje aan 
Andre De Beul, Cederlaan 18, tel 
27 15 44 of steek een kaartje met 
naam, adres en gewenste aktlvi-
teit in de bus 
VERKIEZINGSFONDS 

Kleine en grote bedragen voor 
het verkiezingsfonds zijn van har
te welkom op PR 9833 71 van VU-
Wilrijk 
AKTIE « BLAUWE KAART » 

Tot nu toe maakten wij 90 nieu
we leden maar dat is geen reden 
om er het bijltje bij neer te leg
gen Wie nog geen nieuw lid aan
bracht, moet nu maar eens zijn 
duit in het zakje doen en wie dit 
al wel deed, weet wellicht nog 
wel iemand die onze rangen wil 
vervoegen In dit •< jubeljaar » ma
ken WIJ de Volksunie nog sterker 

(lees door blz 10) 
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DIT WIL DE VOLKSDNIE 
PROGRAMMA VOOR DE 
VERKIEZINGEN 
VAN 10 NAART 1974 

EEN MODERNE PARIU 
EEN ECHTE DEMOKRATIE 

Een reeks gebeurtenissen, vooral op internationaal gebied, 
hebben de aandacht gevestigd op de grondige wijzingen die 
zich in de v/ereld aan het voltrekken zijn. De liberaal-demo-
kratische konsumptiemaatschappij, levenspatroon van een 
beperkte reeks bevoorrechte Westerse landen, w/ordt in dis-
kussie gesteld. Ook de machtsevenwichten vifaarop deze 
bevoorrechte welvaart steunde, worden langzaam maar zeker 
aangevochten. 

Minder ontwikkelde streken worden zich bewust van hun 
morele en ekonomische wapens, zoals het energie-konflikt 
heeft bewezen. Ook op binnenlands vlak beleven wij een tijd 
waarin de traditionele aanpak van onze ekonomische, sociale, 
morele en strukturele problemen niet doelmatig meer blijkt 
te zijn. 

Hoe zal onze gemeenschap worden voorbereid op de nieuwe 
uitdagingen, op een tijdperk waarin wij meer zullen moeten 
leren delen met anderen, in de eigen gemeenschap en in de 
wereld ? 

Hoe zal de Vlaamse gemeenschap haar intrede^nnen aoen in 
een wereld met steeds wijder wordende politieke strukturen, 
waarin iedereen mede-verantwoordelijkheid zal moeten opne
men voor allen ? 

• 1 ^ * s É * 

Om het hoofd te kunnen bieden aan de problemen van oeze 
vreedzame revolutie die zich onder onze ogen voltrekt, is het 
noodzakelijk de werkelijkheid onbevangen, onbevooroordeeld 
en onbaatzuchtig tegemoet te kunnen treden. - « « ^ ^ t 
Daarom is het nodig dat politieke partijen aan bod 'komen 
die nog niet vastgeroest zijn in een netwerk van groepsbelan
gen, nevenorganisaties taboes en dogma's. Een netwerk van 
belangen en belangetjes dat hen belet stoutmoedig te mikken 
op de maatschappij van de toekomst, een maatschappij die 
anders zal zijn dan die van de voorbije 25 jaar. Die partijen 
moeten nu aan bod komen die de heilige koeien van ons kleine 
politieke wereldje in diskussie durven stellen. 

De VOLKSUNIE is zo'n partij 

Puttend uit de diep-menselijke bewogenheid van de Vlaamse 
beweging, werd zij opgericht in de periode na de tweede 
wereldoorlog, toen in Vlaanderen een echt politiek vacuum 
was ontstaan als gevolg van de ontreddering van oorlog en 
na;oorlog.Zij had en he^ft.ide handen vrij om ongehinderd en 
los van het traditionele, versleten netwerk, opties te kunnen 
nemen voor de komende jaren. Om de uittlaging >t€ beant
woorden die tot onze Westerse samenleving wor.dt, gericht. 

De VOLKSUNIE wil deze uitdaging beantwoorden vólg'eri? d'e"'' 
krachtlijnen die werden vastgelegd in de uitvoerige besluiten 
van haar programmakongressen in de periode 1967 tot 197^^? 
en die werden uitgestippeld in haar uitgebreid « programma--' 
aktieplan » dat in 1973 werd gepubliceerd. 

Bijgaand verkiezingsprogramma is geen volledig partijpro
gramma. Het geeft geen antwoord op alle vragen. Het bevat 
een reeks voorstellen die volgens de VOLKSUNIE nu aan drin
gende verwezenlijking toe zijn, en waarvoor de VOLKSUNIE 
zich als beleidspartij zal inspannen. Ze zal dit doen in en 
buiten het parlement, in en buiten de regeringen al naarge
lang de omstandigheden en de aanduidingen die het kiezers-
korps verstrekt. 

Numet de VOLKSUNIE 
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VLAAMSE 
STAAT 

De Volksunie wil voor Vlaanderen de au
tonomie en het beslissingsrecht waar we 
in dit land recht op hebben. De tradi
tionele partijen maakten van België een 
dolle doolhof van federaties, gewesten, 
gemeenschappen, provincies, agglomera
ties, taalgebieden, gewestelijke ontwikke
lingsmaatschappijen, enz. 

Duidelijk met de bedoeling om te belet
ten dat ieder de logische oplossing zou 
zien die de VU al jaren voorstaat : alle 
Vlamingen burgers van een Vlaamse 
staat, samen verenigd in een Belgische 
bondstaat met Brussel als gemeenschap
pelijke hoofdstad. 

In de Vlaamse staat zou dan meteen af
gerekend kunnen worden met franskiljon
se inmenging en Waalse chantage. . En 
wij zouden in werkelijkheid kunnen be
wijzen, dat de Vlamingen in staat zijn 
om zowel sociaal, kultureel als ekono-
misch een vooruitstrevende politiek te 
voeren ten bate van iedereen. 

Om de federalistische oplossing te ver
wezenlijken op de beste, ordelijkste en 
juridiscfi meest verantwoorde wijze zal 
een nieuwe grondwetsherziening nood
zakelijk worden. 

Intussen moeten zonder verwijl de be
perkte mogelijkheden van de huidige 

grondwet stoutmoedig aangewend wor
den om de integrale federalistische elnd-
faze zo goed mogelijk voor te bereiden. 
Meer bepaald wil de Volksunie voor de 
volgende legislatuur : 

• de oprichting van een Vlaamse en 
Waalse gewestraad, samengesteld uit een 
beperkt aantal leden door Vlamingen en 
Walen rechtstreeks verkozen, inbegrepen 
deze die de Brusselse agglomeratie be
wonen. 

.-rff.- '̂-rfJ 'ifHU-^i^i-üK-TfW .-^^iH^.^^\\a«V"-Mv''k.felg,^'iiSfei!fe-ja'^^Ji^-Miv%'^^^^^ 

ZIJN 
DEEL 

Het probleem van de rechtvaardigheid in 
de maatschappij stelt zich, ondanks de 
toenemende welvaart, met toenemende 
drang. Het aanvatten van de sociaal-eko-
nomische problemen zal bij toenemende 
energieprijzen en daling van de groei 
van het klassieke bruto Nationaal pro-
dukt een grote dosis politieke moed vra
gen. Wat de toekomst ook moge brengen, 
de armoede is in onze hoogontwikkelde 
samenleving moreel niet langer meer 
aanvaardbaar. 

In dit licht stelt de Volksunie als dwin
gende eis het invoeren van een welvaart-
vast en belastingvrij levensminimum •Jan 
105 000 fr. voor een alleenstaande, ge
pensioneerd of aktief, gehandikapt, ziek 
of valled, ingeschakeld in de produktie 
of niet. 
Dit levensminimum moet verder aange
past worden aan de gezinssituatie en der
gelijke 
Deze basis-optie van de sociale politiek 
moet de voorrang hebben op alle andere 
detail-verbeteringen van het sociaal sta
tuut van deelgroepen. 
Daartoe zal een fundamentele wijziging 
van de RMZ noodzakeijk zijn, in de zin 
van globalisering en fiskalisering. 
Iedereen, ook de kapitaalintensieve be
drijven, moet immers voor de financiering 
van dit stelsel bijdragen overeenkomstig 
zijn inkomen. 

Bovendien stelt de Volksunie : 

• Het aanpassen van de index-politiek, 
zodat lagere inkomsten in verhouding 
meer krijgen dan hoge. 

• Bijzondere zorg voor gehandikapten, 
bejaarden, gastarbeiders. 

• voldoende goedkopere gemeenschaps
voorzieningen in de sektor van de sociale 
bestedingen. 

• Een bijzondere zorg voor de zelfstan
digen en landbouwers, gelijke kinderbij
slagen en zelfde RMZ-stelsel als werk-

PROPERE 
DENOKRATIE 

Tegenover de schandalen en verkwistin
gen, de heimelijke en achterbakse ma
neuvers, de onmacht van het parlement 
en het gebrek aan informatie van de kie
zer wil de Volksunie meewerken aan de 
heropbouw van een propere, echte demo-
kratie. 
Een open beleid, een duidelijke scheiding 
van machten, van vakbonden, politici en 
ekonomische wereld dringt zich op. Het 
politiek gezag, daartoe verkozen door de 
burgers, moet buiten en boven alle druk-
kingsgroepen het laatste woord hebben. 

leder op zijn plaats ! 

Het parlement is aan een grondige her-
waarderingsbeurt toe. 
Meer kcnkreet wil de VU. 

Wat het parlement betreft : 

• Verlaging van de kiesleeftijd tot 18 
jaar. 

• Herwaardering van het parlement en 
het parlementaire ambt. 

• Recht op het horen van ambtenaren 
(hearings). De volledige waarheid inzake 
het RTT-schandaal moet opgespoord en 
bekendgemaakt worden en de passende 
maatregelen en sankties getroffen. De 
verantwoordelijken moeten aansprakelijk 
gesteld worden voor de benadeling van 
de gemeenschap. 

• Reglementering van kumulaties voor 
parlementsleden (zie wetsvoorstel Baart). 

• Verbeterde kontrolemogelijkheden 
voor het Rekenhof op de staatsuitgaven. 

Wat de vakbonden betreft : 

• Eerlijke sindikale vrijheid. Geen mono
polies of privileges. 

• Vrije en geheime verkiezingen, o.m. 
in het openbaar ambt. 

• Demokratisering van de vakbonden, 
(vrije poll). 
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• de aanstelling door deze gewestraden 
van een eigen uitvoerend bestuur. 

• Het toekennen van ruime bevoegdhe
den aan deze gewestorganen die ook be
voegdheid moeten krijgen over de perso
nele aspekten van het beleid voor de 
Vlamingen, respektievelijk de Franstali-
gen die te Brussel wonen. 

• De Westelijke Ekonomische Raad en 
de Gewestelijke Ontwikkelingsmaat
schappijen (ook voor Vlaanderen één en
kele) worden aan de gewestorganen ge
hecht als advies- of uitvoeringsorganen. 
De gewestelijke diensten van de rijksad-
ministratie en de provinciale administra
ties worden geleid door dat gewestelijk 
bestuur. 

• In afwachting van de grondwetsher
ziening moet de financiering van de ge
westen verzekerd worden op basis van 
een globale forfaitaire dotatie, waarvan 
63% aan het Vlaamse gewest toekomt. 
De gewesten moeten vrij de prioriteiten 
kunnen vaststellen bij de besteding van 
hun dotatie. 

• Wat Brussel betreft stelt de Volksunie 
voor dat de agglomeratieraad en het ag

glomeratiekollege de gewestelijke instel
lingen voor Brussel zouden vormen met 
beperkte, territoriale bevoegdheden. 
De Brusselse agglomeratie moet beperkt 
blijven tot de 19 gemeenten ; het uit
voerend bestuur moet paritair samenge
steld worden, en gesplitste kiezerslijsten 
ingevoerd. 

• De provincie Brabant en het kiesar
rondissement Brussel moeten onverwijld 
gesplitst worden. 

• De VU wil verder de elndelijke en defi
nitieve opruiming van alle wantoestanden 
op taalgebied in de administratie, de para 
stataien (o m. Sabena), het leger, de Brus
selse ziekenhuizen, het bedrijfsleven, enz 

• De besteding van de centrale budget
ten moeten op een eerlijke wijze ver
deeld worden over Vlaanderen en Wallo
nië, inbegrepen het Provincie- en gemeen
tefonds, de fondsen voor wetenschappe
lijk onderzoek, enz. 
De gewesten moeten zelf hun verant
woordelijkheid opnemen voor de financie
ring van hun ekonomische ekspansie, uit
gezonderd de werken van nationaal be
lang. 

nemers, omscholings- en stopzettingspre-
mies. 

• Speciale zorg voor de situatie van de 
vrouw in de samenleving. Wegwerken 
van alle diskriminatie, gelijk loon, her
vorming huwelijksgoederenrecht en straf
recht. 

• Een gezinspolitiek, waarbij de norm 
« grote gezinnen » verlaagd wordt, en de 
realisatie van de sociaal-pedagogische 
toelage. 

• Een rechtvaardige en goed-georgani
seerde ontwikkelingshulp en solidariteit 
met verdrukte volkeren ; prioriteiten voor 
grondstofarme landen 

Om de welvaart te beschermen wil de 
VU volgende ekonomische politiek voe
ren : 

Algemene opties 

• Wel doordachte en milieuveilige in
dustrialisatie van Vlaanderen en bijzonde
re inspanning voor typische Vlaamse be
drijfstakken (schoennijverheid, diamant
industrie, textielnijverheid, enz.) en ach
tergebleven streken (Hageland, Westhoek, 
Zuiderkempen, Vlaamse Ardennen, enz.) 

• Een toespitsen van de ekonomische 
ekspansie op de KMO, de landbouw en 
de zelfstandigen. 

Inflatie 

Het bestrijden van de inflatie door het 
beperken van overheidsuitgaven in be
paalde sektoren (ziekteverzekering, on
derwijs, autowegen) en door een ernstige 
kontrole op prijzen en inkomsten, inbe
grepen de prijsvorming door multinatio
nals. 

Tewerkstelling 

• Een bijzondere Inspanning voor de te
werkstelling van jongeren en vrouwen 

• Maatregelen om het nemen van een 
vervroegd pensioen mogelijk te maken. 

• Een beleid dat snellere en betere om-
schakelings- en omscholingsmogelijkhe-
den voorziet. 

Energiepolitiek 

• De Volksunie wil een algemeen doel
treffend kontroleorgaan voor de energie, 
met daadwerkelijke bevoegdheden en 
rechtstreekse informatie aan het parle
ment. 

• Overname door de overheid van de 
distributie van de elektriciteit met af
schaffing van de gemengde interkommu-
nales. 

ipsi 7-s^ 
Wat de enkeling betreft : 

• Bescherming van de enkeling tegen 
politie, staatsveiligheid, administratie, 
computers. 

• Open informatiebeleid van de BRT. 

• Respekt voor de individuele gewetens
vrijheid m een pluralistische maatschap
pij die beleving van het anders-zijn toe
laat en een sfeer van verdraagzaamheid 
schept. 

Wat de ekonomische 
en sociale machten betreft : 

• Open boeken ' Boekhoudkundig plan 
voor alle bedrijven en voor de openbare 
sektor, de beroepsgroeperingen, de sindi-
katen, enz. 

• Kontrole op de investeringspolitiek 
van holdings. 

• Verscherpte kontrole in de energie-
sektor en op de multinationale onderne
mingen. 

Eerlijk onderwijsbeleid 

Een eerlijk onderwijsbeleid moet het fun
dament leggen van een echte demokra-
tische samenleving. 

• CVP en BSP willen zich meester ma
ken, respektievelijk van het vrij- erl offi

cieel onderwijsnet, en het volledig poli
tiseren. 
Dit leidt tot geldverspilling, verzuiling en 
verstarring. Daartegenover stellen wij een 
politiek van respekt voor ieders mening, 
samenwerking en daardoor ook besparing 

Daarom wil de Volksunie : 

• Het wegwerken van alle ongelijkheden 
voor leerlingen, onderwijskrachten en ou
ders en inrichtende machten, ook voor 
internaten. 

• Het bevorderen van samenwerking 
tussen de netten zodat geldverkwisting 
vermeden wordt. 

• Het tot stand brengen van een plura
listische gemeenschapsschool. 

• Het uitsluiten van alle partijpolitieke 
inmenging. 

• Het hernieuwen en moderniseren van 
het onderwijs — o m het eerbiedigen 
van een zekere autonomie voor de instel
lingen — gericht op de gemeenschap. 

Amnestie 

Een propere demokratie eist dat de oor
logsbladzijde na dertig jaar eindelijk vol
ledig wordt omgedraaid door het verle
nen van amnestie voor alle veroordelin
gen voor oorlogsfeiten, uitgezonderd deze 
van zuiver gemeen rechtelijke aard. 
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GROEN ? 
De Volksunie heeft met haai kongres van 
1969 en haai aktie van 1970 als eerste 
politieke partij m ons land de aandacht 
gevestigd op de snelle groei van de pro 
blemen inzake leefmilieu en ruimtelijke 
ordening Sindsdien is hieiover een rui 
me ovei eenstemming gegroeid over alle 
partijen heen Het bleef echter bij verkla 
ringen Zelfs in de sektoi van de water 
zuivering de minst moeilijkste bleven de 
overheidsmaatregelen in de kartons ste 
ken 

El werd genoeg gepraat Ei moet nu echt 
wat aan gedaan worden 

Het voeren van een beleid gericht op ver 
sobering bepeiking van waardeloze lukse 
en verspillingen en het lichten van de 
(tiagere) ékonomische groei op het wel 
zijn vereist-èén bijzondeie zorg voor het 
leefmilieu 

• ^ ' ^ e r l K ^ ^ f ^ l l t e ''bestrijding 
van de waterverontreiniging (strenge 
strafwetgeving) en de luchtverontreini 
ging (meetnet en sanktionenng) 

• Een snellere uitbouw van een net van 
waterzuiveringsstations 

• Een versnelde uitvoering van de wet 
op de lawaaihinder (bouw en verkeer) 

• Een verbeterd openbaar vervoer en 
schrapping van sommige milieu schen 
dende mfrastruktuur (kanalen en autowe 
gen) 

• Een efficiënte politiek van natuurbe 
scherming versnelde bescherming van 
natuurgebieden en natuurparken, beper 
king van jacht en vogelvangst opvoeding 
tot natuurbescherming 

• Een politiek van ruimtelijke ordening 
waarin een beleid van grote open ruim 
te^, openbaar vervoer en voorzieningen 
j/eor industrje en rekreatie duidelijk wor 
4 ^ i^epland^ ^,n^afgelij,nd 

De Volksunie wil 
len 4<^ ^ i t x ^ H H i 

diingend T-eaJise ''•*^'" é ^ t e ^ ' i ^ r N l ^ ^ ^ e ë » ^öfcföle hüisviesting 
^SftjBïèywètor longe gezinnen jonge gezii 

UIT ONS R U I N 
P R O G R A N N A 
Naast de vier kernthema s van het verkiezingsprogramma wenst 
de VU nog enkele politieke opties te formuleren in verband met 
aktuele problemen 

DEFENSIE 

• de Volksunie blijft tegenstander van een beroepsleger en 
eist een legerdienst per gezin 
• het statuut van gewetensbezwaarde moet verbeterd worden 
• de taaitoestanden in het leger moeten eindelijk gesaneerd 
worden 

VERBRUIKER 

• De VU eist een strengere reglementering op misleidende 
reklame door een snelle verbetering van de bestaande wetge 
ving en de verscherping van de sankties daarop 

ONDERNEMING 

• in de eerste plaats wil de VU een open bedrijf het boek 
houdkundig plan moet verplicht zijn 
• sindikale vrijheid herstellen 
• korrekte toepassing van het dekreet Vandezande op de 
vernederlandsing van het bedrijfsleven 
• nieuwe ondernemingsstrukturen moeten uitgedacht worden 
waarin ondernemers kapitaal en arbeid betrokken worden in het 
beheer en delen in de opbrengsten 

BUITENLANDSE POLITIEK 

• Hernieuwde aanpak van de Europese politiek 
De topzware administratie moet vereenvoudigd worden en het 
Europees parlement hervormd volgens federalistische begin 
selen moet meer macht krijgen t ov de raad van ministers 
Er moet dringend gereageerd worden tegen de ondermijning 
van de Europese integratie door de grote nationale staten 
• De VU wil een duurzame vrede in West Europa en de wereld 
Een afbouw van de militaire machtsblokken door wederzijdse 
gelijkmatige en gekontroleerde wapenvermindering moet daar 
toe een aanloop zijn In dat perspektief dient de opdracht van 
de NAVO opnieuw geformuleerd De leden van de NAVO moeten 
de demokratische grondbeginselen eerbiedigen 
• Ontwikkelingspolitiek dient voornamelijk aan grondstofarme 
landen toegewezen en volkomen losgemaakt van militaire 
kooperatie 
• Het Europa der volken en de solidariteit met de verdrukte 
volkeren zijn voor de VU meer dan ooit aktueel 

Nümet de VOLKSUNIE 
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BERICHT SOCIAAL DIENSTBETOON 
Door overvloed van verkiezingsnieuws en -kommentaar was het ons 
deze week niet mogelijk, de rubrieken Sociaal Dienstbetoon te publice
ren. Dat zal gebeuren van zohaast de toestand weer normaal is. De 
verkiezmgen zijn er trouwens oorzaak van dat ons blad tijdens de kies-
strijd slechts op 16 biz i.p.v. 24 verschijnt. Ons blad zal na de verkie
zmgen zijn normale omvang hernemen. DE REDAKTIE 

BRABANT 

y 
FEBRUARI 

16 Weerde-Elewijt : 6de VU-bal. Zaal « Flora », Dorpstraat, 
Weerde, om 20 u 30 Orkest Steve Becks Inkom 60 fr 
20 St-Kat.-Lombeek : Verkiezingsmeeting, zaal Uilenspiegel, 
Kerkstr 24, om 20 u 30, met B Maes, J Valkeniers, Staf Kie. 
sekoms, J Van Doeren, Vik Anciaux 
22 Herent : Arr. raad. 
22 Liedekerke : Ledenfeest in Snack-Lima om 20 u 
26 Dilbeek : Gespreksavond, te 20 u , zaal Mertens, met 
Lode Class, Vic Anciaux, Jef Valkeniers 
23 Muizen : 3de Volksuniebal, 20 u , zaal Eldorado, Leuvense 
steenweg 312, orkest Boogy Band 
24-25 Ternat : Jaarlijkse VU-haantjes- en pensenkermis, tel
kens vanaf 12 u , in zaal « De Hoorn », dr Poodtstr 1 (nabij 
de markt) 
26 Dilbeek : Grote volksvergadering, zaal Mertens, Ninoofse-
stwg 359 om 20 u Sprekers o r Vic Anciaux en Jef Valkeniers 
over Ibramco, RIT, Brussel en Pajottenland 
28 Leuven : Arr. verkiezingsmeeting, 20 u , Salons Georges 

MAART 
1 Leuven : Opening lokaal « De Geus », Naamsestr 
2-3-4 St-Katerlna-Lombeek : Haantjeskermis in zaal Uilenspie
gel, Kerkstr 24 Zaterdag en maandag om 18 u Zondag 12 u 
2-3-4 St-Kwintens-Lennik : Mosselkermis in « De verzekering 
tegen de grote dorst », (rechtover de kerk Eizermgen) Zater
dag en maandag vanaf 18 u , zondag vanaf 12 u 
2-3 Alsemberg : Pensenkermis in het «Gildenhuis» te Dworp, 
telkens vanaf 12 u 
6 Overijse : Kiesmeeting m zaal Luxemburg om 20 u met Vic 
Anciaux, Bob Maes, Marcel De Broyer en Miei Dewaet 
8 Londerzeel : Verkiezingsmeeting, zaal « Centrum », Kerk 
plein om 20 u 30 Sprekers Vic Anciaux, Paul Peeters, Hugo 
Schiltz 
9 Tervuren : Afdelingsbal. 
9 Kortenberg : Jaarlijks afdelingsbal, zaai « Salamanders » 
9 Boutersem : Afdelingsbal, zaal « Lemoine », Roosbeek 
9 Schaarbeek : VU-Autokaravaan, samenkomst om 13 u , sta
tion, Pr Elisabethplein Inl Jan Vermeulen, Zenobe Gramme, 
laan 87, 1030 Brussel, tel 02/41 04.07 
16 Bollebeek-Brussegem : Dansavond VU-Mollem om 20 u 30 
in zaal « Alida » 
16 Boutersem : Afdelingsbai. 
22 Buizingen : Meeting met Hugo Schiltz, te 20 u zaal De 
Welkom, de Kerchovestr 16A (m samenwerking met de afde
lingen Halle, St-Pieters-Leeuw, Lot, Huizingen en Dworp) 
30 31 Liedekerke : Breugelmaal, zaal Golden Ray, Meersstr 
61 

KflLCnD^R 
FEBRUARI 
16 Neeroeteren : Afdelingsbal om 20 u 
16 Sint-Truiden : Groot verkiezingsbal in zaal Halma, Hal-
maal-St-Truiden met orkest The Moonlights 
19 Hasselt : Tweede onderwijsavond met Piet Cleys, dr soc 
wetenschappen m Kultureel Centrum om 20 u 
28 Diepenbeek : Verkiezingsmeeting in lokaal « De Zwaan » 
Sprekers Jef Olaerts en dr Vandekerckhove 

MAART 
2 Eigenbilzen in de Gemeentezaal Afdelingsbal te 20 u 
Orkest Bert Minten 
16 Neeroeteren : Dansavond (orkest Margafan) in zaal 
denhof om 20 u 
23 Lommei : Afdelingsbal om 20 u 

Lin-

APRIL 
13 Genk : arr. Hasselt viert 20 jaar Volksunie in zaal Familla 
Orkesten Bobby Carnarius en Bert Minten 

TONGEREN-MAASEIK 

ARR. OPROEP 

Onze inzet voor de verkiezingen zal bepalend zijn voor het resultaat 
ervan. Het propagandistisch straatbeeld moet door ons worden be
heerst met affiches, pamfletten, autokaravaans, enz. 
Aan ons kaderleden, mandatarissen en militanten om in de komende 
weken duidelijk te maken dat er slechts eén oplossing is : GEEF DE 
VOLKSUNIE EEN KANS. Alle mogelijke materiele, finantiele en menselij
ke middelen dienen hiervoor te worden gemobiliseerd. Dat niemand 
na de verkiezmgen zou moeten besluiten dat hij (zij) te weinig zou 
hebben gedaan Wij danken u voor uw inspanningen en uw inzet. 

ARR. LEUVEN 
ARRONDISSEMENTELE KIESMEETING 

Donderdag 28 februari om 20 u. 
In de « Salons Georges », Leuven 

Kleinkunstoptreden 
Film met de topmensen uit de VU 

Korte toespraken van de drie Leuvense mandatarissen 

ALSEMBERG 
DIENSTBETOON 

Personen met dringende za
ken komen steeds terecht bij on
ze gemeenteschepen Jos Vanden-
bergen, Brusselse steenweg 79, 
tel 58 1150 , bij KOO-lia Bob Le-
faible, Vanderveldenlaan 60, tel 
58 57 18 of op het sekretariaat van 

AARSCHOT 
GELUKWENSEN 

Hartelijke gelukwensen bij het 
huwelijk van Guido Ceulemans 
op 16 februari a s 

DILBEEK 
NIEUWE VU-SCHEPEN 

Maandag 4 februari was een be
langrijke dag voor de VU-Dilbeek 
In de gemeenteraad werd onze 
VU-mandataris Oswald Grauls 
aangesteld tot schepen De stem
ming gaf 13 ja op de 14 aanwezi
gen Er was éen afwezige Samen 
met de andere Vlaamsgezinde 
schepen De Craen zal de heer 
Grauls, meer nog dan vroeger — 
en met hem de Volksunie — in 
staat zijn Dilbeek degelijk mee 

te besturen en het Vlaams karak 
ter ervan te bevestigen Er werd 
beslist op het schepenambt een 
receptie voor de leden en abon 
nees te organiseren begin maart 

Gemeentelijk sociaal dienstbe 
toon 22 72 89. 

HEKELGEM 
BAL GAAT DOOR 

Ons bal oorspronkelijk vast 
gelegd op 9 maart gaat ondanks 
de verkiezingen op 10 maart toch 
door Laten wij er reeds een over 
winningsbal van maken en in mas 
sa samenkomen op 9 maart te 21 
u in de zaal Ankerhof Centrum 
Essene Micha Marah en haar or 
kest zullen er voor de muzikale 
omlijsting zorgen 

LEUVEN (Arr.) 
GETUIGEN 

We hebben 264 getuigen nodig 
op 10 maart voor de telburelen 
Wie mee wil helpen kan zijn 
naam opgeven bij de arr sekr 
Fr Vanden Eynde, Tervuurse vest 
209 Leuven, tel 016/365 70 

LIMBURG 
BERINGEN 
VERKIEZINGSNIEUWS 

Als een van de eerste hebben 
Beringen en Heusden gezamenlijk 
het overlijdensbericht van de re 
gering Leburton aan de bevolking 
medegedeeld, waarmee de aktie 
I V m de verkiezingen meteen be-
gon Nu de lijsten samengesteld 
en ingediend zijn, werkt het ganse 
kanton eendrachtig samen om on
ze stunt van vorige keer de 
grootste vooruitgang en twee 
rechtstreeks gekozenen in de pro
vincie te herhalen 

BREE 
KANT VERGADERING 

Woensdag 30 januari vergader 
de het kant bestuur in cafe « Het 
Wit Paard » te Bree Eerst werd 
gesproken over de lijstvorming 
Met unanimiteit van stemmen 
werd de kandidatuur van Jaak Ga
briels voorgedragen voor kamer-
lijst en provincie De tweede 
plaats op de provincie zal worden 
ingenomen door Jan Latinne, de 
derde door Toon Verheggen Daar 
na werd druk vergaderd over pro
paganda Ook wat de kant pam
fletten betreft werd aan Jaak Ga
briels en Jan Latinne opdracht 
gegeven om de redaktie ervan te 
verzorgen terwijl Jaak Geussens 
de hele propaganda centraliseert 

Deze vergadering werd zeer 
druk bijgewoond en besloten werd 
ook er hard aan te werken om 
van deze verkiezingsstrijd een 
werkelijk opgaand sukses te ma
ken Terloops werd nog aange
stipt dat ons kanton reeds een 
hele opgang maakte van 7% over 
twee verkiezingen naar 22,3 % 
Dit moet nog beter Met de een
drachtige werking van alle afde 
lingen is dit ook mogelijk 
VERKIEZINGSMEETING 

Normaal hadden we op 14 febru
ari onze meeting gehad met sen 
Jorissen en Siegers Nu was die 
datum reeds verplaatst naar 1 
maart om 20 u in cafe Cambrmus 
te 20 u Als sprekers van de 
avond zal, indien de beide senato
ren in eigen gewest weerhouden 
zijn aangezocht worden volksvert 
E Raskin en de plaatselijke kandi 

daat Jaak Gabriels Er zijn nog 
meetings voorzien te Bocholt en 
Meeuwen 
AUTOKARAVAAN 

Op 9 maart zullen we in de na 
middag weer een autokaravaan 
organiseren De belangstellenden 
stellen zich in verbinding met J 
Geussens Thijsstr 5 Bree 
VVL-LIMBURG 

De brochure over « het Neder 
landstalig onderwijs in de Voer 
streek » van de hand van prov 
voorz Jaak Gabriels is nog steeds 
verkrijgbaar op het adres sekr 
VVL, Bilzenweg 68, As Deze bro 
chure kent een zeer vlotte ver
spreiding Reeds meer dan 500 ex 
werden verkocht en momenteel is 
zelfs de herdruk bezig 

De lovende kritiek over dit dos 
sier m alle kranten en weekbladen 
IS u voldoende bekend 

Vandaar, bestel nu nog op ons 
provinciaal sekretariaat 
TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 
LIJSTEN 

Op zondagen 3 en 10 februari 
werden de door het arr kieskolle 
ge voorgedragen lijsten voor Ka 
mer en Senaat goedgekeurd door 
de leden van de arr raad Even 
eens werden ook de lijsten vooi 
de provincieraad goedgekeurd 

BILZEN (Kanton) 
^/ERKIEZINGEN 

Op de kant vergadering van 
6 februari te Eigenbilzen werd de 
lijst voor de provincieraad samen 
gesteld Dr Duchateau zal deze 
lijst aanvoeren 

Een tiental borden werden door 
de leden van het kanton reeds 
voorzien van de nodige verkie 
zingspropaganda 

GENK 
KANTONNAAL NIEUWS 

De bestuursleden van onze af 
delingen As Genk en Opgrabbeek 
kwamen herhaaldelijk samen om 
de verkiezingen voor te bereiden 
Op de vergadering van maandag 
4 februari werden de voornaamste 
opties van het kieskollege betref 
fende kamer en senaatslijsten 
door Vandekerckhove toegelicht 
Deze voorstellen werden door de 

VERKIEZINGSFONDS 
Steun ons in deze verkiezings

strijd door u bijdrage te storten 
op prk 832 04 van Kredietbank 
Heverlee voor nr 431 4824371-46 

VU arr Leuven » Vermeld 
Verkiezingsfonds 

STEENOKKERZEEL-PERK 
DIENSTBETOON 

In het Vlaams Sociaal Gen 
trum, Van Frachenlaan 40, Steen 
okkerzeel 

Elke 2de dinsdag van 21 tot 22 
LI door dr Anciaux, volksvert 
en Mon Schepens federatie en 
gemeenteraadslid 

Elke 4de dinsdag van 21 tot 22 
j door T Pauwels, prov raads 
lid en P Vancauwenbergh, ge
meenteraadslid 

Zitdagen van de Vlaamse Zie
kenkas elke dinsdag van 20 tot 
21 uur 

VERKIEZINGS
MEETING 

8 maart 1974 om 20u30 
Zaal CENTRUM 

Kerkplein - Londerzeel 
Sprekers 

VIC A N C I A U X 
Paul PEETERS 

H u g o S C H I L T Z 

aanwezigen eenparig goedge 
keuid Na een langdurig maar keu 

g seieen gehouden debat war 
den ook de ontwerplijsten voor 
de piovincie goedgekeurd Hierbij 
zullen Door Vandueren Cor Bou 
chet en An Gysen in deze volgor
de de Iijst aanvoeren In de kleine 
uurtjes besloten Jan Maesen en 
Jan Roux met mededelingen over 
publiciteit en propaganda 

HASSELT 
ARR RAAD 

Na langdurige voorbereiding en 
vele kontakten door het kieskol
lege werden zondag 10 februari 
in lokaal Warson te Hasselt de 
ontwerplijsten voor de verkiezin 
qen door de arr raad praktisch 
unaniem goedgekeurd Met lang 
dürig en rechtstaand applaus werd 
de senaatslijst aangevoerd door 
dr Vandekerckhove en besloten 
met uittredend seiMritor Joris Har 
dy t o e g e j u i c h t . ; - ^ ^ 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
VRIJ UIT 

Het eerste nummer van 1974 
welke uiteraard m het teken staat 
van de verkiezingen werd ver 
deeld ovei de afdeling Houthalen 
Helchteren Financiële steun wordt 
gevraagd en ingewacht op PCR 
16619 van de KB Houthalen voor 
nr 3929 (Volksunie Houthalen 
Helchteren) 

VERKIEZINGSPROPAGANDA 
Als eerste partij hebben onze 

leden de door de gemeente ge 
plaatste borden voorzien van de 
nodige VU-propaganda 
MEDEWERKERS GEVRAAGD i 

De afdeling vraagt plakkers 
piopagandisten deelnemers auto 
karavaan mensen met sublieme 
ideeën en suggesties Zich mel
den bij een der bestuursleden 

SOC DIENSTBETOON 
Eviard Raskin volksvert zit 

met meer in fritur Nand aan de 
Herebaan West maar wel in cafe 
Eden Houthalenstwg 30 te Heich 
te en En dit elke eerste zater 
dag van de maand van 17 tot 17 
1 30 
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Wijzigingen Dosfelinstituut 
Gezien de verkiezingsvoorbereidingen zijn enkele wijzigingen 
noodzakelijk. 

# Kadervormmgskursus « Politiek opbouwwerk » • Brussel. 

— Zaterdag 16 februari : gaat door (les 4 i.p.v. les 3) «Vlaam
se beweging na 1918 >> (H. De Bleecker). 

— Zaterdag 2 maart : vervalt, maar wordt verschoven naar 
een nieuwe tussendatum : zaterdag 23 maart. 

— Oe andere data bijven behouden (zaterdagen 16 en 30 
maart). Plaats : huis Alumni-Leuven-Magdalenastr. 51 te Brus
sel, telkens van 13 u. 45 tot 17 u. 

# Het geplande vormingsweekeinde voor ex-deelnemers aan 
de kursussen « politiek opbouwwerk », gepland voor maart, 
wordt verschoven naar april. Belangstellenden ontvangen een 
nieuwe uitnodiging. 

FEBRUARI 
16 Melle : VU-bal, zaal Flormanic Gemeenteplein Orkest The 
Nats Toegang 60 fr (50 fr voorverkoop) 
16 Outer : Ledenfeest kanton Ninove, bungalow Van Varen-
berg Aardeweg om 20 u 
16 Oordegem Dorp . Derde Grote Dansavond van Dender 
West 19 30 u zaal « Fiesta - 40 fr 
18 Ninove : Afdelingsraad om 20 u in herberg De Waag 
Graanmarkt 
18 Gentbrugge Kiesmeeting om 20 u in Lunapark, Brusselse 
stwg met speech van kandidaat senator Oewald Van Oote-
ghem 
23 Ertvelde : Bal van de Vlaamse Staat in zaal Atlantis om 
20 u Orkest De Bartels 

MAART 

2 Erembodegem-Centrum : 9de Volksunie-bal m de zaal 
« Animo » Leuvestraat Aanvang 21 u 30 Deelname in de 
kosten 50 fr 

2 Gavere : VU-Weergalmbal om 20 u 30 in zaal Racing 
16 Denderhoutem : 13e nachtbal van de VU, zaal Hand m 
Hand om 20 u Orkest Spiders Factory Kaarten a 60 fr bij 
alle mandatarissen en kaderleden 
2 Lochristi • Kennismaking met Basken door W Luyten, met 
optreden Baskische koorgroep en diaprojektie om 19 u , zaal 
Kinderen Dorny Dorp Oost (Dl) 
16 Dendermonde : Afdelingsbai, zaal « Koningshof », Dijkstr 
Aanvang 20 u 30 Toegang 60 fr 

FEBRUARI 

16 Middelkerke • Afdelingsbal, zaal Lido 
16 Vichte Dansfeest m zaal Streuvels om 20 u 
16 Ingooigem : VU-bal ingericht door de afd Vichte Tiegem 
m zaal • Stijn Streuvels » om 20 u 
16 Varsenare Ba! van de Koerier om 20 u 30 in zaal Alberta 
17 Koekelare Ledenfeest met poppenspel voor de kinderen 
Züudhove om 15 u 
19 Gistel, Ten Putte Speciale arr Raad 
22 Blankenberge • Kaartingavond in « Le Lierre » Marie Jo-
seelaan 10 om 20 u Inschrijvingsgeld 25 fr 5 000 fr prijzen 
22 Izegem : Lesvoordracht Dl over de Bretoenen door Valeer 
De Pauw 
22 Zwevegem : Mosseisouper van de plaatselijke afdeling 
in lokaal « De Kaai » Inschrijven op tel nr 75729 van W Ver-
schaete Prijs 80 fr 

MAART 

1 Gistel Ter Karre : Pannekoekenfeest. 
1 Roeselare Kleinkunstavond met Zjef Van Uytsel, De Ka-
dullen Luc De Smet, Theater Idee In zaal Lebon, Noordlaan 
om 20 u 
9 Houthulst • Afdelingsbai zaal Rozenhof Klerken 
9 Kortemark-Handzame : Bal in de feestzaal Casina, bij Geor
ges Despienter Statiestr te Handzame Aanvang 20 u 30 

RIEMST 
NR 2 « LEEUWKE » IS VERSCHE 
NEN 

Enkele citaten hieruit 
— De kristen demokraten zouden 
maar eens Rerum Novarum en 
Quadragesimo Anno moeten her
lezen er staan nog zaken m die 
ze vergeten zijn. 
— De socialisten, de partij van de 
kleine man moeten het maar eens 
waar maken 
— De PVV met image-maker De 
Glercq moeten de sociale bekom
mernis van het hedendaagse libe 
ralisme maar eens bekijken, er is 
nog werk op de plank 

SINT-TRUIDEN 
PROVINCIELIJST 

Als eerste in arr Hasselt werd 
de provincielijst van kanton Sint 
Truiden samengesteld en goedge

keurd door de arr raad Onze lijst 
aangevoerd door uittredend prb-
vincieraadslid Urbaan Dnljeux, 
telt verder vertegenwoordigers uit 
het ganse kanton op de 2e plaats 
vinden we Marcel Bessemans van 
Duras verder Roger Crabbe van 
Velm Jan Stevens van Brustem, 
terwijl onze lijst schitterend afge
sloten wordt door Clem Colemont 
van Nieuwerkerken 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 

KIESFONDS 

Afgezien van de specifieke arr. 
propaganda, moet ons arr in de 
nationale kampagne een vrij hoge 
financiële bijdrage leveren. Daar
om een verzoek aan onze leden 
en simoatisanten om hun bijdrage 
te storten op de rek. van de arr. 
kas : KB-Bilzen 452-7025151-37. 

KIESKAMPAGNE 
Het arr bestuur heeft de orga

nisatie van de kieskampagne toe 
vertrouwd aan Paul Raskin, Sta-
tionslaan 18, Bilzen, tel 011/ 
19819 en Jaak Indekeu, Grotstr 
18, Peer, tel 011/30509 (30458) 
PROPAGANDAMATERIAAL 

Arr Tongeren bij P Raskin en 
arr Maaseik bij J Indekeu 
UITWISSELING VAN IDEEËN 

Het arr bestuur verzoekt ieder 
een van ieder pamflet, affiche, 
drukwerk gadgets enz 25 ex on
middellijk te zenden naar Jaak 
Indekeu Grotstr 18, 3570 Peer 
CENTRALE INFORMATIE 

Alle mogelijke inlichtingen over 
propaganda, publiciteit, stunts, 
posttarieven, organisatie formali
teiten enz worden bekomen bij 
Jaak Indekeu Grotstr 18 3570 
Peer tel 011/30509 

1-1 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 

AALST 
VERKIEZINGSFONDS 

Op eenvoudige aanvraag is on
ze penningmeester beschikbaar 
voor een bezoek ten huize Zijn 
naam Richard De Grom Zijn 
tel 053/67757 

PERMANENT SEKRETARIAAT 
Het verkiezingssekretariaat is 

alle dagen open vanaf 10 u Het 
sluitingsuur 's avonds is afhan
kelijk van de omstandigheden 
Het adres lokaal Het Gulden 
Vlies Esplanadeplein, Aalst Tel 
053/27521 

GENTBRUGGE 

GEMEENTERAAD 
Ondanks de drukke kiespenode 

blijft de VU fraktie in de gemeen 
teraad even aktief Heel wat in
terpellaties en voorstellen staan 
op de dagorde van de zitting van 
woensdag 20 dezer in het gemeen
tehuis, Kasteelstr te 19 u Ieder
een IS welkom 
KANDIDATENLIJST 

Twee van onze Gentbrugse le
den fungeren op de VU lijsten nl 
prov raadslid Van Ooteghem als 
Ie effektief Senaat en lijstduwer 
provincieraadslijst distrikt Lede-
berg en ons aktief gemeente 
raadslid Jan De Moor als 4e op
volger Kamerlijst 

DE WEERGALM 
In samenwerking met de afde

lingen Ledeberg, Heusden, Destel-
bergen en Gentbrugge wordt het 
Ie nummer van de 10e jaargang 
verspreid als speciaal kiesnum-
mer m alle bussen van het kanton 
Ledeberg Alle leden van de afde
lingen kregen zopas het leden
blad « Gentbrugge leeft » in hun 
bus Zo zorgt de plaatselijke afde
ling voor een degelijke informatie
ve propaganda 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
VERKIEZINGEN 

De ploeg van Heusden Destel-
bergen is startklaar voor de korte 
maar harde verkiezingsstrijd Koen 
Van Meenen staat op de 5e plaats 
voor de provincielijst Roland 
Kerckaert neemt de leiding van de 
plaatselijke verkiezingspropagan
da leder bestuurslid heeft zijn 
taak Toch hebben we nu meer dan 
ooit handen te kort Wij vragen 
daarom nog medewerkers, die 
zich een maand extra willen inzet
ten voor de verkiezingsstrijd 
Wend u daarom vandaag nog bij 
Roland Kerckaert, Europalaan 16 
te Destelbergen (tel 28 35 46) of 
op het VU-sekr Dorpslaan 7 te 
Heusden (tel 30 93 86) 
ABONNEMENTEN OP WIJ 

Voor sommige nieuwe abonne
menten op het weekblad « Wij », 
IS het misschien wel een teleur

stelling dat na 3 weken betaling 
nog steeds geen weekblad is toe
gekomen Dit IS zeker met de 
schuld van de Volksunie De fout 
ligt bij het bestuur der Postcheks, 
waar men sedert de laatste sta
king, er de gewoonte op na houdt, 
« overschrijvingen » wekenlang te 
laten liggen Wij hopen dat dit 
vlug in orde komt 
GEMEENTERAAD 

Wie regelmatig de gemeente
raad wenst bij te wonen, verwit
tigt ons Voor Heusden VU-se-
kretariaat. Dorpslaan 7 te Heusden 
(tel 30 93 86) Voor Destelbergen 
Roland Kerckaert, Europalaan 16 
(tel 28 35 46) U wordt dan schrif. 
telijk door ons verwittigd wan 
neer het zitting is 

NINOVE 
UITBREIDING BESTUUR 

Het afdelingsbestuur werd uit
gebreid met Dominique Plavier en 
Roger Vanaudenhove 
SOC DIENSTBETOON 

Elke laatste zondag van 11 tot 
12 u door Bert De Cremer ten 
huize van Georgette De Kegel, 
Leopoldlaan 86 Ninove 
VERKIEZINGSFONDS 

Alle bijdragen zijn welkom op 
het verkiezingsfonds van de afde
ling en kunnen gestort worden op 
rekening 190 57 van ASLK Ninoce, 
rek nr 4105291 8161 Dank bij 
voorbaat 

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 

VERLOFVOORUiTZICHTEN 
Personen welke voor het a s 

seizoen een geschikt hotel pen
sioen of een appartement zoeken 
kunnen zich steeds, om inlichtin
gen belangloos richten tot de h 
Fred Vanden Broecke K Deswert-
laan 37 8370 Blankenberge 
ONZE KANDIDATEN VOOR DE 
VERKIEZINGEN 

Voor de Senaat derde effekt 
plaats Jef Fryns , voor de Kamer 
derde effekt plaats Rika Buyse , 
voor de Provincie vierde effekt 
plaats H Van Rijssel Leden en 
simpatisanten aan de slag Met on
ze kandidaten naar de zege 

BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 
ZIEKENFONDS WEST FLANDRIA 

Het Vlaams ziekenfonds West-
Flandria zal zijn aktiviteiten nu 
ook uitbreiden tot het arr Brugge-
Torhout Na enkele maanden van 
naarstige voorbereiding kunnen we 
reeds de oprichting aankondigen 
van de volgende sekties 
Brugge-Kern 

Het administratief sekretanaat 
wordt waargenomen door Mare 
Hubrecht en is gevestigd in het 
Breydelhof J Suveestr 2 Hier 
kan men iedere zaterdag terecht 
van 10 u 30 tot 12 u voor inlich
tingen bijdragen en uitbetalingen 

Ook de personen van buiten Brug
ge-kern kunnen zich tot dit sekre
tanaat wenden 

Medewerker Edm Sintobin, 
Polderhoeklaan 4, St Kruis, tel 
345 81 

St-Michiels-Brugge 
Adm sekretanaat Frans Ver-

linde Ten Hove 21, tel 135 12 
ledere zaterdag van 10 tot 12 u 

Medewerker Jaak Galle, Leo
pold III laan 120, tel 138 38 
St-Kruis-Brugge 

Adm sekretanaat Etienne 
Roos Bouchoutelaan 2 tel 321 95 
ledere maandag van 17 tot 21 u 

Medewerker Jaak Naessens, 
Lettenburgweg 4 

Vasenare 
Adm sekretanaat mevr Chr 

Cuvelier-Vandierendonck Gistel, 
str 146 tel 156 48 ledere zater
dag van 9 tot 12 

Medewerker mevr A Bucher-
Babylon Provenhofstr 5. 

Ook in de andere gemeenten 
van het arr zullen sekties opge
richt worden Personen die wen
sen mee te werken aan de admini
stratieve of propagandistische uit
bouw van deze Vlaamse sociale 
organisatie worden verzocht hun 
naam op te geven aan Herman 
Deweerdt, koordinator voor de 
ziekenfondswerking, Stationstr 
47, Varsenare, tel 171 94 

KOOLSKAMP 

OVERLIJDEN 
Op 30 januari overleed na een 

smartelijk ongeval mevr Flora 
Lams echtgenote van de h Alfe 
Dejonghe Bij deze biedt het afde 
lingsbestuur Ardooie Koolskamp 
en zijn Volksunie-gemeenschap 
haar oprechte deelneming aan de 
ganse familie 

ROESELARE-TIELT (Arr.) 

AFGELAST 
Volgende voorziene manifesta

ties vallen weg, omwille van de 
nakende verkiezingen 
— Vrijdag 22 februari VU + VU-
JO + Dosfelinstituut te Tielt 
« Sociale huisvesting » 
— Zaterdag 2 maart aktie VU -f 
VUJOTielt i v m fusies 
— Vrijdag 8 maart VUJO ide
aal gemeentebeleid 

WAKKEN-DENTERGEM-

OESELGEM-MARKEGEM 
WEST-FLANDRIA 

Het Vlaams ziekenfonds West-
Frandria heeft nu ook zijn afdeling 
in de streek Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot Ene Ver-
beke, Vandaelenstr 11 te Marke-
gem of André Verstaen, Kapelle-
str 18 te Wakken 
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SOCWÏM LCÎ Cli 

ONZE FRANK IS GEVALLEN 
In dit land, waar de Vlamingen 60 % 
van de bevolking uitmaken en 60 % 
in het leger, 60 % van de belastin
gen betalen, wordt nog steeds voor 
miljarden frank aan Wallonië en 
Brussel toegekend, dit ten nadele 
van de Vlaamse gemeenschap. 

Het hierna votgend lij'stje zal dit duidelijk 
maken. 
Wie werkt en betaalt ? 

2. Op sociaal gebied 

Jaarlijks vloeien meer dan tien miljard 
RMZ-bijdragen naar Wallonië af. (Bereke
ningen van het 13de Volksunie-partijkon-
gres) 
Zelfs Leburton gaf dit toe, op een Waals 
kongres « Wallonië heeft geld nodig van 
de Belgische solidariteit Het kost de Bel
gische staat jaarlijks heel wat miljarden », 
waarvoor de Vlamingen mogen betalen. 
Ook hier eisen wij rechtvaardigheid, opdat 

Cijfers in miljarden frank 

Direkte belastingen 
Belastingen Registratie 

Douanen en accijnsrechten 
Totaal 

Wallonië 
31,9 
3,7 

12,1 
47,7 miljard 

Vlaanderen 
58 

6,8 
22,5 
87,3 miljard 

Spaargelden ASLK Franstaligen 
38% 

Vlamingen 
62% 

Wie krijgt uit deze staatspot ? 

1. Op bestuurlijk gebied : 

De staatssteun uit het provinciefonds aan 
de Vlaamse provincies is duidelijk lager, 
ook in het gemeentefonds 
Nog maar eens : Vlaamse arbeid uitgebuit 
Bijna 60% van de Belgische beroepsbevol
king zijn Vlamingen en zowat 60% van 
de staatsinkomsten worden door Vlamin
gen betaald 
Maar zo wordt dit geld besteed : 

Provinciefonds : 

4 Vlaamse provincies 798 miljoen 
4 Waalse provincies 894 miljoen 
Dit terwijl de Vlaamse provincies dubbel 
zoveel inwoners tellen als de Waalse 
Gemeentefonds : 
Vlaamse gemeenten 941 fr p inw 
Waalse gemeenten 1 082 fr p inw 
Brusselse voorsteden 1 862 fr p inw 

de Vlaamse gemeenschap — zoals Wallo
nië trouwens — haar eigen sociaal beleid 
kan voeren, in funktie van haar eigen so
ciale behoeften, in funktie van haar eigen 
mensen 
WIJ willen zelf beslissen over dat wat we 
zelf betalen. 

3. Wetenschappelijk onderzoek 

Van de kredieten voor wetenschappelijk 
onderzoek voor 1970 kregen de Franstali
gen vijf miljard en half en voor de Vlamin-
en half miljard. 
Volgens objektieve kriteria en bevolkings
cijfers moest dit zijn voor de Franstali
gen vijf miljard en half en voor de Vlamin
gen acht miljard. 
Alleen al voor 1970 werd Vlaanderen aldus 
drie en half miljard ontstolen. 
Thans is de begroting met ettelijke miljar
den gestegen maar de procentuele verde
ling IS ongeveer dezelfde. 

4. Openbare werken 

Begroting Openbare Werken 1974 : gewo
ne wegen (in miljoenen frank). 

Vlaanderen 
Antwerpen 
Oost Vlaanderen 
West Vlaanderen 
Limburg 
Vlaams-Brabant 

Totaal 

715 
860 
765 
620 
465 

3 425 

Wallonië 
Henegouwen 
Luik 
Luxemburg 
Namen 
Waals-Brabant 

Totaal 

1 285 
750 
660 
965 
560 

4 220 

Brussel 
Brussel 520 

5. Expansiekredieten 

Volgens cijfers van het ministerie van Eko-
nomische Zaken bedraagt de staatssteun 

(op 1 oktober 1973) 
Wet van 17 juli 1959 
Vlaanderen 
Wallonië 

1 170,4 miljard 
2 948,1 miljard 

Wet van 30 december 1970 

Vlaanderen 
Wallonië 

17 793,5 miljard 
19 241,0 miljard 

Een zuivere bevoordeliging van Wallonië 

VLAAMSE TOEKOMST BEDREIGD 

Wallonië roept hard maar welk zij de ech 
te noden ' 
Volgens onderzoeken (Nationaal Instituut 
voor de Statistiek) zijn er op de 10 arm
ste arr negen Vlaams ' 
Uit berekeningen van de GERV (Geweste
lijke Ekonomische Raad Vlaanderen) blij
ken volgende feiten 

O SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN IX/01 

O 

rM 
O 

L: 

WIE HEEFT RECHT OP VRIJSTELUNG VAN KIJK
EN LUISTERGELD ? 

1 GEBREKKIGEN OF ZIEKEN indien aangetast 
door zware gebrekkigheid van blijvende aard en 
in de onmogelijkheid verkerend de woonst zon
der hulp van derden te verlaten 

2 BLINDEN volledig blinden of personen met 
een overblijvende gezichtsscherpte van hetzij 
max 1/10 voor elk oog, hetzij max 2/10 voor 
een oog en minder dan 1/20 voor het andere, 
dit alles na korrektie door het dragen van een 
bril 

3 DOOFSTOMMEN Volledig doofstommen 

4 LIJDERS AAN LARYNGECTOMIE GEPAARD MET 
STOMHEID 

1 tot 4 Te bewijzen door geneeskundig getuig 
schrift 

5 SLACHTOFFERS VAN ARBEIDSONGEVALLEN 
Vrijstelling wordt verleend zowel tijdens de 
periode van het voorlopig akkoord, als nadien 

6 SLACHTOFFERS VAN ONGEVAL ONDER GE
MEEN RECHT (o a verkeersongevallen) De 
werkonbekwaamheid moet definitief zijn 

7 SLACHTOFFERS VAN BEROEPSZIEKTEN Zowel 
diegenen die onder de wet van 24 juli 1927 
vallen, als de anderen 

8 INVALIEDE MIJNWERKERS 
9 MILITAIRE INVALIEDEN VAN VREDESTIJD 

10 GEHANDIKAPTEN die noch blind noch doof 
stom zijn Eventueel zal een voorlopige vrij
stelling verleend worden 

11 MENTAAL GEHANDIKAPTEN De werkonbe-
kwamen, maar ook de thuis af gezonderden 
Eventueel zal een voorlopige vrijstelling ver 
leend worden 

12 GEBREKKIGEN ERKEND DOOR DE DIENST 
VOOR MINDER-VALIEDEN 

5 tot 12 Werkonbekwaamheid of invaliditeit van 
minstens 80 % is vereist 

13 OORLOGSINVALIEDEN (met uitsluiting van mi 
litaire mvalieden van vredestijd) Zowel de 
militaire oorlogsinvalieden als de burgerlijke 
oorlogsslachtoffers 

13. Invaliditeit van minstens 50 % is vereist 
AANVRAAG 
Aanvraag te sturen naar de Dienst Kijk en Luis 
tergeld, Andre Bertulotstraat 2, 1000 Brussel 
PS Formulieren om deze vrijstelling aan te vragen 
kunnen ook verkregen worden op het provinciaal 
sekretariaat van het Oost-Vlaams Centrum voor 
Dienstbetoon ert Naschoolse Vorming, p/a Bos
straat 2, 9391 Baardegem 

Opmerkingen 
1 Hoge ouderdom, weduwstaat, genot van pen

sioen of staat van behoeftigheid vormen op zich
zelf geen geldige reden tot vrijstelling 

2 De vrijstelling wordt met toegekend met terug
werkende kracht 

Cw 

DOKUMENTATIE 

# Alhoewel 56 3% van de dktieve bevol
king in Vlaanderen woont, vindt slechts 
50,4% er werk 

# In Vlaanderen moeten er tegen 1975 
minstens 240 000 nieuwe werkplaatsen ko
men, in Wallonië slechts 88 700 

# Meer dan 60% van de Vlaamse bevol
king heeft een belastbaar inkomen dat 
lager ligt dan het Rijksgemiddelde 

• De belastbare inkomens, die 25% lager 
zijn dan het rijksgemiddelde, liggen voor 
90,1% in Vlaanderen 

# 67 7% van de Vlaamse arbeiders en 
bedienden verdienen een bruto-loon dat 
lager ligt dan het rijksgemiddelde 

• Westhoek Vlaamse Ardennen, Dender 
streek, Hageland, Rupel, Kempen en Lim
burg noodgebieden met anderhalf mil 
joen inwoners 

Het GERV-bureau herinnert eraan dat er 
tegen 1975 in Vlaanderen 347 000 arbeids 
krachten werkloos zullen zijn, indien er 
geen bijkomende werkgelegenheid wordt 
gekreeerd en tenzij de asociale pendel 
nog zou toenemen Voor Wallonië be 
draagt dit cijfer 127 000 Indien men reke 
ning houdt met de te verwachten evolutie 
inzake sociaal verantwoorde pendel dan 
moeten er in Vlaanderen nog altijd 240 000 
nieuwe werkgelegenheden bijkomen te 
gen slechts 88 700 m Wallonië 73% van 
de nieuwe arbeidsplaatsen moeten in 
Vlaanderen gekreeerd worden 

Hierbij sluit onmiddellijk aan het angst
wekkend probleem van de jeugdwerkloos 
held 

Een ander belangrijk gegeven om tot de 
eis van 63% der kredieten te besluiten 
heeft het GERV-bureau gevonden in enkele 
gegevens betreffende de welvaart 

In Vlaanderen heeft 60,4% van de bevol
king een belastbaar inkomen dat lager ligt 
dat het Rijksgemiddelde , in Wallonië zijn 
het er slechts 39,6% Wat de inkomens 
betreft die 25% beneden het njksgemid 
delde liggen ze zijn voor 90,1% in Vlaan 
deren gelokaliseerd en slechts voor 9 9% 
in Wallonië 

Nog duidelijker spreken de cijfers van de 
gemiddelde bruto-verdiensten van arbei 
ders en bedienden 67 7% van de tewerk 
gestelden wier bruto-verdienste beneden 
het rijksgemiddelde ligt woont in Vlaan 
deren 

Daarenboven zo stipt het GERV-bureau 
aan zijn er m Vlaanderen een aantal pro 
bleemgebieden met een totale bevolking 
van bijna anderhalf miljoen mensen de 
Westhoek de Vlaamse Ardennen, de Den 
derstreek, het Hageland de Rupelstreek 
de Kempen en het grootste gedeelte van 
Limburg Tenslotte zijn er in Vlaanderen 
nog steeds een aantal bedrijfssektoren, 
waar zich blijvende problemen stellen 
textiel schoennijverheid diamant steen
kool en scheepsbouw 

IEDER ZIJN DEEL I 

Heel dit indrukwekkend argumentatie-ma 
teriaal, gesteund op een forse reeks van 
officiële statistieken, heeft het GERV-bu 
reau ertoe gebracht om een verdeelsleu 
tel van minstens 63% voor Vlaanderen en 
37% voor Wallonië als billijk te achten 
Tegenover dit verantwoord standpunt 
staat het regeringsbeleid van het Expan
siefonds krijgt Vlaanderen slechts 57 25% 
terwijl tal van andere kredietposten to
taal ontsnappen aan iedere afspraak en 
regeling, zodat ze grotendeels in Wallonië 
dreigen terecht te komen 

^ 
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Vergunning nr 1185 - Kat. A 

KANARISCHE EILANDEN (Spanje) 
COSTA DEL SILENCIO 
Verblijfplaats : 
in het grootste kompleks van Ten Bel 

GROEPSREIZEN 
Vertrekdata : elke week 's zondags. DERDE WEEK GRATIS 
Toegelaten bagage : 15 kg. op 5, 21, 19 en 26 mei; 
Vereist dokument : identiteitskaart. 2, 9 en 16 juni. 
Voor de duizenden V.T.B.-ers, die reeds een droomvakantie aan 
de Costa del Silencio beleefden, hoeven wij de lof van Tenerife 
niet meer te zingen. 
Enkele woordjes uitleg voor wie het komplex Ten Bel nog onbe
kend zou zijn. 
De Costa del Silencio is het zuidelijkste punt van Tenerife, het 
grootste eiland van de Kanarische archipel. Zij biedt nog meer 

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN 45-47 — Tel. (03)31.76.80 en In al 
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wolle 
Tel. (02)18.55.55-17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (O 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 —. 8500 Kortrij 
laan 102 - Tel. (061)267.20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 
783.61 — 8800 Roeselare, St. Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 
hout, Herentalsestraat 3 - Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Hel 
plaatselijke vertigenwoordigers. 

aan dan de naam doet vermoeden : zon, charme, natuurpracht, 
eksotische genoegens, elke dag, heel het jaar door. De gekartelde 
en'grillige kust verbergt heerlijke plaatsjes voor zalig, rustig zon
nebaden in een subtropische temperatuur, die het hele jaar tus
sen 20 en 25 graden schommelt. Daar heeft Ten Bel een prachtig 
vakantieverblijf gebouwd. 
Onze deelnemers worden er gelogeerd in studio's (2 personen) 
en kleine en grote appartementen (2 tot 6 personen). De studio's 
bestaan uit een woon-slaapkamer, keuken, stortbad, bidet, w.c. en 
terras. De appartementen beschikken over een woon- en slaap-
kamer(s), keuken, w.c , bad, bidet en terras, terwijl de bunga
lows in de wijk Bellavista nog verfijnder ingericht zijn. U geniet 
er van een tot in de puntjes verzorgde kamerdienst. Alle water
sport. 
Voor de Oude Grieken waren het de « Gelukzalige Eilanden ». 
Voor ons, noorderlingen, geplaagd door een wisselvallig regen
klimaat, is de eeuwige lente een droombeeld. Daar kunt u het 
echter beleven, welk jaargetijde u ook voor uw vakantie kiest. 

onze andere kantoren ; 
straat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
11)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (099)23.60.21 — 
k, St.-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenoten-
- Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059) 

2700 St-NIklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turn-
denplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bij onze 

Leer de Voerstreek 
beter kennen ! 

want U moet ze redden ! 
Overschrijven van één van volgende bedragen op 

P.C.R. 5338.48 van 

BOND DER VLAMINGEN 
VAN OOST BELGIË 

Hasseltsestraat 41 3 7 0 0 T O N G E R E N 
ontvangt naar keuze : 
« Overmaasgids en bijlagen » 150 F 
« 20.000 vergeten Limburgers in Oost-België » 50 F 
« Fusies in Zuid-Limburg en Voerstreek » 55 F 
« De heren van Alken of Hof de Voer » 65 F 
8 gekleurde zichfkaarten van de Voerstreek 55 F 

EEN ORGANISATIE HEEFT 
MEER NODIG DAN 
DIPLOMA'S 
Weten, maar ook kunnen gaan in de werkkring samen. Kennis 
moet blijken. Daarom moeten wij doelmatig vergaderen, zelf
zeker kunnen spreken. 
Kom kennismaken met een nieuwe zekerheid voor de toe
komst. De lessen worden gegeven in volgende plaatsen en 
beginnen meteen op de eerste lesavond : 
AAIST : woensdag 27 februari, vergaderzaal Apostelken, bij 

kerk Mijlbeek ; 
ANTWERPEN : maandag 25, of dinsdag 26, of woensdag 27, 

of donderdag 28 februari, VTB, St-Jacobsmarkt 45 ; 
BRUGGE : donderdag 28 februari. Gemeentekrediet, 

St-Janplaats 1 1 ; 
BRUSSEL : dinsdag 26 februari, VTB, Em. Jacqmainlaan 126 ; 
DENDERMONDE : maandag 25 februari. Cultuurcentrum, oud 

gemeentehuis St-Gillis Dendermonde, 
Weggevoerdenstraat ; 

GENT : dinsdag 26, of woensdag 27 februari, VTB, 
Kalandenberg, ingang langs Paddenhoekstraat ; 

HASSELT : woensdag 27 februari, VTB, Demerstraat 60 ; 
KORTRIJK : donderdag 28 fe'oruari, Provinciaal Technisch 

Instituut, St-Janslaan 12 ; 
LEUVEN : dinsdag 26 februari. Huis voor Vlaamse Leergangen, 

Boekhandelstraat 9 ; 
LIER : donderdag 28 februari, vergaderzaal « De Valk », 

Grote Markt 27 ; 
MECHELEN : dinsdag 26 fe'oruari, VTB, Onze Lieve Vrouw

straat 34 ; 
MOL : dinsdag 26 februari, vergaderzaal Gemeentelijke 

Brandweer, Schansstraat 40 ; 
ROESELARE : maandag 25 februari, vergaderzaal H. Hartkli-

niek, Meensesteenweg 88 ; 
SINT-TRUIDEN : donderdag 28 februari. Raadzaal Stadhuis, 

Grote Markt ; 
TURNHOUT : maandag 25 februari. Cultuurcentrum, Warande

straat 42 ; 
U wordt van harte uitgenodigd op de kursus « Spreek- en 
vergadertechniek . 

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN TELKENS TER PLAATSE 
VANAF 19u30. AANVANG LES : 20 u. 

INSTITUUT ELOQUENTIA 
Instituut voor communicatietechnieken 
Italiëlei 191, 2000 ANWERPEN. 

V ERENIGING 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN 

U als Vlaming... sluit zeker aan bij het 
VIAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK 

Provinci€ Antwerpen ; 
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT ; ONDERLING ZIEKENF. RUPELSTREEK en KLEIN-BRABANT 

Kraanweg 2 1 , 2680 Bornem Tel. (03)89.16.19 
Provincie Brabant : 
ARR. LEUVEN - gewest TIENEN : CENTRALE MUTUALITE IT V A N BRABANT EN LIMBURG 

Leuvenselaan 43, 3300 Tel. (016)834.35 
Provincie Oost.Vlaanderen : 
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS " 

Hopmark t 36, 9300 Aalst Tel. (053)745.53 
ARR. GENT en DENDERMONDE : ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Korels t raat 101, 9000 Gent Tel. (09)23.52.27 
EEKLO en KANAALZONE : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND 

Gravin Johannalaan 8, 9900 EekIo Tel. (09)77.23.51 
OUDENAARDE > ZIEKENFONDS VLAAMSE ARDENNEN 

For ts t raat 34, 9700 Ondenaarde TeL (055)331 15 
ST.-NIKLAAS : VLAAMSE MUTUALITEIT WAASLAND 

VrasenestroQt 14, 2750 Beveren-Woos Tel. (03)75.66.66 
Provincie West-Vlaanderen : 
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Verruelaan 4 1 , 8500 Kor t r i j k Tel . (056)256.98 
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST 

Recol let tenstraat 66, 8450 Nieuwpoort Tel . (058)237 15 
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

West laan 145, 8800 Roeselare Tel. (051)202.08 
V.V.Z-sekretariaat : Verruelaan 41 - 8500 Kortrijk - Tel (056)25698 

ARR. 

ARR. 

ARR. 

0€K€RCJ€S 
Licentiaat handels en administrat. 
wetenschappen zoekt betrekking 
in Limburg of Antwerpen. 
36-jarige zoekt werkt als chauf
feur of verkoper. Enige kennis 
van elektronika. Liefst provincie 
Antwerpen. 
Jonge man, voldaan aan militie
plicht, 2e wetenschappelijke af
gelopen zoekt betrekking als be
diende Antwerpen, Mechelen en 
Brussel. 
Vrouw apoteek-assistente, 22 j . 
dienst zoekt volledige betrekking 
liefst Antwerpen of Mechelen. 
Jonge dame, 23 j . , zoekt kantoor
werk te Brugge. Tel. sen. Joris-

sen, 015-435.96. R 6 
Schrijven of telefoneren naar sen. 
i/Vim Jorissen, Louisastr. 31, Me
chelen, tel. 015-435.96. R 15 

Dame zoekt thuiswerk [plooien, 
adressen schrijven en dergelij
ke). Verzorgd werk. Schrijven 
blad. — R 12 

Volgende waardevolle personen 
zoeken dringend een nieuwe 
werkkring : ' 
— sekretaresse steno-dactylo 20 
jaar liefst in de buurt van Gent. 
— half-time sekretaresse (38 j.) 
omgeving Gent. 
— vertegenwoordiger met erva
ring 
— handelsingenieur - financieel 
analist (32 j.) zeer waardevol ele
ment. 
Inlichtingen : volksvert. E. De 
Facq, Europalaan, 11, 9820 St. 
Denijs-Westrem. Tel. 09/226423 

of op zijn kantoor Oranjeberg, 19 
9000 Gent (tel. 25.64.91), Per
soonlijke afspraken elke maandag 
en vrijdag van 9 tot 17 uur. 

R 14 

OVER TE NEMEN 
Wegens gezondheidsredenen, het 
welbekende Vlaams Drankhuis 
« Tijl » (Bij St. Pietersstation). 
Zeer goede ligging en winstge
vende zaak. 
Inlichtingen : « Tijl » Kon. Elisa-
bethlaan 83, Gent, alle dagen 
vanaf 11 u. 's morgens, uitgeno
men de dinsdag — R 19 

Juffrouw omgeving Diest, hoger 
middelbare studies en daktilogra-
fie, zoekt werk ais bediende. Kon-
takt via sen. Van Haegendoren, 
G. Gezellelaan 63, 3030 Heverlee. 

R 20 

Jonge man, woonachtig Tienen, 20 
j . , lagere humaniora, zoekt pas
send werk. Kontakt via sen. Van 
Haegendoren, G. Gezellelaan 63, 
3030 Heveriee. R 21 

Gevraagd huisbewaarster voor 
appartementen Zeedijk te Blan
kenberge. Woonst -f % voor ver
huring en öpkuis. Gevraagd stu
dente 16 j . , maand juli, voor hulp 
in spijshuis Béarnaise. Gevraagd 
goede verkoopster 25 j . tweetalig 
vanaf Pasen tot einde september 
in lusterwinkel. Kontakt : E.M. 
Duysters, Astridlaan 32 Blanken-
berge 8340, R 2S 

Wie talenten heeft als opvoeder 
kan gemakkelijk werk vinden in 
de door de staat erkende autorij
scholen. Belangstellenden wen
den zich tot senator Bob Maes, 
Parklaan 14, 1930 Zaventem, tel . 
20.18.59. R 23 

Gezocht : Part-time thuiswerk v. 
daktylo. Kontakt via André De 
Samblanx, Franse Linie 3, 3240 
Langdorp, tel, 016/584.37. R 24 

Volgende waardevole personen 
zoeken dringend een nieuwe werk
kring : sekretaresse steno-daktylo, 
20 j . , liefst buurt van Gent ; half-
time sekretaresse (38 j.) omge
ving Gent; vertegenwoordiger met 
ervaring ; handelsingenieur-finan
cieel annalist (32 j.), zeer waarde
vol element ; burgerlijk bouwkun
dig ingenieur ; jurist gespeciali
seerd in fiskale aangelegenheden 
(26 j.). 

Bij volgende bedrijven worden 
kandidaturen ingewaclit : a) firma 
gespecialiseerd in brandscher-
ming : vertegenwoordiger ; b) 
metaalverwerkend bedrijf (Gent) : 
reiziger, verkoper, sekretaresse, 
hoofd van de financiële en kom-
merciële administratie. 
Inlichtingen : volksvert. E. De 
Facq, kantoor ; Oranjeberg 19, 
9000 Gent (tel. 09/25.64.91). Per
soonlijke afspraken elke maandag 
en vrijdag van 9 tot 17 u. R 22 

BRABANTIA 
ZIEKENFONDS 
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Groepen en maatschappi jen al lerhande I I I 

Speciaal voor U bedachf 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenb l ik van de dag van het 
jaar middag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 

Avondmaa l op v r i j dag , zaterdag of zondag
avond in een gezel l ige sfeer. 

Nad ien k r i j g t U grat is 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 1 1 . Tel. 016/268.69 -

mooiste kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van 

Brussel 
AALST (Klaroen) : Autov/eg. 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-Oostendo - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN • Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio 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 
Wij 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 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS -VESTONS- BROEKEN -PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvesl , 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83 

Vlamingen, 
I g> I vraag GRATIS 
• • ( • M advies voor uw 
^ ^ ^ ^ hypotheek-leningen 

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

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPtJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

A l l en landen v laggen - Kunst-
v laggen . Reklaam v laggen -
Fanions - W impe ls - Gebor
duurde kentekens - b i jbeno-
d igdheden . Lintjes met leeuw 

en speld - Zel fk levers. 
Onze reklaam leeuw katoen 

150 X 150 
375 F - met fennen 475 F. 

VRAAGT PRIJSLIJST . 
Paul SUYS 

Molenvest 50, Herentals 2410 
T. (014)212.07 - P.R. 10.29.28 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
insekten. TWINTKS JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land. P.VBA. INDUSTRADE Vanderzijpensfr. 
12, Wemmei (Bt) - Tel. 02/79.20.00. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
teL (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

VAN DER KLEIN 
TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 
Tel. 34.06.43 om na 18 u. 25.46.42 

p.v.b.a. Lierse Vloerhandel 
Lisperstraat 49 - 2500 LIER 

Tel. (03)80.14.71 
SPECIALITEITEN : 

Vast tapi j t - Open haarden 

« GROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

Nieuwbouw . rustige omgeving 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nat ionale eigenaars 

Langeweg 34 B - 1900 Overl j ie 
(Malelzen) - Tel. (02)53.91.62 

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET O M UW 

VERLICHTING GAAT 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrijk 

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 

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 

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

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

W I J N . KOOPT MEN 
IN VERTROUWEN 

F. W. COLAERT 
Generaal Jacquesstraat 61 

8160 Diksmuide 
Tel. (015)509.72 - 500.57 

Bezoek ten huize op aanvraag. 

F ITO 
Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. (014)593.69 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel. (053)662.19 
MAATWERK en zeer grote keus 

k led ing « KLAAR O M DRAGEN » 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaak. 
f Niet duurder dan ser iefabr ikat ie, 

en zelfs beter ! 
^ri jsbestek en studio zi jn gratis. 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058)235.81 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

DISCO-BAR & DANCING 

« TRANSVAAL » 
49, Liersesteenweg - Booischot 

(bij Heist-op-den-Berg) 
In de geest der Neder landen. 
Een typische Zu id-Af r ikaanse 

sfeer. 

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

Tel. (011)65.188 en 66.477 
MIELE - AEG - LINDE 

AL - AL AANBOUW
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 
TOONZALEN 

BRUSSEL (02)17.71.99 
ANTWERPEN (03)35.60.69 

LEUVEN (016)347.94 
HASSELT (011)216.23 

HERENTALS (041)239.10 
ZWEVEZELE (051)612.84 

TIELT (W.VL.) (051)420.15 
GENT (09)25.50.85 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

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

Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerk* 
tel. (059)322.60 

Verhur ing en verkoop van moder
ne, n ieuwe appartementen en stu
dios - bunga lows en caravans • 
sommigen met pr ivaat zwembad -
gelegen te Koksi jde, Oostduinker-
ke en midde lkerke - huur per 
maand, per week, per weekend 
of een per iode naar eigen smaak. 
Vraag in l icht ingen - Schrijf o f te

lefoneer 

KWEKERIJEN J.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 SCHELLEBELLE 
Tel. 09/69.31.70 

GESELEKTEERDE PLANTEN voor 
PARTIKULIERE VERKOOP 

Open 's zaterdags 
Kataloog op aanvraag 

— Bezoek ons Tuincentrum — 

ALGEMEEN I^OUWBEDRL 

ttietiseti waarofi je katt 
ANTWERPEN GENT LEUVEN GENK 
Meir 18 Onderbergen 43 Brusselsestr.33 Winterslagstr. 22 
03/31.78.20 09/25.19.23 016/337.35 011/544.42 

600 ARBEIDERS 1001 

. r K U N N E N 
bouweN 

IVIOGELIÜKI 

• • •/Z^ ^^r^lÊ0^È 

^ ^ C O N S T A N T I A , 

HEDEN 1 
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R/1PPORT 

-SCHANDAAL 
B.S.P.-SCHANIlilA 

Het getuigenis van de h. Leleux, cen
trale RTT-direktie, afdeling boekhou
ding versterkt nog de tesis, dat Bau-
drin op alle mogelijke manieren de 
firma's Mills en Equimo wou bevoor-
deligen : op verzoek van Baudrin (wat 
op een bevel neerkomt, nvdr) werkte 
de betrokken funktlonaris aan het on
derzoek en de organisatie van de boek
houding van de twee firma's en bracht 
hij bij Baudrin verslag uit over de kas-
toestand, de stocks, enz. Hij werd daar
voor door de firma's betaald doch vrij
gesteld van RTT-dienst. Een RTT-dienst-
wagen met chauffeur werd gebruikt 
door Equimo en Mills, zelfs voor aan 
huislevering bij kliënten. In feite stond 
deze dienstwagen ter beschikking van 
Baudrin jr. 
Andere bezwarende feiten, die neer
komen op weinig gebruikelijke han
delspraktijken : het opmaken van be-
stelbons na levering en fakturatie of 
betaling van een voorschot van twee 
miljoen, in tegenspraak met de kon-
traktuele beschikkingen in het kon-
trakt (Equimo). 

NADELIGE OVEREENKOMSTEN 
Bijzonder leerrijk over de korrupte 
praktijken in de RTT onder Baudrin is 
het rapport wanneer het hoofdstuk 
wordt aangesneden over de transak-
ties in het nadeel van de RTT. Aller
eerst en dat is primordiaal • Equimo en 
Mills traden herhaaldelijk als tussen-
instantie tussen RTT en hun leveran
ciers op, waardoor ze zich opdrongen 
als nutteloze en dure schakel. Het ge
val van de levering van meubelen De 
Coens is daarvoor tipisch : wanneer 
Equimo De Coene-meubelen leverde 
aan de RTT tegen katalogusprijs, stond 
ze slechts 5°o korting toe. terwijl de 
firma De Coene over het algemeen 
een korting van 20°o toestond bij di-
rekte levering aan de RTT. De RTT be
taalde aldus 15°.o teveel ten voordele 
van Equimo ' Toen Equimo een eks-
klusieve positie als leverancier begon 
in te nemen, protesteerde de konkur-
rentie. Direkteur-generaal Demoustiez 
was wel verplicht met dit protest re
kening te houden en prijsofferte aan 
de konkurrentie te vragen, doch dit 
gebeurde pas in februari 1973 nadat 
Equimo geruime tijd quasi-enige leve
rancier was geweest. 
In een voetnota stipt de uitgever van 
dit rapport aan. dat gelijkaardige prak
tijken zich voordoen in de Regie van 
Posterijen waar tot nog toe geen on
derzoek werd ingesteld. 

DE ZAAK JOLY 

Deze zaak is een tipisch voorbeeld 
van de manier waarop in de RTT zekere 
voorschriften worden omzeild. Een 
der voorschriften, geldig voor geweste
lijke RTT-direkties luidt als volgt : het 
is gewestelijke direkteurs niet toege
laten, kontrakten hoger dan 300.000 
fr. af te sluiten. Het is echter een 
koud kunstje voor een machtig RTT-
bons, in schijven te werk te gaan zo
als dit gebeurde met het leggen van 
kabels in het ambtsgebied van de 
RTT Mons (1972). Het betrof hier twee 
werken, het ene geraamd op 1 miljoen 
175.000 fr., het tweede op 1 miljoen 
221 000 fr. Dergelijke kontrakten mo
gen niet toegestaan worden zonder 
de konkurrentie te laten spelen. Wel-

• nu dit gebeurde wel, door in schijven 
van minder dan 300.000 fr. te werk te 

gaan en de bestelbons pas na ont
vangst van de fakturen uit te schrij
ven. Aldus kon de pvba Joly voor 1 
miljoen 698.264 fr. faktureren aan de 
RTT. De zaak wordt duidelijk als men 
weet dat Max Joly, Baudrins zwager 
is, zodat deze niet aarzelde bij zijn 
ondergeschikte te Mons aan te drin
gen op werk voor zijn aangetrouwde 
familie. Opnieuw poogt Baudrin er zich 
hier uit te praten door te verklaren 
dat hij de firma Joly aan zijn onder
geschikte slechts « signaleerde », 
doch dat hij niet heeft aangedrongen 
om van de normale bestedingsproce
dures af te wijken. Over deze zaak is 
thans een gerechterlijk onderzoek 
gaande. 

RTT-PERSONEEL IN PRIVATE DIENST 

Uit het rapport van het Hoog Komitee 
van Toezicht citeren we volgende pas
sussen, die geen nader kommentaar 
behoeven. 
In veel gevallen werden tijdens de 
diensturen ambtenaren en agenten van 
de RTT. ondergeschikten van Baudrin, 
door deze laatste voor eigen persoon
lijke zaken aan het werk gezet. Het be
gon al in de periode 1954-1956 toen Ir. 
Baudrin benoemd werd tot hoofdinge-
nieur-direkteur van de omschrijving 
Mons. Toen hij langs de steenweg naar 
Binche een gebouw liet optrekken voor 
eigen gebruik werden verscheidene 
RTT-personeelsleden in dit gebouw aan 
het werk gezet. Een werkopziener van 
de RTT kwam herhaaldelijk de stand 
van de werken op de bouwwerf in-
spekteren. Een RTT-tekenaar moest de 
plans van het huis ontwerpen, een an
dere de plans van verscheidene bin-
nenvertrekken. Verscheidene RTT-
werklieden — en op zekere dag zelfs 
een brigade in uniform ! — moesten 
voor vervoer van aarde en telefoonpa-
len (die Baudrin van de regie had af
gekocht en die bij de ruwbouw ge
bruikt werden) zorgen. Een andere 

RTT-agent speelde voor metser, een 

tweede zorgde voor het plaatsen van 
verwarmingsradiators, een derde plaat
ste de tv-antenne. 
Baudrin maakte eveneens van zijn 
funktie bij de RTT misbruik om van 
een of andere leverancier van de RTT 
diensten te verlangen : een tekenaar 
en een werkopzichter werden aan het 
werk gezet bij de bouw van een wo
ning in de rue Taille Cuvelier te Mons, 
voor rekening van de vader van Bau
drin. Dat was in 1959 Doch reeds in 
1955 of 1956 zouden een RTT-ploeg-
baas en twee arbeiders gedurende 2 
weken gewerkt hebben aan onder-
houds- en herstellingsopdrachten aan 
een huis te Wasmuel, dat Baudrin in 
1970 zou erven. 

Het rapport vermeldt als tipisch mis
bruik door Baudrin van RTT-personeel 
het opmeten van een terrein te Ohain. 
In 1972 beval Baudrin zijn onderge
schikte Deleuze een geschikt bouw
terrein te zoeken voor zijn zoon Mi
chel, wat gebeurde. Het terrein werd 
tweemaal bezichtigd, een keer door 
Baudrin, een keer door diens zoon. De 
verplaatsingen geschiedden met een 
RTT-dienstwagen. Na de definitieve keu
ze gaf Baudrin opdracht aan direkteur-
general Demoustiez opmetingen te la
ten doen. Dat gebeurde door ander 
ondergeschikten erbij te betrekken : 
Bonnet, dienstchef, Delens, tekenaar, 
Beaucamps technisch verifikateur, met 
herhaalde verplaatsingen in dienstwa
gens en gedurende de diensturen. Dit 
alles gebeurde op kosten van de RTT. 
Delens, die in slechte weersomstan
digheden had moeten vverken, kreeg 
een halve dag extra-v»i-'of. Baudrin er-
kende wel, opmeting van het terrein 
te hebben gevraagd doch geen besef 
te hebben gehad van de omvang van 
het werk en van de aangewende mid
delen. 
Het terrein in kwestie Is 2 ha 61 a 
groot en werd bij kompromis door Bau. 
drin aangekocht op 9 augustus 1972 
voor de som van 3 miljoen 200.000 fr. 

2 

RIJDEN IS PLEZANT 

Het tweede hoofdstuk van het offi
cieel rapport over het RTT-schandaal 
is gewijd aan « gebruik voor persoon
lijke doeleinden van RTT-wagens door 
Baudrin G. ». Het hoofdstuk is een in
drukwekkende opsomming van het 
misbruik van RTT-vervoermiddelen — 
met chauffeur en meestal met mate
rieel en personeel — door algemeen 
beheerder G. Baudrin. Twee en halve 
bladzijden lang is het een over en 
weer gerij met dienstwagens, dienst
personeel, gedurende de diensturen, 
steeds naar bestemmingen die slechts 
te maken hadden met de persoonlijke 
belangen van Baudrin. 
Het begon al in 1955 tijdens de bouw 
van een woning voor Baudrins vader. 
In 1969 gaf Baudrin les in een schooi 
te Mons, hij liet zich gedurende maan
den 's namiddags per wagen ter be
stemming brengen. Behalve het ge
bruik van allerlei RTT-wagens voor 
persoonlijke doeleinden, is er de 
dienstwagen voor de algemene be
heerder, Baudrin, de Mercedes 300 
SEL, aangekocht voor een bedrag van 
530 293 fr., korte tijd na levering voor
zien van een haak voor aanhangwagen. 
Met deze luxueuse dienstwagen on
dernam Baudrin allerhande reizen, die 
met de dienst niets, met zijn persoon
lijke zaken alles te maken hadden. 
Een greep uit de reeks « rijden is ple
zant op kosten van alleman » : de ver
plaatsingen ten behoeve van Equimo 
en Mills, (met RTT-chauffeur) ; het 
vervoer van Baudrin's plezierboot van 
België naar Mezzegra (Comomeer) 
waar deze RTT-potentaat een weelde
rige villa liet optrekken. Een van bel
de boten stond twee jaar opgeborgen 
in een depot van de RTT, Groendallaan 
te Vilvoorde. Baudrin poogde het ge
bruik van een dienstbergplaats voor 
persoonlijke doeleinden te verklaren 
met de bewering dat de boot ter be
schikking was van de sportkringen van 
de sociale werken van de RTT. Hier
over ondervraagd verzekerden leidende 
figuren van deze kringen dat deze be
weringen van alle grond ontbloot zijn. 
In 1972 toerde de burgemeester van 
Mezzegra, op bezoek in ons land, twee 
dagen lang rond in een RTT-dienstwa
gen ter beschikking gesteld door Bau
drin. Toen de heer Devos, vader van 
de verloofde van Baudrins dochter, 
in februari 1971 in de villa te Mezze
gra een zwaar ongeval had, werd hij 
met een RTT-dienstwagen met chauf
feur gratis naar België overgebracht. 
Tot besluit van dit hoofdstukje een ti
pisch geval : toen Baudrin in augus
tus 1971 naar zijn familie te Oostende 
reed had hij een ongeval. De herstel
lingskosten aan de Mercedes 300 be
liepen 71.703 fr. en werden volledig 
door de RTT betaald ! 

Voor een nieuwe dienstwagen van de 
algemene beheerder werd de soumis
sie pas gedaan nadat de wagen (een 
Mercedes 350) reeds besteld en be
taald was (522.663 fr. - 411.000 fr. zon
der BTW) ; deze wagen kostte meer 
dan een ministeriële wagen (die bij 
omzendbrief van 10 november 1972 
maximum slechts 400.000 fr. zonder 
BTW mag kosten). 

(vervolgt) 
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