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HELPT
DE CVP
DE
SOCIALISTEN
WEER
AAN
DE MACHT ?

Er wordt dezer dagen politiek
nogal wat « gepronostikeerd ».
Vrij algemeen wordt daarbij
voorspeld dat de BSP op vele
plaatsen rake klappen zal krijgen. In welke mate die voorspelling bewaarheid zal worden
zullen wij morgenavond weten.
In elk geval zal de verkiezingsuitslag van de BSP in sterke
mate bepalen welk soort regering er na 10 maart op poten
zal worden gezet. Verliest de
BSP in gevoelige mate terrein,
dan zal in die partij de stroming veld winnen die aanstuurt op een oppositiekuur.
De « gouvermentele » BSP-ers
zullen het dan wel heel moeilijk krijgen om hun militanten
een nieuwe koalitieregering te
doen slikken.
Aangezien de volgende legislatuur niet grondwetgevend zal
zijn, zit een nieuwe « tripartite » (CVP, BSP, PVV) er wel
niet in. De tegenstellingen tussen PVV en BSP zijn de jongste dagen trouwens zo aangescherpt dat ook een BSP-PVVkoalitie ondenkbaar is geworden. Onmogelijk in feite, want
er zou een mirakel moeten gebeuren opdat deze beide partijen (met hun Franstalige
geestesgenoten) een meerderheid zouden behalen.
Ook een regering CVP-PSC en
PVV-PLP zit er niet in omdat
ook die twee groepen samen
zeer waarschijnlijk geen voldoende meerderheid zullen behalen. Met andere woorden :

als de BSP in de oppositie zou
terecht komen, dan is er
slechts een regering mogelijk
van een heel nieuw type, met
deelname namelijk van de federalistische partijen (Volksunie en Rassemblement Wallen).
Dit « schrikbeeld » doet nu
reeds de haren ten berge rijzen van een vreemd gezelschap : enerzijds de oud-Belgische konservatieven van het
« Libre Belgique »-type en de
grote manitoe's van het Belgische bedrijfsleven, en anderzijds de « gouvernementele »
BSP-ers die een hekel hebben
aan de regionale partijen en
aan het federalisme.
De eersten vrezen sociale troebelen met de socialisten in de
oppositie. De socialisten van
het slag Van Eynde vrezen
vooral dat wel eens zou kunnen blijken dat het zonder hen
in de regering inderdaad anders (en beter) gaat. En beide
groepen van belanghebbenden
vrezen de definitieve doorbraak
van het federalisme.
Het hoeft ons dan ook niet te
verwonderen dat er achter de
schermen van deze verkiezingsstrijd al kontakten werden gelegd om na 10 maart
een nieuwe CVP-BSP-koalitie
op touw te zetten. Met Tindemans als eerste-minister (als
de CVP zou bijwinnen en de
BSP gevoelig verliezen) of met
de onvermijdeliike Brusselaar
Vanden Boeynants, die tegenwoordig met de socialisten op
een goed blaadje staat.
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Met andere woorden : het zou
wel weer eens zo kunnen uitdraaien dat wie voor de CVP
stemt, de BSP opnieuw aan de
macht brengt. En dan zal er
niets veranderen, ondanks de
mooie dingen die Tindemans
in opdracht van zijn partij aan
het goedgelovige kiezerskorps
voorspiegelt. Niemand twijfelt
er immers aan dat de Bavensen van de BSP, Tindemans
ten spijt, de staat verder naar
hun despotische burokratenhand zullen zetten. De CVP-ers
kunnen dan wel protesteren
maar daar blijft het bij, en van
het eeuwige gekrakeel in een
regering die voor het overige
bij de pakken blijft zitten, hebben onze mensen nu wel meer
dan hun buik vol.
Er is slechts één doelmatig
middel om die kwalijke gang
van zaken te verhinderen : ditmaal het vertrouwen weigeren
aan de eeuwige belovers van
de oude regeringspartijen en
resoluut stemmen voor vernieuwing in ons politieke bestel. In Vlaanderen betekent
dit : stemmen voor de Volksunie. In de mate dat dit morgen massaal gebeurt, als de
Volksunie morgen voor de zesde opeenvolgende maal een
klinkende overwinning behaalt,
dan zal er fundamenteel iets
veranderen.
In het andere qeval blijft het
hekken aan de oude stijl hangen, daar kan je donder op
zeggen.
Paul Martens
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OPEN BRIEF AAN VAKBONDEN

W A A R S C H U W I N 6 TE6EN VERNENCING
PARTIJ EN SINDIKALISNE
Het Partijbestuur van de Volksunie richtte een open brief aan
de voorzitters van het ACV,
ABVV en ACLVB, die we hierna
integraal pubhceren.
De rol van de vakbewegingen in
een demokratische samenleving
en hun verhouding tot de politieke strukturen in het algemeen
zijn belangrijke aangelegenheden.
Alle politieke partijen die begaan
zijn met de goede werking van
de demokratie moeten er aandacht aan schenken.
Dit is de reden waarom wij ons
verplicht zien U openlijk een aantal vragen te stellen.
De recente initiatieven van het
ABVV dat zich uitsprak over het
politiek probleem van de gewestvorming en zelfs een akkoord afsloot met de BSP wijzen op een
duidelijk betreden van het politiek
terrein. Anderzijds stellen we vast
dat het ACV via 't weekblad van 't
ACW, uitsluitend kandidaten van
de CVP aanprijst en eenzijdig de
aandacht schenkt aan het programma van deze partij.

Als onafhankelijke partij veroorloven wij ons hierbij een reeks
vragen te stellen :
# Is het met zo dat de vakbonden hier in tegenspraak zijn met
hun statutaire grondbeginselen,
waarin volledige
onafhankelijkheid t.o.v. politieke partijen en
eerbiediging van alle politieke en
filosofische overtuigingen wordt
vooropgezet ?
# Is deze vermenging van vakbonden en politieke partijen niet
onrustwekkend ? Een zo belangrijke zaak als het verdedigen van
de belangen van de werknemers
eist een volledige koncentratie
op deze taak, terwijl de gekoze-

nen van het volk, de politici, verantwoordelijk moeten zijn voor
het algemeen beleid, met recht
op sanktie van het volk dat hen
heeft gekozen.
# Meent U niet dat een zekere
vermenging van de vakbondstop
met de politieke instanties en
met name vooral met de regering, de demokratie ondoorzichtig maakt en afzwakt ? Dit des
te meer daar de vakbondsleiders
geen verantwoording hebben af
te leggen voor de kiezer.
# Is het verder niet zo dat een
dergelijke houding schadelijk is
voor de werking van de vakbond

zelf, die immers bij dergelijke
verregaande vermenging met de
politiek, de handen niet meer vrij
heeft voor haar wezenlijke doeleinden, nl. de verdediging van de
belangen van de werknemers ?
# Tenslotte vragen wij ons af
hoe de vakbonden deze houding
kunnen verantwoorden tegenover
de talrijke leden, die niet déze
politieke partij toegedaan zijn,
die
door
de
vakbondsleiding
wordt aangeprezen en opgedrongen. Zijn terzake de kaders van
de vakbonden op voldoende demokratische wijze geraadpleegd?
De Volksunie heeft reeds herhaaldelijk, en nog onlangs bij haar
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Men mag echter anderzijds niet
verwachten dat de vakorganisaties de programma's van alle politieke partijen in sociaal opzicht
objektief zouden beoordelen, o.m.
het sociaal programma van de
Volksunie.
Graag willen wij trouwens al deze
punten in een gesprek met U verder toelichten.
Wij dringen erop aan dat dit gesprek — omwille van de zo noodzakelijke duidelijkheid in de demokratie — kan plaats hebben
nog vóór 10 maart a.s.

VU SOLIDAIR
MET DE BASKEN
Het Partiibestiii
Volksunie heeft volgend telegram verzonden aan de Baskische hongerstakers te Leuven :
« Het Partijbestuur van de Volksunie betuigt zijn solidariteit met
de Baskische hongerstakers die
opkomen voor het fundamenteel
menselijk recht van de Basken,
gevlucht uit Spanje, om zich vrij
te vestigen
in
Noord-Euskadi
fFrans-Baskenland).
De Volksunie vraagt u kennis te
r i m e i nn zijn diene afschuw bij
de exekutle van de jonge Catalaan Puin Antich Hoor het fascistische Franco-regime ».

Deze evolutie moet de aandacht
en de bezorgdheid wekken van
iedereen die begaan is met de
wijze waarop de besluitvorming
bij het bestuur van de gemeenschap tot stand komt en met het
vraagstuk van de doorzichtigheid
van deze besluitvorming.

VLAAMS
NATIONAAL
WEEKBLAD

De wezenlijke en uiterst belangrijke taak van de vakbonden ligt
hoofdzakelijk In het verdedigen
van de belangen van de werknemers op het sociale vlak. De vakbonden hebben uiteraard
het
recht het sociaal programma van
de politieke partijen kritisch te
bekijken en hun leden daarover in
te lichten

U zal ons niet ten kwade dulden
dat wij deze vraagstelling de nodige ruchtbaarheid geven. Het
betreft hier immers problemen
die de gemeenschap als geheel
aangaan en tegenover dewelke de
vakbewegingen als politieke partijen
hun verantwoordelijkheid
moeten opnemen.

Deze houding, zo onmiddellijk
voor de verkiezingen, doet meer
dan ooit het vermoeden veld winnen dat sommige vakbonden in
dit land zich meer en meer met
de partijpolitiek gaan Inlaten, zich
gaan binden aan bepaalde partijen, zich zelfs met die partijen
gaan vermengen, om zodoende
de invloed van genoemde vakbonden op het politiek beleid te versterken

WEEKBLAD
WiJ

voorstellen
tot
herwaardering
van het Parlement, gesteld dat er
een duidelijke scheiding moet bestaan tussen politieke instanties
en
soclaal-ekonomische
drukkingsgroepen zoals vakbonden en
patroonsorganisaties.

Vergunning nr 1185 - Kat. A

EEN ORIGINELE VAKANTIE IN IERLAND?
Huur een Plezierboot !
Reissom per persoon
Laagseizoen vanaf 6.210 fr.
Hoogseizoen vanaf 7.640 fr.
Inbegrepen
— vliegtuigreis Zaventem-Dublin en terug
— overbrengingen
— huur van een vierpersoonsboot voor de duur van 1 week.
Vraag het uitvoerig programma (met o.m. tarieven voor grotere boten)
Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN 45-47 — Tel. (03)31.76.80 en In al onze andere kantoren :
V?°mol1«
^t'ttA^L^L'
Tel- (053)717.27 - 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 - 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 ItL'?, ' ; ^,
•^^•*^ ~ ^ ^ ° ° ^^"^' Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (099)23.60.21 —
3500 Hasselt Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 - 8500 Kortrijl<, Sf.-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 - 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102 - Tel (061)267.20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 - Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel (059)
783.61 — 8800 Roeselare, St. Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout Herentalsestraaf 3 - Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bij onze
plaatselijl<e vertigenwoordigers.
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W I M JORISSEN :

MORGEN
WINNEN WIJ OPNIEUW!
Als dit blad in uw handen komt, lezer(es), is de verkiezingsslag weer
eens geleverd. Het is de zesde verkiezing waaraan de Volksunie deelneemt sinds haar stichting (einde 1954). En elke keer kwam de Volksunie als overwinnaar uit de bus om in 1971 een stemmenaanta! van
ongeveer 600.000 te bereiken. Dit betekende : 21 zetels in de Kamer en
19 in de Senaat. Nooit voorheen wist het Vlaams-nationalisme zo'n
hoge score te bereiken op het politieke vlak. Die onverdroten strijd, vele moeilijke jaren lang, en die onafgebroken opgang hebben de Volksunie nu op de drempel gebracht van de reële macht. Alle politieke tegenstanders zonder uitzondering zijn er vandaag toe verplicht geworden haar staatshervormend programma in mindere of meerdere mate
over te nemen. De federalistische kogel is in feite al door de kerk,
ledereen noemt zich vandaag « federalist », alleen de wetgeving hinkt
nog achterna. Daarom is de verkiezing van 10 maart zo belangrijk :
een nieuwe overwinning van de Volksunie zal de laatste weerstanden
voorgoed breken en dan wordt het federalisme ook wettelijk een feit.
De oude droom van generaties flaminganten kan dan in vervulling gaan :
de Vlamingen eindelijk baas in eigen huls I

Wij belden deze week even senator Wim Jorissen op om te vernemen wat zijn verwachtingen
zijn voor de Volksunie. Als geen
ander kent hl] de partij, waarvan
hij sinds haar stichting de algemene sekretaris is. Van in de
eerste dagen, toen de jonge
Volksunie nog door zovelen werd
misprezen en verguisd, stond hij
In de voorste gelederen. Met zijn
enorme werkkracht, zijn gigantisch dynamisme heeft hij de partij voor een goed deel gebracht
waar ze nu staat. Weinigen hebben zich al die jaren lang zo
totaal ingezet, bij elke verkiezingsstrijd, maar ook in de jaren
daartussen. Ook nu weer heeft
hij zich, in zijn arrondissement
Mechelen, weer zonder berekening gegeven tot op de rand van
het draaglijke toe.
• Schrijf het gerust » zo zei hij

. op 10 maart winnen wij opnieuw, daar twijfel Ik geen ogenblik aan. Waar de voorbije jaren
hec hardst gewerkt werd op organisatorisch en propagandistisch
gebied, daar zullen wij ook de
meeste stemmen bijwinnen. Ik
lach met het fabeltje dat onze
tegenstanders al zoveel jaren verspreiden als zou de VU aan haar
. plafond » gekomen zijn. Wij
hebben geen - plafond •. Waar
gewerkt wordt, oordeelkundig en
gestaag, daar gaan we vooruit,
geloof me vrij. De ondervinding
leert dat wij bij machte zijn
steeds nieuwe lagen van kiezers
aan te boren met ons federaal
maar ook, en dat is belangrijk,
met ons vooruitstrevend sociaal
programma. In de voorbije jaren
hebben wij vele duizenden kiezers uit de CVP-rangen tot ons
gebracht. In 1971 hebben wij in

het arr. Mechelen bewezen dat
wij ook kunnen huishouden in de
rangen van de BSP en de PVV. Dat
kunnen wij in heel Vlaanderen,
als wij het maar willen ».
In het arr. Mechelen boekte Wim
met zijn lijsten in 1971 een merkwaardig sukses, en verhoogde
het VU-stemmenpercentage overal met 4 tot 7 %. Of er nu weer
winst inzit ?
. Ongetwijfeld. Wij zullen er nog
eens 4 tot 8000 stemmen bijdoen, daar ben ik vast van overtuigd. Het werk van de voorbije
jaren moet renderen. Bovendien
kwamen wij met pamfletten een
zestal keer in alle bussen en we
verstuurden zo'n 70.000 brieven,
gericht op groepen als de bejaarden, de jongeren, de zelfstandigen ,de diamantbewerkers, e.d.,
terwijl onze kandidaten daar nog
eens 20.000 persoonlijke brieven
biivoegden. Vergeet daarbij onze
goed
uitgebouwde
streekpers
niet, die overal een extra-inspanninn ^oed met 2 a 3 speciale
nummers. En je weet dat wij inzake plakwerk (veel op privé-borden in voortuintjes) steeds het
straatbeeld beheersen. Dat er
voor ons winst inzit voelen de
anderen : vandaar hun soms nijdige reakties op ons propagandamateriaal, en hun gemene streken (hakenkruisen en hitlerfotoos). Maar wij laten de honden
Maffen, onze karavaan trekt zegezeker vooruit •.
Tot daar senator Jorissen. Laten
wij hopen dat zijn zegezekere
voorspelling voor het arr. Me^' olen morgen in heel Vlaanderen
bewaarheid wordt.

STEM GELDIG
Om het aantal ongeldige stemmen zo klein mogelijk te maken
hierna de opsomming der mogelijkheden om een geldige stem
uit te brengen.
Principe is echter dat men slechts op één lijst kan stemmen
(en niet op twee of pieerdere lijsten zoals in de gemeenteraadsverkiezingen). Men mag ook maar één voorkeurstem
uitbrengen op de lijst der effektieve kandidaten of op de lijst
der plaatsvervangers.
VOOR KAMER EN SENAAT
KOPSTEM
Door het vakje bovenaan de lijst voor Kamer en Senaat zwart
te maken brengt men een kopstem uit, wat meteen de goedkeuring van de hele lijstopstelling inhoudt.
VOORKEURSTEMMEN

LUISTER
NAAR MIJN
WOORDEN...
Maar zie niet naar mijn daden.
Die spreuk geldt in hoge mate
voor de kleurpartijen in de verkiezingsstrijd. De heren putten
zich de laatste tijd uit om iedereen te doen geloven dat zij zo
Vlaamsgezind zijn als de VU-menzen. Tot je ze hier en daar telkens weer betrapt op hun oude
gewoonten. Zo is er aan de kust
een PVV-er (je weet wel, die
. Vlaamse » partij) die doelbewust hengelt naar de stemmen
van de laatste franskiljons. Dat
gebeurt overigens ook elders in
Vlaanderen ; de PVV is nog altijd
het toevluchtsoord voor die onvolkse kaste.
Maar de o zo Vlaamsgezinde CVPers moeten voor sommige PVVers niet onder doen. Zo stuurde
de gewezen burgemeester van
Knokke, graaf Lippens, naar en-

kele duizenden van zijn frankofone vrienden in het arrondissement
Brugge een volledig Franse brief,
om hen te vragen bij voorkeur
te stemmen voor zijn zoon Leopold. Die Leopold staat als derde
effektieve kandidaat op de kamerlijst van de... CVP.
Zoals je ziet, met « die man » zal
het allemaal veranderen .
En in het arrondissement Brussel,
op de voorposten van de Vlaamse
strijd, hebben de CVP-ers het bestaan geen eigen lijsten in te
dienen voor de provincie in verschillende distrikten, daar worden
de Vlaamse CVP-ers verzocht hun
stem uit te brengen op de lijst
nr. 3, de lijst van de PSC, onder
de leiding van de « Waal » Vanden Boeynants.

LASTER
Misbruik makend van sommige
verklarinqen van Lode Claes, beschuldigen de BSP, de PVV en de
CVP er in Brabant de Volksunie

van « een monsterverbond tussen
VU en FDF » op het getouw te
hebben met het oog op de deputatie van Brabant. Onze Brusselse
lijstaanvoerder Vik Anciaux heeft
deze kwaadwillige kwakkel in een
persmededeling nu afgeschoten.
Er is van enige onderhandeling
met 't FDF nooit sprake geweest,
aldus Anciaux, en daar is ook in
de toekomst geen sprake van. De
VU zal mtegendeel alles in het
werk stellen om te beletten dat
het
FDF
meesterschap
over
Vlaams-Brabant zou verwerven.
Zijn de andere politieke formaties
bereid nog vóór 10 maart even
duidelijke verklaringen terzake af
te leggen, zo vraagt hij.
Het is duidelijk dat de andere
partijen, die oorzaak zijn van de
nadelige situatie van de Vlamingen in het Brusselse, met alle
middelen
trachten
het
gave
Vlaamse imago van de VU te bezwadderen. De Vlaamse Brabanders zijn echter niet naïef en weten dat de Vlaamse belangen bij
de VU in de veiligste handen zijn.
Dat zal morgen wel opnieuw
blijken !

De kiezer die aan een of andere kandidaat zijn voorkeur wil
geven (en dus de rangorde van de lijst wenst te wijzigen ten
gunste van zijn kandidaat) kan een voorkeurstem uitbrengen
en wel op diverse manieren :
# door het vakje naast de naam van één kandidaat bIJ de effektleven zwart te maken,
ofwel
9 door het vak naast de naam van een kandidaat bij de plaatsvervangers zwart te maken
ofwel
# d o o r boven de lijst en naast één kandidaat bij de effektieven het bolletje zwart te maken (kopstem en voorkeurstem
effektleven)
ofwel
0 door boven de lijst en naast één kandidaat-plaatsvervanger
het bolletie zwart te maken (kopstem en voorkeurstem plaatsvervangers)
ofwel
# door boven de lijst en naast één kandidaat bij de effektleven en naast één kandidaat bij de plaatsvervangers het bolletje zwart te maken (kopstem en twee voorkeurstemmen resp.
voor één effektief en één plaatsvervanger)
ofwel
P door naast de naam van één kandidaat bij de effektleven
en naast deze van één kandidaat bij de plaatsvervangers een
bolletje zwart te maken (twee voorkeurstemmen resp. voor
één effektief en één plaatsvervanger).
DIT ALLES - HET WEZE HERHAALD - SLECHTS OP EEN LIJST
VOOR DE PROVINCIERAAD

OPROEP VAN HET DAVIDSFONDS
De Raad van Beheer van het Davidsfonds roept zijn leden op, hun
stem enkel uit te brengen op kandidaten die een waarborg bieden
voor de verzuchtingen van de
vereniging. Op Vlaams gebied
worden die als volgt geformuleerd (ze vallen volkomen samen
met het VU-programma) :
Nog steeds blijft de verfransingsdruk op Vlaams gebied doorgaan.
Om de rechten van de Vlaamse
gemeenschap
in
Brussel
' r.
Vlaams Brabant te vrijwaren is
het nodig dat :
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# men voorziet In de opr'cht'ng
van een provincie Vlaams-Brabant;
9 het kiesarrondissement HalleVilvoorde losgemaakt wordt van
Brussel ;
O Brussel beperkt blijft tot de
19 gemeenten ;
# in Brussel de subnationallteit
wordt ingevoerd ;
% in de Brusselse scholen geen
verfransing van Vlaamse kinderen
toegelaten wordt ;
# het manifest Inzake Brussel
uitgaande van het Overlegcentrum
voor Vlaamse Verenigingen, integraal wordt uitgevoerd.
Heel Vlaanderen heeft trouwens

nog belangrijke eisen te stellen.
Vooral vraagt de Vlaamse gemeenschao :
# een zindelijke gewestvorming ;
9 een federale staatsstruktuur
waarin gewest Brussel enkel bevoegdheid krijgt op het terrein
van de hoofdstedelijke behoeften;
O afschaffen van alle taalfaciliteiten ;
# een beveiliging van het Vlaam.
se karakter van de Voerstreek ;
9 ruimere bevoegdheden en de
middelen daartoe voor de parlementaire kultuurraden ;

Daar op deze lijst geen plaatsvervangers voorzien zijn, zijn
de keuzemogelijkheden beperkter. Er zijn slechts drie mogelijkheden :
# Bovenaan de lijst het vakje zwart maken (kopstem)
ofwel
9 Naast de naam van slechts één kandidaat het vakje zwart
maken (enkelvoudige voorkeurstem)
ofwel
9 Bovenaan de lijst en naast de naam van slechts één kandidaat de respektievelijke vakjes zwart maken (gekomblneerde kopstem-voorkeurstem).
ALLE ANDERE WIJZEN VAN STEMMEN ZIJN ONGELDIG.
DE STEMBILJETTEN VOOR DE KAMER ZIJN WIT, ROSE VOOR
DE SENAAT EN GROEN VOOR DE PROVINCIERAAD.
TEKENS, DOORHALINGEN, HET SCHRIJVEN VAN OPMERKINGEN OP DE STEMBILJETTEN MAKEN DEZE ONGELDIG.

# eindelijk amnestie in een meer
humane gemeenschap.
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DE VERKIEZINGSSTRIJD
IN HET DUITSE TAALGEBIED
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In het arrondissement Turnhout (maar daar niet alleen) gingen sommige CVP-ers niet enkel hun politieke tegenstanders te Fijf, maar ze spaarden ook hun politieke « vrienden » niet. Op bovenstaande foto kan men
zien hoe de plakkers van Van Mechelen de kiespropaganda van andere
CVP-ers overplakten. Het getuigt van de buitengewone verstandhouding
onder de o zo kristelijke broeders...

ONTWIKKELINGSHULP
OP ZIJN BELGISCH
EEN SCHANDE !
Bij het
hulp in
gische
en W.

verschijnen van Dosfel-Dokument 12 " Ontwikkelingstheorie en praktijk. Een kritische studie van de Belhulp aan de ontwikkelingslanden
» door R. Benard
Vleugels.

Het Dosfel-Instituut heeft weer eens (we tellen reeds 12
lijvige Dosfei-Dokumenten en een 10-tal Dosfel-Werknota's)
de nagel op de kop geslagen door de publikatie van onderhavig werk.
Meer en meer is de Vlaamse publieke opinie bewust geworden van de ontzettende nood der ontwikkelingslanden en
tevens van de stuntelige en ondoelmatige manier waarop
het officiële België zijn taak terzake vervult.
In dit werkstuk (149 bladzijden] behandelen de auteurs,
assistenten van prof. Baeck te Leuven, de wijze waarop de
ontwikkelingsbijdrage der rijke landen wordt gemeten,
waarna zij de diverse aspekten van de Belgische hulp analiseren. Al met ql zijn hun vlijmscherpe konklusies de bevestiging van wat reeds zovele jaren door de VU en haar mandatarissen in het parlement wordt aangeklaagd : de Belgische hulp is eenzijdig gericht, zij is in de eerste plaats
een produkt van onze buitenlandse handelspolitiek, zij dient
de gevestigde autokratische elite in de Derde Wereld, zij
gaat meestal aan de brede maatschappelijke en kulturele
ontwikkeling van de massa voorbij. Tevens is de » hulp »
dikwijls karakteristiek tegengesteld in haar doeleinden. Zo
wordt terecht herinnerd aan de militaire hulp in Burundi die
mede bijdroeg tot de vernietiging van tienduizenden Hutu's,
terwijl anderzijds studiebeurzen en landbouwontwikkelingsprojekten in datzelfde land (ook voor diezelfde Hutu's] worden gefinancierd. Het boek is trouwens verder ruim geïllustreerd met praktische voorbeelden, die de leesbaarheid voor
het brede publiek gunstig bevorderen.
Opmerkelijk en uniek in een werk van dit allooi is een derde
deel dat zeer konkrete opties voorstelt voor een kentering
ten goede en voor een nieuwe fundamentele aanpak van
het probleem. Wij kunnen tenvolle de laatste subtitel van
het werk onderschrijven : • Gevraagd : efficiënte politieke
aktie •. De Volksunie zal ook in deze belangrijke sektor van
het maatschappelijk en politiek bestel blijvend haar steke
staan.
£. De Facq
volksvertegenwoordiger
voorzitter Vlaams Centrum voor
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Ontwikkelingssamenwerking.

De verkiezingsstrijd Is heel laai
begonnen. Er werd achter fie
schermen gekonkeld. Het is een
normaal verschijnsel, omdat alle
partijen — met uitzondering van
de PDB — lang en hard met de
Vervierse Partijbesturen moeten
onderhandelen : ze moeten hun
• autonomie »[?) tegenover Verviers demonstreren ais ze voor
de geïnformeerde mens in het
Duits taalgebied nog geloofwaardig willen blijven.
Alleen de PDB — Partei der
Deutschsprachigen Belgier — had
van begin af moed en initiatief
om in alle openheid zich voor de
kiezers te stellen. Na een suksesvol kongres op 8 december 1973,
was zij klaar voor de talrijke meetings, waar het programma zou
worden voorgesteld. Ze heeft
haar informatiekampagne moeten
versnellen en in een verkiezingskampagne veranderen. Ze gaat
dus verder — op een versneld
ritme — de Duitstallgen op de
hoogte brengen van wat in het
land gebeurt, hoe het België van
morgen er zal uitzien.
De andere partijen hebben weer
eens hun slaafsheid tegenover de
Vervierse partijbesturen bewezen.
De PFF (Duitstalige PLP) sprak

heel lang van een grote verrassing (ergens een 1ste plaats ?),
maar er kwam niets. De Duitstallgen staan trouw op de tweede
plaats en verzamelen dus stemmen voor de Franstalige kandidaten Damseaux en Gillet.
De SPB (Duitstalige PSB) met de
heer Dupont doet een ernstige
poging om de Duitstalige kiezers
met een 2e plaats op de Kamer
aan te trekken...
De CSP (Duitstalige vleugel van
de PSC) kwam weer niet aan bod
bij de lijstenopstelling in Verviers. Zij sprak wel van een
breuk en uitte andere dreigingen.
Op 8 februari schreef de CSPgezinde
hoofdredakteur
van
« Grenz-Echo ; « Mit dieser Reihenfolge dat die CSP sich konsequent für eine Wahiniederlage
ausgesprochen ». Al de dreigingen en pessimistische voorspellingen hadden tot doel indruk te
maken op het komitee der wijzen
van de Waalse PSC Maar wat in
Verviers besloten werd, werd in
Brussel
alleen
bekrachtigd
:
Schyns krijgt de voorkeur op J.
Weynand voor de Kamer en staat
na A. Parisis. Op de senaatslijst
kon J. Weynand geen derde keer
kandidaat meer zijn en verdwijnt

dus voor de vertegenwoordiging
In het Brussels parlement. Als
troost mag hij lijsttrekker zijn
voor de • kultuurraad ».
De CSP, onder leiding van A.
Gehlen, heeft zich dus weer eens
bij de ukasen van de Vervierse
Partijbesturen neergelegd.
Op 13 februari hield de PDB een
nieuw kongres voor de lijstenopstelling. Ze is vrij en kan demokratisch handelen.
De verkiezingsstrijd in het Duits
taalgebied wijst op een biezonderheid, namelijk dat hier de « Rat
der
Deutschen
Kulturgemeinschaft » direkt verkozen wordt.
De andere partijen hadden de
voorlopige « Kulturrat » tot 19791980 willen in stand houden.
Dank zij de invloed van de PDB
bij vice-premier Tindemans werd
in juli 1973 tot direkte verkiezing
door het volk bij gelegenheid van
de aanstaande verkiezingen besloten. Hierop zullen nu alle partijen hun aandacht toespitsen,
omdat de Raad het enig orgaan
is, waar de Duitstallgen zonder
invloed van Verviers hun kandidaten mogen opstellen en verkiezen. Van hieruit zal in de volgende jaren de klare positie van de
Duitstallgen in het België van
morgen te vernemen zijn.

CVP VOERT KIESKOMEDIE OP
In verband met het artikel dat hier
vorige week onder bovenstaande
titel verscheen, stuurde J. Chabert (CVP) ons volgende rechtzettingen.
« Mijn vordering tot inlassing
heeft betrekking op het niet-ondertekende artikel « CVP voert
kieskomedie op » op bladzijde 4
van het nummer 9 van zaterdag 2
maart 1974, waar u onder meer
beweert : •< Reeds meer dan een
jaar heeft hij (minister Chabert]
de tijd gehad zijn handtekening te
zetten onder de zo belangrijke
klassering van Liedekerke-bos. Zopas vernemen wij dat hij goed
heeft meegeholpen het bos te
verkopen aan de buildingkoning
L'Ecluse I ».
Beide beweringen zijn flagrant onjuist.
Het klasseren van landschappen
kan krachtens de wettelijke bepalingen enkel geschieden na het
voorgeschreven onderzoek. Van
bij de aanvang van dit onderzoek
zijn alle beschermende maatregelen, verbonden aan de klassering,
onmiddellijk en integraal van toepassing. D.w.z. dat geen enkele
verkavelingsvergunning en geen
enkele bouwtoelating meer kan
afgeleverd worden ; dat aan geen
enkele boom kan worden geraakt.
Op 5 juni 1973 reeds gaf ik opdracht de procedure inzake klasse,
ring van het Liedekerkebos in te
zetten. Deze procedure betreft
het onderzoek van alle eigendomstitels met het oog op de betekening. Van zodra deze procedure
beëindigd was werd de voorgeschreven betekening aan alle eigenaars en de lokale openbare besturen gedaan op 25 februari j l .
De bewering dat ik meegeholpen
znu hebben om het bos te verkopen aan de bouwmaatschappij
L'Ecluse is lasterlijk en eerrovend.
Ik daag gelijk wie uit het bewijs
te leveren dat ik, hoe dan ook,
rechtstreeks of onrechtstreeks,
kontakt heb of gehad heb met de
firma L'Ecluse of met andere personen of instanties die met qenoemde
firma
In
betrekking
staan •.

•• Mijn vordering tot inlassing
heeft betrekking op het niet-ondertekend artikel •• Vlaamse randgemeenten opnieuw in gevaar ! »
OD bladzijde 1 van het nummer 9
van zaterdag 2 maart 1974, waar
u onder meer beweert : « En vandaaq lopen bepaalde CVP-ers
(nietwaar, Chabert ?) al met een
plan op zak om deze randnemoenten. Wemmei eventueel uitgezonderd, doodgewoon aan te hechten
bij Brussel in ruil van de definitieve begrenzing van de verfransende hoofdstad ».
Deze
lasterlijke
beschudliging
wordt herhaald op bladzijde 4 van
hetzelfde nummer, waar u — alweer naamloos — schrijft «...Chabert vond het zelfs nodig zijn
goedkeuring te hechten aan een
plan « om het probleem Brussel
nu voor eens en altijd op te lossen en om het arrondissement
Brussel te splitsen ». In ruil
moest Vlaanderen vijf van de zes
Vlaamse randgemeenten aan Brussel afstaan ».
Het was mij reeds geruime tijd bekend dat VU-propagandisten een
roddelkampanje tegen mij hadden
ingezet en overal rondvertellen
dat ik een geheime overeenkomst
zou hebben afgesloten. Er zouden
fotokopijën bestaan van een zgn
door mij en andere ministers ondertekend protokol, waarbij vijf
randgemeenten bij de Brusselse
agglomeratie zouden worden gehecht.
Een week geleden werd in twee
plaatselijke VU-tijdschriften, nl.
dat van Lot en dat van Buizingen,
de beschuldiging dat ik een dergelijk geheim protokol heb ondertekend afgedrukt. On vrijdag 1
maart 1974 heb ik tegen de beide
verantwoordelijke uitgevers klacht
neergelegd wegens eerroof en laster bij het Parket te Brussel.
Het verrast mij dat dergelijke perfide berichtgeving, op basis van
niet-bestaande of valse dokumenten wordt overgenomen in uw officieel partijblad, daar waar u in
hetzelfde blad opkomt voor « een
eerlijke demokratie en een propere politiek ».
Iedereen moet nu toch langzaam

mijn standpunt betreffende de afbakening van de Brusselse agglomeratie kennen : Brussel moet beperkt blijven tot de 19 gemeenten.
Nooit, noch in 't verre, noch in 't
nabije verleden heb ik onderhandeld, laat staan akkoorden getekend, over de aanhechting van
randgemeenten of van welke
Vlaamse gemeente ook, bij de
Brusselse agglomeratie,
ledere tegenovergestelde bewering is gewoon laster ».

ONS KOMMENTAAR
1. De h. Chabert kan niet ontkennen dat LIedekerke-bos onlangs
werd verkocht aan een groot aannemer en een immobiliënmaatschappij. Men kan zich afvragen
of het zover zou zijn gekomen indien de minister en zijn administratie meer spoed achter de
klasseringsprocedure hadden gezet. Méér dan acht maanden voor
een onderzoek van de eigendomstitels is nogal veel. Maar goed,
het bos is nu inderdaad beschermd maar slechts ten voorlopige titel en voor 9 maanden.
Iedereen hoopt vanzelfsprekend
op een definitieve klassering,
maar in de politiek is alles mogelijk.

2. Wij nemen akte van de verkla*
ring van de h. Chabert dat hij
« nooit, noch in het verre, noch
in het nabije verleden » heeft onderhandeld over de aanhechting
van welke Vlaamse gemeente ook
bij de Brusselse aoqlomeratie. Wij
kennen echter ook de opvattingen
terzake van zijn PSC-vrienden en
van Vanden Boeynants, en kijken
benieuwd uit of de h. Chabert
ouk na 10 maart in deze aangelegenheid even duidelijk en kordaat
zal blijven.

9 MAART 1974

YERKIEZINGSFONDS
L.D.P., St. Kat.-Lombeek
J.S., Ninove
J.W., Genk
D.B., Keerbergen
D.D., Bellegem
HalewijTiskring, Edegem
A.C., Schilde,
J.B., Lebbeke
D.P., Mechelen
R.D.. Zellik
Wwe M., Vilvoorde
J.F., Evere
W. D.K., Brasschaat
A.O., Lede
Familie D., St. Truiden
3.C., Brasschaat
'.R., Denderhoutem
F.V.G., 1020 Brussel
Naamloos, Heverlee
H.C., Wezembeek-Oppem
Naamloos, Koningshooikt
C.B., Hillegem
B.V., Roeselare
H.S., Geraardsbergen
J.D.S., Eeklo
G.P., St. Pieters-Leeuw
D.W., Mechelen
B., Sint-Amandsberg
R.M.,Bree
J.N.,Vilvoorde
A.V., Kapellen
G.C., 1190 Brussel
M.S., Edegem
J.R., St. Stevens-Woluwe
P.S., Dilbeek
J.V.L., Bonheiden
D.G., Zottegem
R.d.N., Kalmthout
H. v., Menen
Naamloos, Berchem
R.J., Borgerhout
H.W., Kessel-Lo
R.A., Meise
Naamloos, Leuven
K.F., Antwerpen
M.R., 1080 Brussel
V.L., Wemmei
H.D., Zaire
L.M.G., Kumtich
E.B., Hasselt
C. M., Gruitrode
P.D., Denderleeuw
V.d.B., Schellebelle
M., Wolvertem
H.D.V., Leuven
A.L., Wortel
Naamloos, Zottegem
P.P., Californië, VSA
G.D.V., Heverlee
A.V.M., Antwerpen
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150
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500
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200
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300
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O.A., Erembodeg em
Naamloos, Groot-Bijgaarden
J.C., Wommelgem
Naamloos, Kortrijk
J.V.H ., Kortrijk
R.M. Ranst
J.M.. Kuringen
F.V.H ., Kampenhout
J.L., Deurne
^laamloos, Oostende-Stene
J.V.E , Westerio
E.F., 1030 Brussel
G.P., Broeckem
A.W. 1020 Brussel
M.D.V., Oostende
M.B. Gent
R.B.. Onkerzele
A.S., Tongeren
A.J.L ., Brugge 2
G.D.B., Zellik

F.V. Kraainem
V.R., Buken
Oud-Dinaso's, Berlaar
T.D.C., Meldert (0-VL)
R.V , Mechelen
S.H., Aspelare
H.V.S., Aalst
E.P., Tessenderio
Vlaamse vrienden arr. Nijvel
Handelaar uit Eisene

1.000
1.860
45
1.000
500
100
500
500
150

W.C., 1060 Brussel
Postmannen Brussel X (avond)
R.D.K., Teralfene
Vlaams Ziekenfonds, Asse
R.S., Gent
P.O., Brugge
D.G., Geraardsbergen
R.V.O., St-Martens-Latem
V.V., Kraainem
P.R., Brussel
F.R., Brugge
A.D.B., Brugge
A.P., Brussel
R.V., Heers
H.F.J.M., Hasselt
Van een Pajot uit Lot
J.D.B., Berchem
P.J., Berchem
F.G., Schoonaarde
Een VOS-er, St-Kwintens-Lennik
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200
100
1.300
500
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1.000
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2.000
500

Totaal 5e week

68.099

Algemeen totaal

533.999

Ingezameld _door M.V.d.B.
voor het Kiesfonds van het
arrondissement Brussel
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ANTWERPEN
ANTWERPEN (Arr.)
ARR VERKIEZINGSCENTRUM
Het arr Antwerpen brengt op
zondag 10 e k de dag der verkiezingen
haar
verkiezingshoofdkwartier onder in lokaal « Trefpunt », Turnhoutsebaan 28 te
Deurne Aldaar zullen ook onze
getuigen bij de stemopnemingsbu
reaus (telburelen) hun genoteerde resultaten binnenbrengen of
via speciale telefoonlijn doorseinen Buiten de zovele plaatselijke
afdelingsverkiezingslokalen
de
avond der verkiezingen, zal ook
in « Trefpunt •> de verkiezings
sfeer heersen
GETUIGEN . TELBUREAUS "
WIJ danken bij voorbaat onze
722 « getuigen » morgen zondag
namiddag (10 maart) voor deze
laatste-dag inzet bij deze verkiezingen Deze inzet is van enorm
belang ' Volg goed de u gegeven
onderrichtingen door het arr sekretariaat Uw aanwezigheid staat
officieel vast zodat niemand mag
ont-hi-eken
AARTSELAAR
VERKIEZINGEN
Een bijdrage kan gestort worden op bankrek 418-5006401-86
van de VU afdeling Aartselaar
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekretariaat
Wetstr 12 Antwerpen van 9 tot
16 ü 30 Elke maandag vindt u
er een volksvert die uw problemen helpt oplossen van 16 tot 20u
STEUNLIJSTEN
Wie nog niet op een onzer lijsten heeft ingetekend kan dit nog
op ons sekretariaat komen doen
Of storten op bankrek Krediet
bank
Carnotstr
404 3036801-74
van VU Antw Stad
GETUIGEN
We verwachten morgenmiddag
vanaf 14 u 30 de getuigen die
zich opgaven en die een uitnodiging van ons gekregen hebben
Niemand wordt in de feestzaal
GD de Meir toegelaten zonder
deze uitnodiging
Nadat onze getuigen hun uitslagen hebben genoteerd on hun
formuliertjes geven ze deze af
aan onze Volksuniestand in de
feestzaal Wie nadien in gezellige
sfeer de verkiezingsuitslagen wil
volgen kan dit in het Volksunielokaal « Trefpunt » Turnhoutsebaan 28 Deurne Men kan ook in
de bovenzaal van cafe « Kleine
Carnot » Carnotstr
Antw de
TV uitslagen volgen Verder zijn
er nog talrijke Vlaamse lokalen te
Antwerpen waar de overwinning
druk zal besproken worden leder kieze het lokaal van zijn
voorkeur
BERCHEM
DIENSTBETOON
Mandatarissen dr H Goemans
Grote Stwg 86 tel 39 02 30 elke
maandag van 14 tot 16 u
Jef
Brentjes Van Vacrenbergstr 63
na tel afspraak 39 10 74 of m cafe
De Zwaan-Gitschotellei elke dins
daq van 19 u 30 tot 20 u
Jos
De Roover Ruytenburqstr 10 elke
maandag van 18 tot 19 u
mevr
Paula Van Beeck na tel afspraak
2173 60
Paul Baeten Vredestr
12 elke dinsdag van 20 u 30 tot
21 u 30 of na tel afspraak 30 85 01
KOO leden J Geukens, na af
spraak 39 18 27 V Peeters naafspraak 21 46 24
Bestuursleden
R Van Beeck,
na afspraak 21 73 60
L Dox na
afspraak 30 93 75 A Filliers Sta-

GEVRAACD :

Zelfstandige

UITBATER
voor drankgelegenheid
te A a r t s e l a a r
Schrijven naar :
N.V. F I D U V A
Amerikalei 86
2000 Antwerpen
Tel. ( 0 3 ) 3 8 . 3 5 . 1 9 / 1 8
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tiestr, tel 39 24 28 , R Hoyaux,
Ehsabethlaan 79, tel 30 68 71 of
30 97 38 , J Laureyssens, na afspraak 30 23 89 , mevr G HenneGoemans, na afspraak 21 11 59
Bovendien kan iedereen terecht
op het sekretariaat, Vredestr 12,
elke disdag na de 2e vrijdag van
de maand van 20 u 30 tot 22 u 30
BOECHOUT-VREMDE
AKTIE . BLAUWE KAART »
En u ' Al lid of al een nieuw
lid gemaakt ' Met de blauwe
kaart, die u werd toegestuurd
Onze afdelingssekretaris neemt ze
met plezier in ontvangst

TELLERS OPGELET
BRASSCHAAT
DIRK DECLEIR
Op 27 februari II nam Brasschaat afscheid van een groot
Vlaams akteur Dirk Decleir, smartelijk omgekomen bij een autoongeval HIJ was de zoon van
ons gemeenteraadslid, tevens partijraadslid Rik Decleir Afdelingsbestuur en -leden van VU-Brasschaat betuigen hun innige deelneming bij dit grote leed
VERKIEZINGEN EN VERKIEZINGSFONDS

Financieel kan er nog steeds gesteund worden op onze rek nr
413 0046371-62
van
VolksunieBoom (Kredietbank) met vermelding «verkiezingen » Nu reeds
onze dank daarvoor '

Wie helpt mee de grote put
delgen die deze verkiezingen m
onze reeds magere afdelingskas
maakte ' U kan steeds een bijdrage storten op onze rek nr
1946 bij de Kredietbank Brasschaat indien onze bestuursleden
u bij vergetelheid oversloegen tijdens hun « financiële mobilisatie » WIJ danken u bij voorbaat
voor uw welgekomen steun '
En welk bolleke zwart maken '
Van onze eigen kandidaten natuurlijk I En vrouwen voor vrouwen ' Dat nemen we ons vast
voor I
De uitslagen van de streek worden 's avonds bekendgemaakt in
Kapellen, Engelselei 13 bij Erikson
Verkiezingshoofdkwartier voor het
arr Antwerpen op 10 maart in
zaal « Trefpunt », Turnhoutsebaan
28 te Deurne

BORGERHOUT

PROPAGANDATOCHT

VERKIEZINGSFONDS
U kreeg uw brief voor financiële steun Stop er (zoals gewoonlijk) een milde gift in en leg hem
gereed Onze propagandisten halen hem wel af Of spaar hun tijd
en geef hem zelf af bij voorz Fred
Entbrouxk Kapelleveldstr 3, of
sekr Ward Bellekens Heuvelstr
78 of Jef Meulepas, Alex Franckstr 51 Boechout
BOOM
VERKIEZING

ZIEKENVERVOER
De dag van de verkiezingen
verzorgt onze afdeling opnieuw
zieken- en gehandikaptenvervoer
diegenen die hierop wensen beroep te doen telefoneren hiervoor of geven hun naam op aan
Hugo Andries
Turnhoutsebaan
116 tel 36 59 67 We verwachten
ook enkele bereidwillige autovoerders
deze geven ook hun
naam op op hogervermeld adres
Let op
indien u telefoneert is
het mogelijk dat de bandopname
Is ingeschakeld dan hebt u eén
minuut om uw naam en adres en
het nodige te zeggen
VERKIEZINGSAVOND
De avond van de verkiezingen
verwachten wij u zoals elke keer
in de « Nieuwe Carnot » vanaf
19 u 30
daar worden door de
getuigen de uitslagen binnenge
bracht en kunt u het gunstig verloop van de verkiezingsoverwinning in een aangename sfeer volgen
OVERLIJDEN
We bieden onze oprechte deel
neming en medeleven aan aan
ons provincial en gemeenteraadslid en mevrouw Dirks bij het afsterven van een broer van Frans
KINDERFEEST
De datum van het kinderfeest
werd verplaatst naar zaterdag 23
naart te 15 u in de zaal Reuzenpoort Belangstellenden schrijven
hun kinderen van 4 tot 12 jaar
m bij onze sekr mevr Van Geert,
Lt Lippenslaan 22 tel 36 68 29
mits een kleine bijdrage van 20
fr Op het programma staan ver
meld Nonkel Carlo en een goo
chelaar Het wordt net als vorig
jaar een geanimeerde namiddag
BORSBEEK
DIENSTBETOON
Peer Van Nuffelen gemeenteraadslid Corluylei 24 tel 2160 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 2148 21

10%vr.V.U.Ieden
KOSTUUMS VESTONS B R O E K E N P A H D Ê S S Ü S I
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING V E R M E E S C H
steenhouwersvtst 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83J

Heden zaterdag 9 maart te 13 u.,
— fietsen, « trotinetten », rolschaatsen, paard en kar, koets
— alles wat rijdt is welkom in onze propaqandatocht die zoveel mogelijk milieuzuiver moet zijn ! Bijeenkomst voor allen achter de
hoofdkerk op het grote plein voor
13 u. Ook mensen van andere afdelingen van harte welkom ! We
zouden een zeer grote opkomst
willen, dat maakt indruk, want de
Volksunie wint toch^ t

Bij het tellen van de stemmen ontstaan er telkens weer meningsverschillen over de al dan niet geldigheid van sommige
stembrieven. Dat zal morgen zondag weer zo zijn. Het kan
(zal) best gebeuren dat een VU-kiezer, die niet goed de regels
van het spel kent, het nulletje van het cijfer zes zwart maakt,
i.p.v. het bolletje in een der vierkantjes. Bij dergelijke gevallen moet u aandringen op geldigheid. U hebt daarvoor twee
argumenten : een dergelijke stem is een duidelijke uiting van
de wil van de kiezer, men moet oordelen volgens de geest
van de wet en niet volgens de letter. Tweede argument : bij
vorige verkiezingen toen andere partijen — w.o. de CVP —
het nummer zes hadden werd in de meeste gevallen een
zwartgemaakte zes-nul ais geldige stem aanvaard. Wat toen
als norm gold geldt het nu evenzeer !

BERICHT AAN DE
21.JARIGE KIEZERS
Alle jonge mannen en vrouwen, die op 1 oktober 1973 21 jaar
geworden waren, hebben stemrecht en kunnen dus gaan
stemmen zonder oproepingsbrief. Op vertoon van hun identiteitskaart worden ze tot de stemming toegelaten.
21-jarigen die deze leeftijd pas op 2 oktober en later bereikten zijn voor de verkiezingen van morgen nog niet stemgerechtigd.

K^LCHDIg
MAART
9 Kessel : VU-lentebal (dit jaar verkiezingsbal). Gemeentelijke turnzaal Orkest The Spoetniks
10 Deurne : VU-arr. verkiezingshoofdkwartier, vanaf 19 u ,
in « Trefpunt », Turnhoutsebaan 28, TV-schermen
14 Brasschaat : Baskische avond (VUJO) Feestzaal, 20 u.
15 Schilde : VU-lentebal. Cdfé « Pallieter » Inkom
50 fr.
Reuze tombola
16 Antwerpen : « Vlaamse Volksharmonie »-bal in zaal Immaculata Steenbokstr, (Zurenborg). Kaarten
Rosci, Rudolfstr 56
23 Borgerhout : Kinderfeest te 15 u, Reuzenpoort, Turnhout
30 Ekeren : VU-bal in zaal • EIcks Thuys » Van De Weyngaertplein 13, te 20 u 30, Inkom 50 fr Orkest « The Paradiso's » Schaf nu uw kaarten aan op het sekretariaat, Geestenspoor 72 (tel 41 04 41) en bij de bestuursleden

WIJ VROUWEN 1
WIJ stemmen voor de Volksunie I Maar wij stemmen zeker
vrouw ' Omdat de zwart gemaakte bolletjes achter de naam van
de vrouw op wie je je stem uitbrengt zeer, zeer zorgvuldig zullen geteld worden
Onze kandidaten voor de Kamer
effektief
7e plaats
Gert
De BuysscherVan Opstal plaatsvervanger
2e plaats
Monica
Verijke-Deschepper U kan volkomen geldig stemmen door voor
beide kandidaten een voorkeurstem uit te brengen Dank u '
ONZE MANNELIJKE KANDIDATEN
Voor de Senaat
4e plaats
Rik Decleir
Voor de Kamer
16e plaats
Ivo Van Assche (effektief) - 4e
plaatsvervanger
Guy Coenen ,
Voor de Provincie
8e plaats
Roger Vanthillo
Breng uw voorkeurstem uit voor
uw kandidaat U kan voor al onze
mannelijke kandidaten stemmen,
ze rekenen op u '
VUJO

Wijzigingen Dosfelinstituut
Gezien de verkiezingsvoorbereidingen zijn enkele wijzigingen
noodzakelijk.
#

Kadervormingskursus « Politiek opbouwwerk » - Brussel.

— Zaterdag 2 maart
vervalt, maar wordt verschoven naar
een nieuwe tussendatum : zaterdag 23 maart.
— De andere data bijven behouden (zaterdagen 16 en 30
maart). Plaats : huis Alumni-Leuven-I\4agdalenastr. 51 te Brussel, telkens van 13 u 45 tot 17 u.
# Het geplande vormingsweekeinde voor ex-deelnemers aan
de kursussen « politiek opbouwwerk n, gepland voor maart,
wordt verschoven naar april. Belangstellenden ontvangen een
nieuwe uitnodiging.

BASKISCHE AVOND

Vlak na de verkiezingen op donderdag 14 maart te 20 u in de
Gemeentelijke
Feestzaal
Door
Verstraetenlei
Programma inleiding door Walter Luyten sekr van het Vlaams
Komitee voor Nationale Minderheland tentoonstelling van boeken,
den
diamontage over Baskenfoto s en afiches , Baskische protestliederen
gesprek met een
paneel van 3 Baskische vrijheidsstrijders
In Edegem had een gelijkaardige
avond plaats En met overweldi
gend sukses We verwachten hier
ook een formidabele opkomst
Breng al je vrienden mee ' We
vroegen een Bask hoe we hen
konden helpen Zijn antwoord
door m Vlaanderen Vlaams-nationalist te zijn Knoop dit goed in je
oren '

OVERWINNINGSBAL
De V O L K S U N I E - H A R M O N I E - A n t w e r p e n
nodigt U uit op haar 8ste verjaringsbal

op ZATERDAG 16 MAART 1974
De bekende radio- en T V - v e d e t t e

INCRIANI
en haar o r k e s t T H E R O M A N O ' S spelen t e n
dans in de zaal M
IMMACULATA,
Steenbokstraat, A n t w e r p e n Z u r e n b o r g
Aanvang met openingsconcert door

VOLKSUNIE-HARMONIE
te 2 0 uur stipt
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ENKELE ECHO'S VAN
DE VERKIEZINGSSTRIJD
IN VLAANDEREN
Een aantal van de VU-lijstaanvoerders

m diverse arrondisse-

menten stuurde ons een beknopt
verslagie

van

de

verkiezings-

strijd in hun arrondissement. Zij
voegden er tevens hun vooruit-^irhten aan toe. Morgen weten
w i j of zij de sfeer juist hebben
aangevoeld.
In elk geval is er overal door de
VU-mensen hard gewerkt, en het
optimisme groeide dan ook met
de dag. U ook, lezer, kunt er
vandaag nog iets aan doen -. bel
zoveel

mogelijk

vrienden

en

kennissen op voor nr. zes, en
vraag hen hetzelfde te doen. En
morgen vieren w i j , voor de zesde
achtereenvolgende maal !

ANTWERPEN

Niet alleen de kwaliteit van onze eigen
lijsten maar ook het wegvallen van belangrijke kandidaten bij onze tegenstrevers,
met het totaal verbleken van het idool
Van Mechelen en de openlijke ruzie in de
CVP-rangen, verhogen onze kansen op een
belangrijke winst
WIJ tippen op het behoud van onze volksvertegenwoordiger en onze senator (indien de apparentering ons geen poetsen
bakt), op de aanwinst van minstens éen
provincieraadslid, en, wie weet, op een
tweede verkozene voor de Kamer ' Ditmaal zit het er in !

TURNHOUT

Een flits uit de druk bijgewoonde VU-meet!ng te Antwerpen
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(J Belmans) De verkiezingsstrijd in het
arr Turnhout is rustig en bijna futloos
verlopen — dit laatste altans voor wat
de andere partijen betreft
In gans het arr waren reeds drie Volksuniepamfletten in de brievenbussen gedropt, vooraleer de andere partijen zich
aandienden En wekenlang beheersten op
vele plaatsen onze plakbrieven het straatl ^ ^ ^ - j beeld
'WroFf Of het de laatste dagen even rustig zal
r<^« * blijven, is zeer de vraag Naar vaste gewoonte begonnen de CVP-ploegen — die
tot voor kort ofwel het plakmateriaal off wel de strijdlust ontbeerden — met een
nijdig offensief, waarbij ze zowel hun partijgenoten van de andere standenorganisaties als hun politieke tegenstrevers stelselmatig overplakken
Reaktie bleef niet uit, en heel wat peperdure borden moesten eraan geloven Onze
propagandisten blijven echter zeer voorbeeldig en beheerst, en wij doen een
dringend beroep op hen allen, om hierin
te volharden tot het einde toe
De overige aktiepunten van de kiesstrijd
verlopen zeer vlot
minstens 5 grote autokaravanen, talloze verzendingen op
adres, debatten, verspreiding van stickers,
folders, ballons, foto's plaatsen van borden, financiële mobilisatie
De vooruitzichten zijn dan ook zeer goed

Jo Belmans, lijsttrekker in arr. Turnhout
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LEUVEN

BRABANT

-1958 1961

(W. Kuijpers) Ons arrondissement Leuven
zit ergens weggedrukt tegen de taalgrens,
onder de magere Kempen en vlak tegen
de olievlek Brussel. Binnenin bergt het
een Hageland met de minst betaalde
mensen uit heel het land.

1965 1968 1971
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WIJ

W. Kuiipers,

kamer, arr.

Leuven

vergroot) en een derde kamerzetel. Het
is evenwel onmogelijk nu reeds te bepalen welk arrondissement dit mogelijk
nieuw parlementair mandaat zal verwerven. Dit doordat een derde kamerzetel
naar alle waarschijnlijkheid onrechtstreeks
zal worden verkregen, hetgeen betekent
dat de uiteindelijke lokalisatie afhankelijk is van het spel der apparentering.

TONGEREN-MAASEIK

LIMBURG

CD

De universiteit heeft jarenlang een verfransende bourgeoisie geleverd. Franskiljonse bedrijven, nu beheerst door 'n Shoe
Post-man Van Audenhove, 'n suikerfabriek-baron Rolin-Jacquemin en 'n brelgoederen-rentmeester Sprockeels — align PVV ! — hebben de rest van ons
volk verknocht. Noch de Boerenbondse
CVP, noch de ACV-ers uit de Vaartstraat,
noch de afstammelingen van de echte
socialisten hebben hieraan Iets veranderd. Integendeel. De zoon uit een handelszaakje werd Burggraaf Eyskens over
de rug van de werkman en de ex-proleten
hebben zich vast genesteld in de partaaiparastatalen In ons arrondissement vormen zij plaatselijke grootmachten, waartegen de drie onafhankelijken van de
Volksunie, senator Van Haegendoren senator Vandezande en ik zelf, het moeten opnemen. Dank zij een zeer kameraadschappelijke arrondissementsraad kan
dit. Onze pollverrichtingen waren schitterend ; de uittredende parlementsleden
werden ongeveer unaniem verkozen. Hetzelfde voor de provincieraadsleden en de
modellijst kreeg meer dan 2/3 van de
stemmen. De dames behaalden 9 plaatsen op de 41 en tevens de « volgende

1965 496Ö 1971

(E. Raskin) De klesstrijd, die door Volksunie Tongeren-Maaseik wordt gevoerd
verschilt weinig van de kampagne van
1971. Het enig nieuwe propagandamiddel
zijn de talrijke advertenties In het weekblad « Koerier ». Anderzijds valt het op
dat onze propagandisten meer zelfverzekerd zijn. In 1971 werden zij gekonfronteerd met 'n triomfalistische CVP, die van
de grondwetsherziening haar paradepaard
had gemaakt. Deze keer echter heeft de
partij van de heer Martens weinig of niets
te bieden, waarbij komt dat de samenstelling van haar senaats- en kamerlijst
met heel wat moeilijkheden gepaard is
gegaan. Ook van de BSP en de PVV gaat
niet zo heel veel animo uit, hetgeen
weliswaar ook in 1971 het geval was.
Het Limburgs Volksuniekader koestert
goede vooruitzichten : een winst van
enkele provincieraadszetels {waardoor de
kans op één provinciale senator wordt

£

Raskin, lijsttrekker
kamer,
arr
Tongeren-Maaseik

Ook bulten het Volksuniekader overheerst de mening dat het vooral onze partij Is die op 10 maart e.k. vooruit zal
gaan. De slogan «Nij met de Volksunie !»
blijkt sukses te hebben. De publieke opinie begrijpt niet waarom de traditionele
partijen nieuwe verkiezingen hebben uitgeschreven. Anderzijds meent zij dat een
verandering In het politieke beleid alleen
maar van de zijde van de Volksunie kan
komen.
Samenvattend mag worden gezegd, dat de
verkiezingskampagne in Tongeren-Maaseik op volle toeren draait en dat zowel
binnen als buiten het Volksuniekader algemeen verwacht wordt dat onze partij
een nieuwe overwinning tegemoet gaat.

bij de doorsnee-man hoort men toch dat
de traditionele regeringspartijen stemmenverlies gaan lijden. De socialisten
bullen wellicht het meest getroffen worden. Het heeft er in elk geval de schijn
van dat door hun massale propaganda,
CVP, BSP en PVV de schade trachten te
beperken.
Voor onze partij zit er, procentueel gezien, toch heel wat winst in. Ten opzichte
van andere arrondissementen hebben wij
nog wat goed te maken als tenminste de
ogen van onze kiezers nu eens écht opengaan.
Onze t e g e n s t r e v e r s zegden vroeger dat stemmen voor de VU verloren
stemmen waren. Als alleen de twijfelaars
eens inzien dat zulks niet waar is, dan
zit een kamerzetel voor de VU er evengoed in als voor de onrechtstreeks gekozen BSP- en PVV-zetel.
Daarom is vandaag 9 maart even belangrijk als de verkiezingsdag zelf : iedere
bewuste VU-kiezer overtuigt vandaag nog
enkele vrienden en kennissen-twijfelaars
dat morgen hun stem voor de eerste
maal doorslaggevend kan zijn voor ons
arrondissement. Wij danken hen daarvoor bij voorbaat.

OUDENAARDE

(M. Debackere) In het arrondissement
Oudenaarde-Ronse verliep de verkiezingsstrijd vrij rustig en zonder noemenswaardige incidenten. Minder straat-rumoer in
elk geval ; autokaravanen en mlkrowagens doen het minder dan vroeger. De
VU-Oudenaarde althans vindt deze wel
wat voorbijgestreefd.
Onze propagandisten verzorgden prima de
officiële en gehuurde verkiezingsborden ;
zorgden daarbij voor wat estetisch uitzicht In de vroegere gemeente Petegema-d-Schelde was gezorgd voor talrijke
privé-borden. Dat viel op.
De traditionelen deden het met een echte
barnum-reklame. Vooral de liberale De
Croo en de socialisten muntten daar in
uit rond hun eigen persoon. De CVP-er
Verroken verzorgde zijn persoontje langs
verkiezingsbladen. Nagenoeg om de twee
dagen stak een pamfletje in de bussen
en nochtans had hij bij het begin van de
verkiezingsstrijd in zijn weekblad geschreven dat hij het sober zou aandoen. Maar
hij doet nu precies altijd het tegenovergestelde van wat hij zegt !
In deze verkiezingskampagne is andermaal gebleken dat de kleurpartljen in ons
arrondissement over veel fondsen van
neven-organisaties moeten kunnen beschikken. Als men bij het permanent verkiezingsbureau van de CVP terecht
moest, dan kwam men terecht In de kantoren van ACV-ACW te Oudenaarde.
De verwachtingen voor de VU in ons gewest zijn, zoals overal elders, gunstig.
Onze lijsten waren nooit beter samengesteld en gepreld over het ganse arrondissement wat de kandidaten betreft.
Logisch verwacht Iedereen winst, maar

verkiesbare », nl. de tweede plaats voor
het kiesdistrikt Leuven - Provincie. De
budgettering werd heel planmatig uitgewerkt door onze arrondissementele penningmeester, Jef De Meyer, en ons arrondissementeel sekretariaat o.l.v. Frans
Vanden Eynde, zette heel de « machine »
in beweging.
De negen kantons en de agglomeratie
sprongen onmiddellijk aan het werk. Dagen vóór de andere partijen zat ons eerste verkiezingspamflet in de 136.000 huisbussen van het arrondissement. Er zouden nog vier volgen. De 20 streekbladen
belichtten elk de regionale problemen en
de distriktpamfletten stelden de kandidaten voor. Senator Van Haegendoren verwezenlijkte de krachttoer om méér dan
200.000 fr. in te zamelen en verschillende
afdelingen stortten meer dan hen gevraagd werd I
Senator Vandezande was met zijn ploeg
aan het werk in Nijvel en zorgde dat het
grootste deel der handtekeningen binnen
kwam.
Een fantastisch resultaat op korte tijd.
Intussen werd er geplakt, gebust en huisbezoeken gedaan... ontelbare uren ! [*)
!n ieder geval verhopen wij, na jaren sistematische uitbouw, een sterke vooruitgang te boeken.
(*)Onze
arrondissementele
kiesavond
werd een reuze-sukses. Bijna 1.000 aanwezigen ; een filmende TV-ploeg v.d.
BRT en het reportagebezoek van het
Zweites Deutsches Fernschen zorgden dat
« oüiienuit » het entoesiasme gedeeld
werd.

M. Debackere, lijsttrekker
arr. Oudenaarde

kamer,
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DENDERMONDE

(A. Geerinck) In het arrondissement Dendermonde is de voorverkiezingsstrijd rustig afgelopen, het samenstellen der lijsten is tamelijk vlot verlopen.
Een dieptepunt is dat wij in de gemeente
Lebbeke geen kandidaat voordragen
De evenw/ichtige samenstelling van de
lijsten draagt de algemene goedkeuring
van de bevolking mee.
A. Geerinck,

lijsttrekker

kamer

arr.

Dendermonde

WESTVLAANDEREN
lEPER

1955 1961

4965 496Ö 49?1

ARR. KORTRIJK
Onmiddellijk na de val van de regering
werd verzameling geblazen in het vooruitzicht van vervroegde verkiezingen, en
zoals het steeds het geval is geweest bij
vorige kampagnes, werd de oproep flink
beantwoord. Nauwelijks was' bekendgemaakt dat de bevolking op 10 maart terug
naar de stembus werd geroepen of op
borden en muren verschenen reeds de
eerste VU-affiches, overschot van vorige
verkiezingskampagne.
Op zeer korte tijd en zonder moeilijkheden werden de lijstaanvoerders en verkozenen aangeduid en bevestigd ; dit
zijn : Luc Vansteenkiste voor de Kamer,
Frans Blancquart voor de Senaat, Roger
Vandewattijne en Lut Van Landuyt-Comeyne voor de Provincie Raad, Distrikt
Kortrijk, Herwyn Vandenbuicke voor Distrikt Menen, allen reeds zetelende mandatarissen ; voor het Distrikt Harelbeke,
werd Raf Parmentier de nieuwe lijstaanvoerder. Deze mandatarissen en lijstaan-

OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE
(E. Vansteenkiste) Op het ogenblik dat
dit stukje gepleegd wordt staat de VU
van het arrondissement Oostende-VeurneDiksmuide volledig klaar om zich op 10
maart te meten met de « grote » tegenstrevers. De klassiek geworden korte
voorbereidingsperiode werd en wordt van
de eerste tot de laatste minuut koortsachtig benut. Opvallend lang duurde het
vooraleer de kiezer — voor zover dit nog
mogelijk is — zich in een verkiezingssfeer gevoelde. Plakborden bleven tergend lang « maegdelijk », brievenbussen
stelden zich de vraag « komen ze nu of
niet ? », terwijl het arrondissementeel
leefmilieu alleen gestoord werd door het
verkeerslawaai, waarbij zich geen enkele
melodieuze klank voegde.
De (bescheiden) start werd gegeven op
19 februari bij de trekking van de lijstnummers. Opnieuw had de Volksunie de
eer — en vooral het heimelijk genoegen
— als EERSTE op het politieke strijdtoneel te verschijnen. Officiële stads- en
gemeenteborden kregen een eerste beurt
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De vier op de kamerlijst zijn : Geerinck
A., Burgemeester Zele ; De Beul Lutgardis, een jonge vrouwelijke militante uit
Dendermonde ;
Brackman,
voorzitter
KOO-Wetteren en Jozef De Clerck, schepen te Hamme.
Geen enkele andere partij is er in geslaagd zulke evenwichtige samenstelling
te maken. Onze vooruitzichten zijn dan
ook optimaal, wij streven er naar dat de
VU voor de eerste maal te Dendermonde
een rechtstreekse gekozene zou hebben.
De propaganda wordt degelijk gevoerd,
wij waren de eersten op straat en de
eersten in de huizen van de mensen met
een degelijk pamflet dat gretig is gelezen.
Daarom is de hoop dan ook groot en
staan de verwachtingen hoog gespannen,
om de hoge score die wij bereikt hebben
in 1971 nog te verhogen, het is mogelijk
en wij moeten het nu in werkelijkheid
omzetten . - met de VU nij I ».

(M. Gapoen) Net zoals In 1971 heeft de
VU van het arr. leper de verkiezingsstrijd
op een eigen en dinamische manier aangepakt.
De VU is als eerste partij aan het plakken gegaan en werd daarin door geen
enkele tegenstrever geëvenaard ; noch in
de afwerking, noch in hoeveelheid. En
amper tien dagen na de regeringskrisis
kwam ons eerste pamflet in alle bussen
van het arrondissement.
Daarmee waren wij ver vooruit op de
logge propagandamachine van de traditionele partijen. Meteen was ook de gevreesde onverschilligheid van het kiezerskorps doorbroken en had de VU alle
aandacht voor zich zelf opgeëist. Na dit
eerste pamflet zijn er dan nog 5 arr. pam-

M. Capoen, lijsttrekker
arr. leper

kamer,

Wat verwachten wij nu van al deze inspanningen ? Zonder te optimistisch te
zijn, menen wij toch dat er voldoende
stemmenwinst inzit om de kamerzetel
van Luc Vansteenkiste rechtstreeks te
halen ; dit zou dan een gunstige weerslag kunnen hebben bij de zetelverdeling
in de provincie en een van de arrondissementen in de provincie zou een zetel
meer kunnen halen

voerders worden bijgestaan door een
ploeg zeer waardevolle kandidaten.
Wat de verkiezingskampagne betreft, is
het of enkel de VU gelooft in haar kansen zó passief zijn de andere partijen !
Waar de VU haar kampagne voert rond
haar programma en haar plaatselijke kandidaten, schijnen de andere partijen enkel
over verre nationale figuren te beschikken. Reeds 2 VU-pamfletten werden verspreid in het hele arrondissement en het
VU-programma verscheen op de eerste
bladzijde van een arrondissementeel reklameblad vooraleer het eerste propagandamateriaal van de andere partijen in
de bussen viel ; vervolgens nog twee
pamfletten in twee reklamebladen. Al
deze pamfletten, evenals de persoonlijke
propaganda van onze kandidaten, was
heel degelijk wat inhoud en vormgeving
betreft.
Ook aan de aanplakkampagne werd de
nodige aandacht besteed, publiciteitsborden werden gehuurd en eigen borden verschenen overal in het stadsbeeld en langs
de wegen.

op de ons toegekende plaats, ditmaal
opvallend bescheiden van oppervlakte.
Stilaan kwamen de andere partijen naar
voren en het zal wel niet het geruste geweten zijn geweest dat de BSP-Oostende
bv. deed grijpen naar het — de vrees en
machteloosheid verradende — middel van
.< klets maar overal op ». Scholen, kerken, « voorwerpen bestemd voor algemeen nut » werden beklad, onder de
leiding van rode kd Laridon uit Oostende,
alwaar hij schepen is voor het leefmilieu I Alleen weten wij niet of het voor
de bescherming dan wel voor de vernieling is van dit leefmilieu dat Laridon zich
geroepen gevoelt. Weer was de VU de
eerste om met talrijke mikro-wagens op
straat te komen. Weer valt de zenuwachtigheid op van de BSP, die zich met
schimpen denkt te moeten verdedigen
bij hun aanvallen op de VU. De spitsbroeders, CVP en PVV spiegelen zich ook
plaatselijk aan de VU. Teksten en slogans
zijn van het zuiverste(?) plagiaat. Gewoontegetrouw is hun optreden met
mikro-wagens het zwakst. De simpatiebetuigingen van het publiek zijn talrijk
en vooral... spontaan. Anti-uitingen verminderen fel en zijn vrijwel onbestaande
geworden. Men « voelt » dat er weer iets

fletten gevolgd, wat maakt dat wij voortdurend in de kijker liepen De inhoud van
de teksten was overwegend positief,
waarmee we bedoelen dat het VU-programma maximaal aan bod is gekomen.
Ook enkele tipische Westhoekproblemen
werden in opbouwende zin benaderd.
De verkiezingsstrijd is zeer sportief verlopen en werd totaal gedomineerd door
de VU-propaganda ; de andere zijn er gewoon niet bij te pas gekomen.
De stempel die de VU op deze verkiezingsstrijd heeft gedrukt, bepaalt dan ook
in sterke mate de publieke opinie, iedereen zegt dat de VU opnieuw zal vooruitgaan. Dezelfde eensgezindheid bestaat
rond de BSP-terugloop. Voor wat de CVP
en de PVV betreft, zijn de meningen niet
zo scherp afgetekend, maar globaal genomen, voorziet men voor deze twee geen
grote verschuivingen.
Al met al heeft de VU van het arr. leper
een voorbeeldige kiesstrijd gevoerd, zodat het imago van de VU als jonge en
dinamische partij alle eer werd'aangedaan. Morgenavond zal het resultaat er
niet om liegen.

Wat de senaatslijst betreft, rekenen wij
eveneens op een stemmenwinst die echter geen noemenswaardige invloed kan
hebben op de zetelverdeling.
De provincieraadsverkiezingen kunnen ons
enkele aangename verrassingen brengen.
Een doorbraak m het distrikt Harelbeke,
dat tot nog toe het zorgenkind was van
ons arrondissement, kan ons een 4e zetel
bezorgen, wat zeer belangrijk kan zijn
op het ogenblik van de verdeling van de
provinciale en gekoópteerde senatoren.
Om te besluiten nog dit, wij hebben vertrouwen in de kiezers uit ons arrondissement en wachten vol vertrouwen de uitslagen van morgen af.

E. Vansteenkiste, liisttrekker kamer,
arr.
Oostende-Veurne-Diksmuide

is gewijzigd in de gunstige zin voor de
VU In het arr. OVD zal 10 maart ongetwijfeld een positieve
verkiezingsdag
worden voor de VI-nationalisten. Zwakke
lijsten van de CVP (Piers en Versteele
van het toneel), een relatief zwakke
PVV-kamerlijst, terwijl de BSP met een fel
besproken Laridon op kop voor de Kamer
en een oude senaatslijst zich « gewild »(?) tot de kiezer richt, doen voor
de VU de ernstige hoop rijzen op een
even ernstige vooruitgang. De werking
van de gemeenteraadsfrakties is daar niet
vreemd aan. Nog minder vreemd is de
taaie werking van de tientallen bestuursleden, de koppige en gekende WestVlaamse standvastigheid Kortom, dit alles
•— samen met de spontane, publieke reakties (door •< woorden, daden, gebaren
en/of geschriften » om het met strafrechttermen te schrijven) — doen in het
arrondissement OVD niet enkel de hoop
rijzen op een aanzienlijke stemmenwinst,
maar de overtuiging groeien dat degenen
•< die het anders zullen doen met deze
man », « die zich op hun best gevoelen »
en « weten wat ze willen », op 10 maart
1974 zullen vaststellen dat de kiezers het
nog meer in VU-stemmen zullen omgezet
hebben.
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EDEGEM
VERKIEZINGSFONDS
Wie ons verkiezingsfonds wil
steunen (en het is werkelijk nodig) schrijve nog vandaag een
som die telt over op bankrekening
645 1005522 55 van VU Edegem
bij Bank van Breda met vermelding « Verkiezingsfonds »
FIETSENKARAVAAN
Vandaag 9 maart organiseren
WIJ een reusachtige fietsenkara
vaan als laatste propagandastunt
voor de verkiezingen Het moet
een overdonderend sukses worden Wi| komen samen op het
Kerkplein te Elsdonk om 13 u 30
VERKIEZINGSAVOND
Morgen 10 maart van 20 u af
gezellige verkiezingsavond in Drie
Eiken Er staan twee kleurentelevisies Vier de overwinning mee '
EKEREN
VERKIEZINGEN
De bestuursleden stellen u hun
kandidaten voor Provincie Veerle Thyssens (4de plaats) en Se
naat dr Paul Bortels (9e plaats}
Schenk hen uw voorkeurstem
Hartelijk dank
VERKIEZINGSFONDS
Gelieve te storten ofwel op on
ze rekenmg bij de Kredietbank,
PR 000 8349 KB Ekeren voor rek
nr 414 5024661-97 van VU Ekeren
ofwel op het sekr Geestenspoor
72 tel 41 04 41 ofwel aan de penningmeester Wielewaallaan 6 tel
64 19 38 Hartelijk dank
HOBOKEN
VERKIEZINGEN
9 maart Autokaravaan Samenkomst om 14 u Nachtegaallaan
Vertrek
14 u 30
10 maart
Verkiezingsavond in
Vlaams nationaal centrum Steynstr 85 Begin 20 u 30 TV-toestel
voorzien
HOVE
VERKIEZINGEN
De kiezers die wensen gebruik
te maken van ons vervoer naar
het kiesbureel op zondag 10 maart
worden verzocht m verbinding te
treden met Guido Verheyden Ka
pelstr 70 tel 55 26 71
VERKIEZINGSFONDS
We danken de talrijke simpatisanten die reeds ons steunfnp s
spijsden Hierbij ons rek nr bij
de Kredietbank Hove 405-6011821-

83, Volksunie-afd Hove Propaganda kost geld Steun mild
KAPELLEN-HOEVENEN
FINANCIËLE STEUN
Doe een storting zo snel moge
lijk met vermelding « Verkiezingsfonds 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.
KONTICH
VERKIEZINGEN
Onze afdeling wenst haar 2 kandidaten Jef Steurs (lijsttrekker op
de provincielijst) en Marcel Verbeeck (6de plaats Senaatslijst)
veel sukses toe Ook in ons ge
we"st een VU overwinning '
FIETSKARAVAAN
Vandaag, zaterdag 9 maart als
sluitstuk van onze kiespropaganda een fietskaravaan Jong en oud
IS welkom ' Samenkomst en vertrek
te ^3 u 30 in de Witvrouwenveldstraat
VERKIEZINGSUITSLAGEN
Morgen 10 maart kunt u mee
de verkiezingsuitslagen volgen m
lokaal Alcazar vier teevees staan
voor u klaar
LENTEWANDELING
De Volksuniejongeren van Kon
tich nodigen u hartelijk uit op hun
lentewandeling van zondag 17
maart
trektocht door het Hertogenwald bij Eupen Gelieve vooraf
te verwittigen
Eduard Lemmens
Kouwlei 11 , Luk Verbeeck, Duffelse Steenweg 87 en Simonne Mampaey Keizershoek 187
LEEST
BAL
Ons 1ste groot VU bal gaat door
in zaal St-Cecilia Orkest
Sound
One (Gouden gitaar, Antwerpen)
Deuren
20 u 30 Afspraak voor
alle vrienden van het omliggende
Een gelegenheid om nog eens na
te kaarten over de voorbije kies
kampanje en het glas te heffen
op de goede afloop
MERKSEM
IN MEMORIAM
Weer is een van onze trouwste
kameraden heengegaan Na een

leven van werken, van strijd en offer is onze goede kameraad Frans
L Bosmans op 18 februari ter ziele
gegaan Donderdag, 12 februari
waren zeer vele vrienden en kennissen samen gekomen in de kerk
van de H Jozef te Merksem Uit
de Kempen en uit het Antwerpse
waren zij gekomen om een laatste
groet te brengen aan deze goede
vader, deze harde werker, deze
man die steeds een voorbeeld was
van trouw en totale inzet Namens
de Volksunie aan de familie ons
oprecht kristelijk medevoelen
OP 10 MAART
De avond van de 10e maart verzamelen alle Vlaamse nationalis
ten m den Tijl Wij kunnen er de
uitslagen horen en onder kameraden en vrienden de overwinning
vieren Er zal muziek en vreugde
zi|n En drank bij overvloed Wij
winnen altijd, als men overschouwt van waar wij gekomen
zijn
SPAARKAS TIJL
Op algemeen verzoek is de
jaarvergadering die de opening
van het nieuwe speeljaar moet inzetten verschoven van 5 maart
naar 12 maart ook op dinsdag, en
de vergadering begint stipt om
half negen
VERKIEZINGEN
Door de Volksunie werd een biezondere dienst ingericht voor kie
zers die moeili|k te been zijn door
ziekte of ouderdom of wat ook
het moeten daarom geen leden
zijn Indien gij kennissen weet die
moeten vervoerd worden bezorg
ons naam en adres (goed duidelijk) en WIJ zorgen voor vervoer
Aanvragen aan sekretariaat VUMerksem Trammezandlei 11 tel
35 63 47 of 45 57 77 Voor alle
dringende inlichtingen bel dit
laatste nummer
MORTSEL
TREFFER
Onze geslaagde « wielerkaravaan » van vorige zaterdag 2
maart — trots het kille weer —
kende een zeer simpatiek onthaal
bij de bevolking Het was trouwens ook de eerste keer dat een
geel zwarte wielerkaravaan
bestaande uit een 30 tal « renners »
en « rensters » met hetzelfde rug-

ALSEMBERG
DIENSTBETOON
Personen met dringende zaken komen steeds terecht bij onze gemeenteschepen Jos Vandenbergen Brusselse steenweg 79,
tel 58 11 50 bij KOO lio Bob Lefaible Vanderveldenlaan 60 tel
58 57 18 of op het sekretariaat van
BRUSSEL (Stad)
VERKIEZINGSUITSLAGEN
Op 10 maart kunt u de verkiezingsuislagen volgen op TV in
ons lokaal Uilenspiegel, Pletinckx
str 38 te 1000 Brussel Er is ook
een telefonische verbinding met
het paleis van Justitie en het mi
nisterie van Binnenlandse Zaken

HOUTWORM?
Behandeling van dakwerken tegen alle houlinsekten
TWINTIG JAAR WAARBOBG.
Dok. op aanvraag Gratis bestek tn gans het
land P V B A INDUSTRADE. Vanderzijpenstr
12, Wemmei (BL) - Te' 02/79.20 00
V
•
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GEWEST

VERKIEZINGSFONDS
Leden, wacht met langer en
stort
uw
vrijwillig
« steentje » op onze bankrek van de
NMKN nr 140-0537697-93 van de
Volksunie-Mortsel Dank bij voorbaat
PULLE
GEBOORTE
WIJ feliciteren Guido en Ria Verbist-Wouters bij de geboorte van
hun tweede Vlaamse spruit Greet
SCHOTEN
STEUNLIJSTEN
Verschillende steunlijsten zijn in
m omloop in de gemeente Mocht
nochtans door vergetelheid of
uw afwezigheid een dergelijke
lijst u met aangeboden worden
dan kunt u hiervoor steeds terecht bij een der gemeentelijke
mandatarissen
John Jordaens,
Churchill
Manu Stockbroeckx,
Meibloemlei 3 , Jos De Borger,
Anjerstr 23 en Walter Verduyn,
Arth Verhoevenl 6
VLAAMS HUIS « TIJL »
EN VERKIEZINGSUITSLAGEN
Op 10 maart 's avonds zal het
Vlaams huis
«Tijl » beslist te
klem zijn Want daar komen dan
de VU-simpatisanten een kijkje ne
men en zal via TV en doorgeven
van de overgemaakte uitslagen
uit Antwerpen regelmatig af te lezen zijn hoe de VolKsunie ook in
deze verkiezingen naar voren
kwam
TURNHOUT
IN MEMORIAM
PATER ADILIUS DE MEYER
Geboren te Overmere oo 9 mei
1910 trad hij op 13 september
1928 in de Orde der Minderbroeders Nadat hij priester gewijd
werd op 18 augustus 1935 vervulde hij ambitievol en plichtsgetrouw zijn apostolaatswerk De 3
laatste jaren nu was hij Gardiaan
van het klooster der Minderbroeders te Turnhout waar hij schielijk
overleed op 20 februari jl Sociaal-

bewogen als hij was, publiceerde
hij talrijke artikelen, leidde hij retraites en bezinningsdagen, volgde en bestudeerde hij van nabij
de problematiek van deze zo snel
evoluerende tijd Sterk gelovend in
een « kristelijke humanisme »
hielp hij velen met raad en daad
werkelijke hulp Ook zal hij in
onze herinnering blijven voortleven als een onwrikbaar en overtuigd Vlaming
37e VLAAMS
NATIONAAL ZANGFEEST
Voor het Zangfeest op 26 mei
om 14 u 30 in het Sportpaleis te
Antwerpen kunnen kaarten van
genummerde zitplaatsen bekomen
worden op het VAB-VTB kantoor,
Herentalsstr 3 te Turnhout (tel
014/42840)
WILRIJK
VERKIEZINGEN
Voor alle leden, vrienden err
simpatisanten is er een arr ontmoetingscentrum gepland in de
zaal « Trefpunt », Turnhoutsebaan
28 te Deurne Wie de avond van
de verkiezingen echter met zover
wil of kan gaan, kan terecht in het
KWB-lokaal, St-Bavostr (rechtover
de kerk) Daar kunnen de eerste
uitslagen verwacht en gevolgd
worden op 2 TV-toestellen Iedereen van harte welkom i
OPRECHTE DANK
Aan al wie op de een of de andere manier heeft bijgedragen tot
het slagen van onze verkiezingskampagne En nu maar hopen dat
we ook nog « loon naar werken >»
krijgen '

INWONENDE
HUISHOUDSTER
GEVRAAGD
bij voorkeur gepensioneerde
van dinsdag 19 uur fof
zaterdag 14 uur bij bejaarde
dame en beroepsbezige heer.
Gezelschap en licht
huishoudeliik werk. Geen
schoonmdak, geen was,
geen boodschappen
ZEER GOED LOON
Opname In familieleven.
Thuis afgehaald en gebracht
Zich melden na 19 uur
Stationstraat 37, Puurs
Tel. : (03)89.02.79

y

BRABANT
AARSCHOT
VERKIEZINGSUITSLAGEN
Morgen zondag komen leden en
simpatisanten een kijkje nemen
in zaal « Nest Sterckx » op de
Bonenwijk Er is via TV en doorgeven van de overgemaakte uit
slagen af te lezen hoe de VU naar
zijn overwinning ging

nummer 6, vergezeld door mikroen tal van andere VU beplakte wa
gens, in Mortsel te zien was Het
was een propere en inslaande propagandatocht '

MAART

NOORD

AUTOKARAVANEN
Alle leden en sympatisanten
nemen deel aan de autokaravaan
Ingericht door het •• Gewest
Noord » Personen die geen wa
gen ter beschikking hebben zijn
eveneens welkom
AUTOKARAVAAN B
Verzamelen op 9 maart te Kapelie op den Bos Mechelbaan 62
(Paul Peeters) Vertrek 13 uur
stipt

KESSEL-LO
INTIMIDATIE DOOR
GEMEENTEBESTUUR
Het afdelingsbestuur van de
Volksunie te Kessel Lo in vergadering bijeen heeft met verbijstering vastgesteld dat het schepenkollege bij monde van de schepen
van Openbare Werken op 3 februa
an 1974 bij de gerechtelijke poli
tie te Leuven klacht heeft inge
diend tegen de solidariteitsaktie
van de Kesselse Aktiekomitees
voor het behoud van het Michottepark in de Kesselse gemeenschap
Het afdelingsbestuur vernam dat
de leden van het Aktiekomitee
Michottepark ontboden werden op
zaterdag 2 maart bij de kommissaris van gerechtelijke politie te
Leuven De gezonde inspraakmo
gelijkheid van het hogervermeld

komitee en de andere simpatise
rende komitees (Don Bosco Casa
blanca De Lobergen Trolieberg,
Park Heuvelhof, SOS-Kesselberg,
Beneden Kessel enz ) wordt aldus
ten volle geïntimideerd
Het afdelingsbestuur begrijpt
met hoe de solidariteitsbrief van
12 januari 74 uitgaande van de
geciteerde komitees kan aanleiding geven tot zulke gerechtelijke
procedure Deze brief werd huis
aan huis besteld en met langs de
openbare weg bedeeld Anderzijds
staan bestemmeling en afzenders
behoorlijk vermeld De inhoud is
mets anders dan een objektieve
weergave van de groenproblematiek in Kessel Lo en van de reeds
gevoerde akties
Het afdelingsbestuur verzendt
deze nota eveneens naar de besturen van de andere politieke
partijen in Kessel Lo met het ver
zoek tussen te komen bij 't schepenkollege ten einde deze ondemokratische handelswijze — m
het bijzonder van de schepen van
Openbare Werken — te doen ophouden

PARK MICHOTTE
Vandaag zaterdag 9 maart tussen 16 sn 17 u aktie voor het behoud van •• Park Michotte » Verzamelen Platte-Lostr

9 Tervuren : Afdelingsbal.
9 Schaarbeek : VU-Autokaravaan, samenkomst om 13 u , station Pr Elisabethplein Inl
Jan Vermeulen, Zenobe Grammelaan 87, 1030 Brussel, tel 02/4104 07
9 Boortmeerbeek : Recht-door-bal.
9 Vilvoorde : Autokaravaan, vertrek F Rooseveltlaan
10 Overal : Geef ze een les, stem nr 6.
16 Londerzeel : VU-dansavond. Zaal Centrum Orkest Ray
Stem 21 u
16 Bollebeek-Brussegenn : Dansavond VU-Mollem om 20 u 30
in zaal « Alida »
16 Boutersem • Afdellngsbal om de overwinning te vieren in
zaal Lemoine Roosbeek
16 17 Schepdaal : Haantjeskermis m de zaal « Select », Ninoofsestwg De VU-afdeling Schepdaal-St-Martens-Lennik nodigt u allen zeer hartelijk uit
22 Buizingen • Meeting met Hugo Schiltz, te 20 u zaal De
Welkom de Kerchovestr 16A (in samenwerking met de afdelingen Halle St-Pieters-Leeuw, Lot Huizingen en Dworp)
30-31 Liedekerke : Breugelmaal, zaal Golden Ray, Meersstr
61
30 Gooik : VU-schepenbal in de zaal Herremans V , Dorp

LEUVEN (Arr.)
VERKIEZINGSFONDS
Steun ons in deze verkiezingsstrijd door uw bijdrage te storten
op rek 832 04 van Kredietbank
Heverlee voor nr 430-4824371-46
<• VU-arr Leuven » Vermeld
Verkiezingsfonds
VERKIEZINGSAVOND
Samen kijken naar de uitslagen
en ons verheugen over de flinke
resultaten in lokaal « De Geus »,
Naamsestr 8 Leuven

AUTOKARAVAAN
Vandaag 9 maart 1974 Vertrek
aan Jachthuislaan te Linden om
9 u 30 en op het Kerkplein te Herent om 13 u 30 Nadere inlichtingen bij Rik De Deken, tel 016/
29677
LEUVEN (Agglomeratie)
AUTOKARAVAAN
Vandaag te 13 u door Heverlee
en Kessel Lo Verzamelen Debecker-Remyplein.

9 MAART 1974
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LIMBURG
AUTOKARAVANEN : 9 MAART
Bree : vertrek te Bocholt op het Kerkplein.
Houthalen-Helchteren : gelieve kontakt op te nemen met het
bestuur.
Eigenbilzen : vertrek Dorpsstraat te Hoelbeek (bij de Spoorwegbrug). Start om 13 u.
Neerpelt : vertrek te 13 u. bij mevr. De Roo-Neven, Lommei.

EREE (Kanton)
AUTOKARAVAAN
Zaterdag 9 maart doorheen het
kanton. Vertrek te Bocholt op het
Kerkplein. Belangstellende gelieve
kontakt op te nemen met Jaak
Geussens, Thijsstr. 5, Bree (tel.
65776). Wij rekenen op een indrukwekkende opkomst als uiterlijk teken voor een verkiezingsoverwinning.
HASSELT
VERKIEZINGEN
Bij onze propaganda voor de
verkiezingen zijn de voortdurend
stijgende papierprijzen een zware
dobber voor onze arr. kas. U kunt
'het onze verantwoordelijke voor
de financies gemakkelijker maken
•door aanstonds uw gewaardeerde
bijdrage te storten op de Kredietbankrek. van VU-arr. Hasselt, p/a
.Miei Pais, 3980 Tessenderio, nr
'453-7049291-03. Hartelijk dank I
VERKIEZINGSZONDAG
Vanaf 20 u. zijn op zondag 10
maart de lokalen van hotel Warson te Hasselt de verzamelplaats
voor de kantonnale resultaten. Onze lijsttrekkers zijn er aanwezig
lOm samen met u de nieuwe overwinning van de Volksunie te vieren.
HOUTHALEN-HELCHTEREN
PROPAGANDAKARAVAAN
Zaterdag 9 maart trekken wij
met een autokaravaan doorheen
.de twee gemeenten. Wij rekenen

op een enorme opkomst van simpatisanten. Personen zonder auto
zijn eveneens welkom. Gelieve
kontakt op te nemen met één van
onze bestuursleden.
KIESVERGADERING
Op donderdag 28 februari had
in café Eden te Helchteren een
belangrijke vergadering plaats met
ondermeer volgende punten op de
dagorde : regeling van de propaganda voor de laatste week voor
de verkieingen ; bespreking van
het verloop van de propagandastrijd.

heden 9 maart. Verzamelen te Aldeneik, steenbakkerij « Spits » om
13 u.
PAMFLET
De « broodzak » die tijdens de
eerste week van de verkiezingsstrijd in ons kanton werd verspreid, kende een fantastisch sukses. Verschillende felicitaties en
lofbetuigingen mochten we in ontvangst nemen voor deze stunt.
TONGEREN-MAASEIK (Arr.)
KIESFONDS
Afgezien van de specifieke arr.
propaganda, moet ons arr. in de
nationale kampagne een vrij hoge
financiële bijdrage leveren. Daarom een verzoek aan onze ieden
en simpatisanten om hun bijdrage
te storten op de rek. van de arr.
kas : KB-Bilzen 452-7025151-37.

STEM
NR

MAASEIK-KINROOI
GETUIGEN
De bestuursleden van de afdelingen Dilsen, Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren vergaderden op
vrijdag 22 februari. Deze vergadering was dan ook de laatste als
voorbereiding op de verkiezingen
van 10 maart. Wij doen een beroep
op zoveel mogelijk personen die
dan kunnen optreden als getuigen. Het is voor onze partij van
groot belang dat aan elke teltafel
mensen van ons aanwezig zijn. Zij
die in de namiddag op de telburelen zullen helpen, vragen wij te
verzamelen in •• Café de Beurs »,
Markt, Maaseik, op 10 maart om
13 u. 30.

VOLKSUNIE

OOST-VLAANDEREN
AALST (Arr.)
VERKIEZINGSFONDS
Op eenvoudige aanvraag is onze penningmeester beschikbaar
voor een bezoek ten huize. Zijn
,naam : Richard De Grom. Zijn
tel. : 053/67757.
•053/27521.
GENT-EEKLO (Arr.)
BESTENDIG SEKRETARIAAT
Het arr. bestuur deelt mede dat
het juiste telefoonnummer van het
bestendig sekretariaat is : nr 09/
23.70.98.
iSAVERE
FIN. STEUN
Uw financiële
steun
wordt
dankbaar te gemoet gezien op
.rek. nr. 446-2508871-09 van Volks-

unie-Gavere, of Postgiro 49.69
van de Kredietbank te Gavere.
NINOVE
VERKIEZINGSFONDS
Alle bijdragen zijn welkom op
het verkiezingsfonds van de afdeling en kunnen gestort worden op
rekening 190.57 van ASLK Ninoce,
rek. nr. 4105291-8161.
SINT-NIKLAAS
FINANCIËLE MOBILISATIE
Verkiezingen zijn een dure zaak,
dat weet iedereen. De traditionele
partijen kunnen daarbij rekenen op
de hulp van hun vakbonden, mutualiteiten en het grootkapitaal. De
Volksunie daarentegen kan alleen
rekenen op de werkkracht en de
solidariteit van haar leden en sim-

KOO - AALST
De Kommissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst
heeft in haar instellingen volgende betrekkingen opengesteld :
1. één betrekking van geschoold A kok,
2. één betrekking van gebrevetteerde ziekenhuisverple(e)g(st)er,
3. één betrekking van verpleeghelpster.
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden gestuurd aan de Voorzitter van de Kommissie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst en dienen met de bewijsstukken uiterlijk op 25 maart 1974 ter bestemming te zijn.
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij
de Personeelsdienst. (Tel. 053/223.93, binnenpost 104, bestuurssekretaris H. Barrez).
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Elke 4de dinsdag van 21 tot 22
u. : door T. Pauwels, prov. raadslid en P. Vancauwenbergh, gemeenteraadslid.
Zitdagen van de Vlaamse Ziekenkas : elke dinsdag van 20 tot
21 uur.

STEENOKKERZEEL-PERK
DIENSTBETOON
In het Vlaams Sociaal Centrum, Van Frachenlaan 40, Steenokkerzeel.
Elke 2de dinsdag van 21 tot 22
u. : door dr Anciaux, volksvert.
en Mon Schepens, federatie- en
gemeenteraadslid.

VILVOORDE
MEDELEVEN
Het bestuur en de leden van
onze afdeling, betuigen hun oprechte deelneming, aan ons bestuurslid, Kamiel De Tollenaere
en zijn familie, bij het overlijden
van zijn schoonmoeder.

SUKSESVOLLE
VERKIEZINGSAVOND
IN HET ARR. LEUVEN
Nadat de vele honderden aanwezigen een plaats hadden gevonden deden de mandatarissen van Kamer, Senaat en Provincie, vergezeld van
de algemene voorzitter Van der Eist hun intrede in de ruime zaal van de
Salons Georges te Leuven. Onder het verblindende licht van de BRTspots mochten zij van een rechtstaande massa een overdonderend applaus in ontvangst nemen. Nadat de arr. voorzitter Joris Depré de aanwezigen had verwelkomd, luisterde een zeer geïnteresseerde zaal naar
topfiguren uit de partij, welke bij middel van een TV-film in kleur op
een reuzescherm verschenen.
Willy Kuijpers kwam als eerste mandataris aan het woord. Op een
humoristische toon kwam hij vertellen, hoe hij zijn mandaat van Kamerlid tot nu toe had vervuld. Uit zijn toespraak kwam duidelijk tot
uiting, dat Willy enorm goed gedokumenteerd was en dat al hetgeen hij
zegde met feiten kon bewezen worden. Hetzelfde gold ook voor Rob
Vandezande, die het had over een « propere demokratie », waarbij
uiteraard de recente schandalen en geldverkwistingen aan de orde van
de dag waren. Als laatste Leuvense mandataris sprak Maurits Van Haegendoren over een Vlaamse staat, waarbij hij even teruggreep naar het
verleden van de Vlaamse beweging. De massa werd even stil bij de
woorden van Maurits. Het overdonderend applaus dat dan volgde toonde meer dan ooit aan, dat onze drie mandatarissen het volledige vertrouwen van het arrondissement hebben.

AUTOKARAVAAN
Alle leden en simpatisanten nemen deel aan de autokaravaan,

LEUVEN (Noord)
AUTOKARAVAAN
Vandaag door het kanton Leuven-Noord. Verzamelen te Linden,
Jachthuislaan, om 9 u. 30 en op
het Kerkplein te Herent om 13
u. 30.

patisanten. Daarom doet de afdeling Sint-Niklaas een dringende oproep tot iedereen : elke storting
of overschrijving, hoe bescheiden
ook, is méér dan hartelijk welkom
op nr 409-5002691-57. Voorbedrukte formuliertjes zijn verkrijgbaar
op het sekretariaat, Verbindingsstr. 20, tel. 76 87.43.
Er is echter meer : ook na onze verkiezingsoverwinning is er
nog geld nodiq. Wij hebben een
manier bedacht die u alleen maar
een héél kleine moeite kost : wij
houden een permanente papierslag. Een telefoontje naar het sekretariaat en elke « achtenswaardiqe » hoeveelheid oude kranten,
tijdschriften, reklamebladen en
verkiezingspropaganda (zo steunt
de tegenpartij ook eens de
Vlaamse zaak) wordt bij u thuis
opgehaald. De afdeling Sint-Niklaas wil OD één jaar tijd 75.000
kg papier verzamelen. Denk u daar
eens aan ter gelegenheid van de
grote paasopruiming ?
ST-NIKLAAS (Arr.)
VERKIEZINGSSEKRETARIAAT
Het verkiezingssekretariaat is
gevestigd te Sint-Niklaas in Hotel
Spiegel, Stationsstr. 1, tel. 03/
76.34.38.
WONDELGEM
GEBOORTE
Op 1 maart werd Tine geboren,
dochtertje van Johan en Marleen
Beke-Uytterndaele te Wondelgem,
vanaf juni in Mariakerke. Onze
hartelijkste gelukwensen.

Een schitterende Willem Laroy, begeleidde van dan af het programma
met indringende teksten met nu en dan een humoristisch tintje. De
Vlaamse troubadour Giedon kreeg een verdiende ovatie nadat hij een
drietal fijne liedjes had gezongen, waarbij vooral het leefmilieu en de
gevallen regering Leburton aan bod kwamen.
Na dit muzikaal intermezzo stelde Willem Laroy de kandidaten voor de
provincie voor, waarna gepauzeerd werd gedurende 10 minuten. Tijdens
die korte tijd werden stickers verkocht, wat een aardige som opbracht.
Onmiddellijk na de pauze kwamen de kandidaten voor Kamer en Senaat
aan bod, waarna Johanna Hanssens het woord voerde namens de jongeren en de vrouwen. Ook deze toespraak kreeg een daverende ovatie.
Giedon kwam nog even met een liedje over de RTT en andere BSPkapriolen, waarna een uitbundige Frans Van der Eist zijn vreugde over
de massaopkomst niet kon bedwingen en een slotrede hield, die nog
lang zal naklinken in de oren van het entoesiaste publiek. Toen de slotzin .< met de Volksunie op 10 maart naar de overwinning » werd uitgesproken veerde de zaal recht, waarna een niet ophoudend applaus weerklonk. Terwijl de BRT-kameraman dit alles op film vastlegde, zong een
geestdriftige massa de Vlaamse Leeuw.
Donderdag 28 februari was een hoogdag voor de VU-arr. Leuven. Nog
nooit kwam zoveel volk naar een politieke meeting in Leuven.
Wij danken alle medewerkers voor en achter de schermen, die bergen
werk hebben verzet voor de organisatie van deze meeting. Zij kregen
hun beloning in de vorm van een onverwachte massaopkomst.
Willy Somers

LIMBURG
MAART
16. Opoeteren-Neeroeteren : Eerste lustrumbal. Orkest : Margafan. Zaal Lindenhof. Aanvang : 20 u.
23. Lommei : Afdelingsbal om 20 u.
23. Linkhout : Groot Vujo-baJ, kanton Herk de Stad, zaal Ideal.
28. Hoeselt : Bestuursvergadering te 20 u. in café ABC, Tongerenstwg 3.
APRIL
13. Genk
Orkesten

arr. Hasselt viert 20 jaar Volksunie in Zaal Famllla.
Bobby Carnarius en Bert Minten.

WIJ
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KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS
— 1 Damesmantel kopen. 1 kleedje In prijs begrepen
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen
— Bij aankoop van 1 vest in leder of daim steeds 1 broek in prijs
begrepen
— T r o u w k l e r e n keus tussen 200 m o d e l l e n

Al onze artikelen kunnen STEEDS AFZONDERLIJK BEKOMEN worden
Magazijnen open iedere dag van 9 tot 20 u.
Will Tura gekleed bi|
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u.

9, Haaltert : Vierde groot Vlaams bal in zaal Jeugdheem om
21 u. Orkest : Spiders Factory, Kaarten (60 fr,) bij alle mandatarissen en kaderleden
9. Gent : Lustrum VNJ-Lentebal in zaai Roeland, Korte Kruisstr, 3 om 20 u. Orkest A, Moens.Erik Van Hove. Inkom 50 fr,
16, Denderhoutem : 13e nachtbal van de VU. zaal Hand in
Hand, om 20 u. Orkest ; Spiders Factory, Kaarten a 60 fr, bij
alle mandatarissen en kaderleden,
16, De Pinte : VU-lentebal om 21u, Begoniazaal, Pintestr, 29.
Orkest F, Steyaert. Afgifte van tombolaprijzen bij A, De Zitter. Heidelaan 1. De Pinte. tel. 52,42,18.
16, Melle : VU-bal 74 in zaal Flormanie, Gemeenteplein, Orkest The Bats, Inkom 40 en 60 fr. Voorverkoop 50 fr,
16, Dendermonde : Afdelingsbal, zaal •• Koningshof », Dijkstr.
Aanvang : 20 u. 30. Toegang : 60 fr.

het huis STANDING

STAMPING

Dringend vertegenwoordiger gevraagd voor medische instrumenten. Oost- en West-Vlaanderen. Interessante betrekking. Z.w. : provincieraadslid Oswald Van Ooteghem, Rode Kruisstr. 7, 9001
Gentbrugge, tel. 02/30.72.87. R 31

DENOERMONDSESTEENWEG, H 6

AAtsT

umm.n

ZONDAG 17 MAART 1974 OM 18 U.
in de KEIZERSHALLEN op het Keizerlijke Plein te AALST

supermodeshow - vedettenparade

WILL TURA - JOHN HORTON
HUGO SIGAL - NICOLE JOSY e.a.
REUZEWEDSTRMD : 100 WAARDEVOLLE PRIJZEN W.0
1 FORD CAPRI - 1 ESCORT
UITSLUITEND VOOR DE AANWEZIGEN IN DE ZAAL OP VERTOON
VAN HUN KOPERSKAART.

WEST-VLAANDEREN

Zeer aktieve VU-familie zoekt
dringend woning te huren met 3
slaapkamers om verdere aktie te
Schoten nog nuttig te kunnen
doorvoeren en voorhpreiHen Mnet
voor einde maart huidige woning
verlaten i.v.m, eigenaarsbeslissing
Kontakt : Jos De Borger, Anjerstr, 23, 2120 Schoten.
R 26

Afgestudeerde van CERIA. in het
bezit van een diploma A2 en A l ,
sektie hotelbedrijf, in het bezit
van een diploma « food and beveridge controller » zoekt een passende betrekking. Kontakt opnemen met sen. Rob Vandezande,
Naamsestr, 167,, 3000 Leuven, tel.
016/284.20.
R 30

Declercq Inge. Vlaams meisje,
voor langdurig herstel te Herent
3t. Jozef Kliniek, Kamer O. 272
:)ntvangt graag kaarten, postzegels en allerlei punten. Dank bi)
voorbaat.
R 29
Gevraagd door bouwbedrijf in de
Brusselse agglomeratie (nabij het
Noordstation) : bouwkundig tekenaar met enkele jaren ervaring In
betonstudies. Goede kennis Frans.
Gevraagd ; handelskorrespondent,
goed 2-talig, enige kennis Duits en
Engels, Westrand Brussel.
Betrekking gezocht door jonge
daktylo zonder ervaring in of rond
Brussel.
Kontakt : Albrecht De Schrijver,
Ninoofsestwg 515, 1711 Itterbeek,
tel. 02/21.19.09.
R 33

Mim\
MAART
9. Houthulst : Afdelingsbal zaal Rozenhof Klerken.

GISTEL (Kanton)
KARAVAAN

AUTOKARAVANEN : 9 MAART
Kanton
Kanton
Kanton
Kanton
Kanton
Van uit

Diksmuide : vertrek aan Vlaams Huis, 13 u.
Gistel : vertrek op de Markt, Gistel, 13 u. 30.
Oostende : vertrek Dorpsstr., Mariakerke, 13 u. 30.
Veurne : vertrek Rodestr., 12 u. 30, naar Pervijse.
Nieuwpoort : vertrek Markt, 12 u. 30, naar Pervijze.
Pervijze om 13 u. gezamenlijk.

BLANKENBERGE
VERKIEZINGEN
Kamer : derde effekt. Rika Buyse : Senaat : derde effekt. Jef
Fryns ; Provincie : vierde effekt.
H. Van Rijssel.
Leden-lezers en simpatisanten
geef uw stem aan deze mensen
en beveel ze aan bij uw vrienden
en kennissen.
Stort uw bijdrage op bankrek.
VU-Blankenberge. Kredietbank nr
472-7042961-64. Dank bij voorbaat.
WERKAANBIEDING
Jobstudente gevraagd vanaf 16
jaar voor juli of augustus. Spiishuis Béarnaise, Astridlaan 32,
8370 Blankenberge, tel. 054/43654.
BRUGGE
RECHTZETTING
In ons weekblad « Wij •• van
23-2-74 bij de publikatie van de
verkiezinqslijsten voor de provincie West-Vlaanderen, arr. Brugge,
verscheen voor de Senaat (plaatsvervangers) een verkeerde opgave
van mijn beroep. Waar vermeld
staat dat het beroep gepensioneerde IS moet dit zijn : bediende
De Vriese Maurits
DEERLIJK
IN MEMORIAM MICHEL DELSOIR
Echtgenoot van mevrouw MariaMagdalena Vandevelde.
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Met pijn in het hart ; met leedwezen en weemoed hebben we
van u moeten afscheid nemen.
Als jong mens stond ge op de
eerste strijdrangen voor Vlaanderen in uw geboortestreek.
Later zijt ge ons komen vervoeaen in de Leiestreek Ook hier
was Vlaamse weerbaarheid voor
u geen ijdel woord. Zelfs tijdens
de oorlog hebt u als burgemeester
te Bavikhove uw verantwoordelijkheid genomen. Een moeilijke en
ondankbare oodracht : die u 7°ker geen rijkdom bracht, doch
meer teleurstellingen. Ook dat
heeft ons nu weer nijn gedaan.
En toch zijn we heilig overtuigd :
"U hebt alleen uw plicht gedaan».
De tijd staat echter niet stil.
Tijd komt voor eeuwigheid ; na
de nacht komt de dageraad en als
vrij man hebt gij u toen opnieuw
ingezet voor Vlaanderen en de
Vlaamse strijd daadwerkelijk en
moreel gesteund,
Aan de familie onze oprechte
deelneming,
DIKSMUIDE (Kanton)

AUTOKARAVANEN
In ons kanton worden drie autokaravanen voorzien als volgt :
9 maart : vertrek Diksmuide 13 u,
westkant van het kanton; 9 maart
het gehele kanton Diksmuide,

Ons kanton houdt nog één autokaravaan heden 9 maart. Verzamelen Markt Gistel om 13 u, 30,
Deze karavanen doorkruisen het
oanse kanton. Daarom vragen wij
elke afdeling talrijk vertegenwoordigd te zijn : Bekrowordt Ettelnem Eernegem, Gistel, Leffinge,
Ichtegem en Oudenburg. Een speciale inspanning wordt gevraagd
van de afdelingen die een kandidaat voordragen.

HOUTHULST

9. Kortemark-Handzame : Bal in de feestzaal Casino, bij Georges Despienter, Statiestr. te Handzame. Aanvang : 20 u. 30.
9. Oostrozebeke : Arr. VU-bal in de Zwarte Leeuw.

MEULEBEKE
AANGENAME ONTSPANNINGSAVOND VOOR PLAKKERS EN VUMILITANTEN
Zaterdag 30 maart om 20 u. in
zaal Het Park. Lentebal met studio
dansorkest Paul Rutger (BRT).
Geschenken voor de traditionele
tombola worden met dank aanvaard op het sekr. : Bertje Santensweg 5, Meulebeke.

VERKIEZINGSSTRIJD

OOSTENDE
TRIOMFANTELIJKE MEETING
Met een klein hartje zagen de
inrichters de grote meeting tegemoet : vastenavondstoet Oostende, het bekende bal « du rat
mort » en het oerslechte weer 1
Nochtans kwamen meer dan 600
personen luisteren naar de sprekers, waaronder H. Schiltz en Fr.
Van der Eist.
Op te merken valt nochtans, dat
de CVP, die Tindemans aankondigde, slechts 140 man samenkreeg,
en dat de BSP nergens anders
durft vergaderen dan in het eigen
lokaal van de Noordstar. Van de
PVV hoorden wij helemaal niets,
tenzij deze partij mogelijk haar
meeting hield in het café van John
Hermans of onder een afdakje van
« Het Nieuwsblad van de Kust ».

Wie onze afdeling wil steunen
in de verkiezingsstrijd kan dit
doen door een financiële bijdrage
te storten op PR 000-0414831-59
van N. Mahieu, Vosseslag 31,
Klemskerke Vermelding : • Verkiezingsfonds ».

TIELT (DIstrikt)
VERGETEN KANDIDAAT
In het blad •< Wij » van 23-2-1974
staat onder de rubriek Onze lijsten West-Vlaanderen voor de provincieraad een naam niet vermeld

AFDELINGSBAL
Heden gaat ons jaarlijks bal
door in het Rozenhof te Klerken. Gezien de moeilijke omstandigheden waarin we dit
Sal moesten voorbereiden (verkiezingsstrijd) doen we beroep
op onze vrienden van héél het
arr. om aanwezig te zijn, vandaag 9 maart om 20 u. 30.
Dank bij voorbaat.

KLEMSKERKE-VLISSEGEM

voor het distrikt Tielt. namelijk op
de vierde olaats moet staan de
heer Jan Dujardin, Wakken.
WERVIK
SOC. DIENSTBETOON
Vandamme Hervé, St-Maartensplein 2 ; Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108,

MEDEGEDEELD
AANTREKKELIJK
VAN KOP TOT TEEN
Intermedium organiseert van 3 t o t
5 mei e,k, een weekeinde •• Aantrekkelijk van kop tot teen »,
Uitgegaan wordt van het feit dat
aantrekkelijk zijn een basis is van
zelfvertrouwen. Het is geen oppervlakkig bezig zijn met mode
maar komen tot kritische smaak.
Inlichtingen bij Intermedium, Guide Gezellelaan 63, 3030 Heverlee,
JE BENT VOGELVRIJ
Intermedium organiseert in de
Paasvakantie, van 16 tot 20 aprif
e.k, een kursus « Je bent vogelvrij »,
De bedoeling is een aantal vragen
konkreet te maken voor mekaar :
wat betekent vrij zijn voor mezelf
en voor de ander, kunnen wij ons
zelf realiseren in een konsumptiemaatschappij : wat kunnen we
samen doen om deze wereld beter te maken.
Inlichtingen bij Intermedium, Guide Gezellelaan 63, 3030 Heverlee.
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BESCHREVEN EN ONGESCHREVEN
WERKLOeSHEIDSDIPLONA'S
'Onheilspellende berichten over een stijgende werkloosheidsgraad, vooral bij afgestudeerden, ouderen en vrouwen, trekken grote koppen in de kranten. De bijeenroeping van de Nationale TewerkstelJingskonferentie, waaraan afgevaardigden
van de regering, de werkgevers, de werknemers en zelfs de holdings deelnemen,
heeft tot hiertoe weinig bijgebracht aan
'een daling van de werkloosheidscijfers.
De resultaten hiervan zullen hopelijk op
'langere termijn aan het licht treden, wanneer de regionale tewerkstellingskomitees het stadium van alleen maar studie
van de arbeidsmarkt verlaten en in aktie
treden.

lang als voor werknemers onder de 20
jaar
Naast de vooroordelen van werkgevers
omtrent de aanpassing van oudere werknemers aan hun nieuwe arbeidsomstandigheden, blijkt de voornaamste oorzaak
voor het moeilijk vinden van nieuw werk
te liggen in het onderwijs en vnl de beroepsopleiding. Een voortdurende vervolmaking van de beroepsopleiding door studie en oefening is de beste waarborg
voor het behoud van werkgelegenheid.

A

VROUWEN
IS DE TOESTAND WERKELIJK
ZO KRITISCH ?
Einde december 1973 waren er 101.865
volledig werklozen, met recht op uitkering, waarvan 51.271 mannen en 50.594
vrouwen, na 1968 en 1969 de hoogste
cijfers in de laatste 10 jaar. Ten opzichte
van het aantal tegen werkloosheid verzekerde personen (verzekerden bij de RMZ)
bedroeg de werkloosheidsgraad 4 %
Wanneer algemeen aangenomen wordt
dat volledige tewerkstelling gelijk staat
met een werkloosheidsgraad van ten
hoogste 3 %, bestaat er inderdaad reden
tot ongerustheid. De werkloosheidsgraad
voor de mannen bedraagt echter 2,9%,
dus juist even lager dan de gestelde
norm, maar wordt met 6,5 % voor de
vrouwen ruimschoots overschreden.
Wanneer
slechts
rekening
gehouden
wordt met de werklozen met een normale
arbeidsgeschiktheid, dan bedraagt het
aantal herplaatsbare werklozen slechts
2,1 % van het totaal aantal werknemers
(1 % voor de mannen en 4,3 % voor de
vrouwen). Het probleem • ligt dus meer
op het vlak van de moeilijkheden om met
een beperkte arbeidsgeschiktheid nog in
aanmerking te komen op de arbeidsmarkt.

De werkloosheid heeft ook regionale aspekten. Voor het Waalse landsgedeelte
is de toestand met een werkloosheidspercentage van 5,9 % ook minder rooskleurig dan voor Vlaanderen met 3,9 %
en Brussel met 2,9 %.
Het werkloosheidsbeeld kan over 't algemeen wel zorgwekkend genoemd worden, maar wordt zelfs dramatisch in bepaalde omstandigheden of voor bepaalde
groepen van werklozen.

LEEFTIJD EN BEPERKTE GESCHIKTHEID
Bepaald onrustwekkend is wel dat op
51.271 mannelijke werklozen er 13.483
slechts gedeeltelijk en 19.496 zeer beperkt arbeidsgeschikt zijn. In de leeftijds-
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KINDERBIJSLAG
VOOR MINDER-VALIEDE KINDEREN
Omschrijving
De gewone kinderbijslag voor een eerste kind bedraagt sinds 1 januari 1974 893,5 F per maand in
het stelsel van de werknemers. Voor de kinderen
van zelfstandigen ligt dit bedrag heel wat lager.
Voor minder-valiede kinderen bestaat evenwel een
speciaal regiem : tot 25 jaar ontvangen deze kinderen, supplementair bij de gewone kinderbijslag,
een bijkomende bijslag ten bedrage van 2.504,25 F
per maand. Dit bedrag is hetzelfde voor werknemers en zelfstandigen. Vanaf hun 26ste jaar ontvangen deze kinderen nog slechts de gewone kinderbijslag.
Met gewone kinderbijslag wordt hier bedoeld : De
bijslag die voor het kind zou betaald worden indien
het niet gehandikapt was en rekening houdend met
de speciale kategorie waartoe het kind eventueel
kan behoren : wezen bv.
Voorwaarden
Deze verhoogde bijslag wordt toegekend op voorwaarde dat het betrokken kind voor minstens 66 %
getroffen is door een ontoereikendheid of vermindering van lichamelijke of geestelijke geschiktheid
wegens één of meer aandoeningen. Er zijn drie
leeftijdskategorieën :
a) Tot 14 jaar of tot de leeftijd waarop de schoolplicht eindigt : geen bijkomende voorwaarden.
b) Tot 25 jaar, op voorwaarde te behoren tot een
der volgende kategorieën :
— kind dat onderwijs volgt volgens de gewone
voorwaarden van deze kategorie ;

groep van werklozen van 50 jaar en meer
zijn er 9.526 gedeeltelijk en 15.330 zeer
beperkt geschikt. Van de werkloze mannen boven 50 jaar zijn er bijgevolg 24.856
op de 28.465 die nog een geringe kans
op wedertewerkstelling hebben.
Maakt men de rekening van de werklozen boven 40 jaar, dan stelt men vast
dat 30.015 op 35.983 werklozen nog een
geringe kans op wedertewerkstelling hebben.
Deze toestand is een internationaal verschijnsel, zoals blijkt uit een recent rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie. Alhoewel de handarbeiders het
eerst en het hardst getroffen worden,
ontkomt het kantoor- en leidinggevend
personeel evenmin eraan. De periode van
werkloosheid tussen twee betrekkingen
is voor 45-jarigen en ouder viermaal zo-

I A & B/1

— kind dat door een leerovereenkomst verbonden is ;
— jong meisje-huishoudster ;
— kind tewerkgesteld in beschuttende werkplaats ;
— wegens lichaams- of geestesgesteldheid volledig ongeschikt om te werken ;
— ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn,
maar geen tegemoetkoming ontvangen als
minder-valiede.
c) Boven de 25 jaar op voorwaarde te behoren tot
een der volgende kategorieën :
— wegens lichaams- of geestesgesteldheid volledig ongeschikt zijn om een beroep uit te
oefenen ;
— ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn en
tewerkgesteld in een beschuttende werkplaats.
NB : 1. Indien het betrokken kind een aktiviteit
uitoefent (buiten een beschuttende werkplaats) die verzekeringsplicht tot gevolg
heeft in het kader van de sociale zekerheid,
vervalt het recht op de bijkomende bijslag.
2. De invaliditeit waarop men zich eventueel
beroept, moet een aanvang genomen hebben
vóór het bereiken van de leeftijdsgrens
waarop de rechten op kinderbijslag normaal
vervallen.
Aanvraag
De aanvraag dient gericht tot de Kompensatiekas.
Beroep tegen de uiteindelijke beslissing is mogelijk bij de Arbeidsrechtbank. Herziening is mogelijk.
(Bemerk dat de Vrederechter in de procedure weggevallen is en dit sinds 1 januari 1974).
Cw.
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DOKUMENTATIE

Het werkloosheidsprobleem bij de vrouwen heeft andere en zeer eigen kenmerken. Op een totaal aantal vrouwelijke
werklozen van 50.594 zijn er 17 975 jonger dan 25 jaar en 19 032 ouder dan 40
jaar Voor deze laatste groep blijkt meer
de leeftijd dan de arbeidsgeschiktheid
een probleem te zijn. De geringe scholingsgraad is er dikwijls de oorzaak van
dat vrouwen boven 40 jaar nog moeilijk
ander werk vinden.
Aan de jonge vrouwen wordt nogal eens
verweten dat zij liever werkloos zijn, omdat de dubbele taak van beroeps- en gezinsleven niet opweegt tegen het gering
meerinkomen dat zij zouden ontvangen
wanneer zij gaan werken Feit is ook wel
dat de werkgevers niet zo enthoesiast
zijn om jonge gehuwde vrouwen aan te
werven, omdat zij rekening houden met
de mogelijkheid en de (financiële) gevolgen van een bevallingsverlof.

INTELLEKTUELE WERKLOOSHEID
Alhoewel enerzijds aangestuurd wordt op
een degelijke beroepsopleiding als waarborg voor werkzekerheid, stelt men anderzijds vast dat een belangrijk aantal
afgestudeerden met universitair of hoger
niet-universitair diploma werkloos zijn.
Op 1.9 1973 waren er bij de RVA 2.337
werkzoekenden beneden de 30 jaar met
universitaire vorming geregistreerd.
De wijziging van de reglementering, waardoor na een inschrijving gedurende 75
dagen als werkzoekende werkloosheidsuitkeringen kunnen genoten worden, heeft
de inschrijving bij de RVA wel bevorderd.
Het feit nog legerdienst te moeten doen,
biedt de afgestudeerden weinig kans op
een onmiddellijke tewerkstelling na de
studie. De gemiddelde duur van de werkloosheid overschrijdt meestal de 6 maand
niet.
Het grote probleem ligt echter op het
vlak van het onderwijs. Het groeiend aantal studenten brengt ondertewerkstelling,
verdoken werkloosheid en bijgevolg tewerkstellingssituaties mee die qua bezoldiging, funktie en promotiekansen ver
beneden de aspiraties van de betrokkenen blijven.
Het zou daarom moeten mogelijk zijn om
de vrije studiekeuze te koppelen aan een
ruime en realistische informatie betreffende de toekomstperspektieven. Het fenomeen dat jongeren die pas de schoolbanken verlaten hebben en door de RVA
moeten <• herschoold » worden, is ondenkbaar en toch waar.
Zou het dan toch juist zijn dat ons huidig onderwijssysteem grondig moet herdacht en hervormd worden ?
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FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba
Groepen en m a a t s c h a p p i j e n allerhande ! l !
Speciaal voor U b e d a c h t

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN
fANDTECHNISCH 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. ( 0 3 ) 8 0 . 1 4 . 7 1
SPECIALITEITEN
Vast tapi|t - O p e n haarden

« CROENSPAAN »
RUSTHUIS
N i e u w b o u w . rustige omgeving
VALIEDE en MINDER-VALIEDE
personen
Vlaams-nationale eigenaars
Langeweg 34 B - 1900 Overijse
( M a l e i z e n ) - Tel. ( 0 2 ) 5 3 . 9 1 . 6 2

BRABANTIA
ZIEKENFONDS

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijdo
tel. ( 0 5 8 ) 5 2 7 77
Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke
tel. ( 0 5 9 ) 3 2 2 . 6 0
V e r h u r i n g en v e r k o o p v a n m o d e r
ne, n i e u w e a p p a r t e m e n t e n en s t u dios - b u n g a l o w s en caravans
s o m m i g e n met p r i v a a t z w e m b a d
g e l e g e n te Koksnde, O o s t d u i n k e r ke en m i d d e l k e r k e - h u u r per
m a a n d , per w e e k , per w e e k e n d
of een p e r i o d e naar e i g e n smaak
Vraag i n l i c h t i n g e n - Schri|f o f t e lefoneer

Alle landcnvlaggen Kunst
en reklaam
vlaggen - Fanions Wimpels - Geborduur
de kentekens
bijbenodigdhcden - Lintjes met leeuw en
speld
Zelfklevers.
Onze rekloam leeuw katoen
150 X 150
375 F - met fennen 475 F.
VRAAGT PRIJSLIJST :

Paul SUYS
Molenvest

KWEKERIJEN |.V.H.

—

O p e n 's zaterdags
Kataloog o p aanvraag
Bezoek ons T u i n c e n t r u m

1 ^ 1
• • ( • I
^^^^

-

LUSTRERIE

MARC DE VRIESE

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

WANNEER HET O M UW
VERLIC'TINr-, C A A T
Bon. Ruzettelaan 56,
Assebroek - Brugge
Grote Baan naar Kortrijk

Kan U op ieder o g e n b l i k v a n de dag v a n h e t
jaar m i d d a g - en a v o n d m a l e n aanbieden

W I J N E N KOOPT MEN
IN VERTROUWEN

I N T E R E S S A N T
A v o n d m a a l op v r i j d a g , z a t e r d a g of z o n d a g avond i n een gezellige sfeer.
N a d i e n k r i j g t U gratis gedurende 5 u u r
een der beste O b e r b a y e r n - o r k e s t e n
M i d d a g - en avondmaal in groep gezellig fijn, goed en goedkoop De grote specialiteiten zijn • Ochsenschwanzsuppe Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan in Duitsland.
LEUVEN • Tervuursevest 60 Tel. 0 1 6 / 2 8 7 . 7 2 - 1500 zitplaatsen
ANTWERPEN
Groenpl. 33. T. 0 3 / 3 1 . 2 0 . 3 7 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Bierkelder) • Oude Markt 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 6 8 69 mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL
Nieuwbrugstr. 28. Tel. 0 2 / 1 8 . 7 4 . 8 9 - mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 0 5 3 / 2 2 8 . 5 3 . 1.000 plaatsen
HULSTE (Kortrijk) . Brugsestwg. 1 . T. 0 5 6 / 7 5 1 36 - 2.400 pi.
KONTICH • Kon. Astridlaan 87 - Tel. 0 3 / 5 7 . 3 0 . 3 2
TORHOUT • Shvg Torhout-Lichtervelde. 2.000 pi. T. 0 5 1 / 7 2 8 . 2 2
DRONGEN • A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel 0 9 / 2 6 . 7 4 . 3 2
SINT-TRUIDEN
Spaansebrugstraat - Tel. 0 1 1 / 7 3 6 . 3 0
KESSENICH • Venlo Seenweg - Tel. 0 1 1 / 6 1 9 . 7 1
KNOKKE • Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 0 5 0 / 5 0 2 . 9 6
BERINGEN
Grote Markt 17 - Tel. 0 1 1 / 3 2 0 . 5 1
OOSTENDE . O u d e luchthaven Middelkerke - Tel. 0 5 9 / 3 2 0 . 8 6
W i | zoeken d r i n g e n d
als m e d e w e r k e r s
Ernstige f a m i l i e s
w a a r v a n de man of de v r o u w de k e u k e n kan leiden •— Vast
loon - Kost en i n w o o n gratis - In regel met de sociale w e t Liefst mensen v a n 't vak
Schriftelijk aanbieden bij

ABTS : Tionsestwg 128, Korbeek-Lo

F. W. COLAERT

Aalst, Dirk Martensstr 58, 053/205 16
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3

Dorpsplein,

Heusden-Limburg

49, Liersesteenweg - Booischot
(bij Heist-op-den-Berg)
In de geest oer N e d e landen
Een typische Z u i d - A f r i k a a n s e
sfeer

Brouwerij

-

MOORTGAT

Deurne-N.

BREENDONK
tel. (03)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades

Voor een PRETTIG VERLOF

DISCO-BAR & D A N C I N G

« TRANSVAAL »

Kortriikse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 0 9 / 2 2 . 8 8 . 3 3
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.)
A g e n t e n en makelaars
neem k o n t a k t met ons

FEESTZAAL TREFPUNT
Turnhoutsebaan 28

in Blankenberge-aan-Zee

!

•

- Vlamingen huur bij Vlamingen « Villa Christina » heeft 4 app. ter
uwer beschikking en is gelegen op
50 m van het strand. - Inl. en
prosp. te bekomen bij :

Bijhuizen : Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. ( 0 3 ) 3 6 . 1 0 . 1 1
Deheeqher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. ( 0 9 ) 2 2 . 4 5 . 6 2

H. V A N RIJSSEL

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT GLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13
Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
Niet d u u r d e r dan s e r i e f a b r i k a t i e ,
en zelfs b e t e r '
Pri|sbestek en studio zi|n gratis

K.

uw

Vlamingen,
vraag GRATIS
advies voor u w
hypotheek-leningen
( i e en 2e r.)
bouwgrondkredieten
aan de

UNITAS n.v.

Eugeen THEYS - DROESSAERT
Lakborslei 300 - D e u r n e - N .
Tel. 24.71.24
BEENHOUWERIJ - TRAITEUR
v o o r alle f e e s t e n , h u w e l i j k e n ,
recepties, j u b i l e u m s ,
slechts één adres :

MACONFECT - KLEDING

2410

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

Kortnik, Gentsestwg 37 056/120 61
Roeselore, Consiensestr 42, 051/237 20
Bestuurssckretoriaot (dag- en weekeindles) - tot viertaiige steno daktylo,
fot viertolige briefwisseling, konversatie, boekhouden
Kinderbiislag - Plaatsing

Opperstraat 37 — LIEDEKERKE
Tel. ( 0 5 3 ) 6 6 2 . 1 9
MAATWERK en zeer g r o t e keus
k l e d i n g « KLAAR O M DRAGEN »

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal

en

Instituut P. VERMEIR

Generaal Jacquesstraat 61
8160 Diksmuide
Tel. (015)509.72 • 500.57
Bezoek ten h u i z e o p aanvraag

50, Herentals

T. ( 0 1 4 ) 2 1 2 . 0 7 - P.R. 10.29.28

Dendermondse steenweg 120
9208 SCHELLEBELLE
Tel. 0 9 / 6 9 . 3 1 . 7 0
GESELEKTEERDE PLANTEN v o o r
PARTIKULIERE VERKOOP

Boudewijnl. 25, Blankenberge
Tel . ( 0 5 0 ) 4 1 2 0 1

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE
Beverstraat 24-26
Tel. ( 0 5 4 ) 3 3 1 . 0 5

P.V.B.A.
Lange Zoufstr. 30, 29-33, 36-38
Tel. ( 0 5 3 ) 2 4 0 . 6 0

Keukenbedrijf R. ROSSEY
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoorf
Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 5 81

WALTER ROLAND
gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer !)
Telefoon 0 3 / 2 6 . 8 6 . 6 2

ALLE MONTUREN

ELECTRA-BREE P.V.B.A.
Boneputstraat 28 - Bree
Tel. ( 0 1 1 ) 6 5 . 1 8 8 en 66.477
MIELE
AEG - LINDE
OOSTDUINKERKE
Voor uw verlof aan zee
M o d e r n e v i l l a ' s , appart en studio's
met f o t o ' s

WEST-LITTORAL

NATIONALE

LOTERIJ

te h u u r
V r a a g gratis katalogus
verkoop villa's - bouwgronden
bouwen op aanvraag
Leopold ll-laan 212 - 8458 Oostduinkerke
Tel. ( 0 5 8 ) 5 2 6 . 2 9

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en
w i e g e n - stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - 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 - trakteren poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.
—

ZEER VOORDELIGE

PRIJZEN

—

6 de T R A N C H E

Lentetranche
HOGE LOTEN :

matthieu's beddenbedrijf
biedt voor elk probleem een wooninrichting

--'^-

1 X twaalf miljoen
Sxéén miljoen
3 X een half miljoen
T r e k k i n g op "Woensdag
20 M A A R T
HET BILJET
HET TIENDE

230 fr
25 fr

onze studiedienst
lost uw woonprobleem grati

waa

GEEN A F H O U D I N G OP U W W I N S T E N
WIN 12 miljoan : U ONTVANGT 12 miljoan
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WAT WORDT HET? EEN HUIS IN DE STAD? EEN HOEVEKE TEN LANDE?
EEN GROTE VILLA OF EEN BUNGALOW? IETS DAT AL BESTAAT
OF IETS GEHEEL NIEUW? WIJ HEBBEN HET ! KOM EENS KIJKEN !

EEN KLEINE GREEP UIT ONZE 1001 MOGELIJKHEDEN
BRASSCHAAT :
Driehoek-Tolbareel 6 x 42 m.
(228.750 F)
KONTICH-STATION :
Hoge-Akker 6 x 50 m (175.000 F)
MORTSEL :
Kretenburgstraat 162 mv (290.000 F)
HALLE-SCHILDE (Kempen) :
Gagelaars 16 x 45 m. (415.000 F)
SCHOTEN :
bij Kasteel. Half-open bebouwing
710 mv (437.500 F)
ZOERSEL :
Villagrond. 25 m. breed - 950 mv
Vanaf 550.000 F
WONDELGEM :
Geelhorststr. Interessante bouwgrond
16 m. breed, 445 mv.
(330.000 F)

GENT :
Residentie V A N MAERLANT, Antwerpsesteenweg nabij Dampoort, centraal
gelegen, luxe-appartementen.
(1.075.000 F)
KORBEEK-LO :
Bouwgronden voor villabouw, halfopen en gesloten bebouwing, zeer rustige ligging.
(van 150.000 tot 400.000 F)
LEUVEN :
Interessant handelshuis met drie verdiepingen in het centrum van de stad.
(4.080.000 F)
KONTICH :
Studio's. - Zeer gunstig gelagen op
20 min. van Mechelen, Leuven, Brussel.
Volledig ingericht, met tuin en garage.

ANTWERPEN-STAD :
Appartement met blijvend zicht op de
Schelde.
(750.000 F)
WILRIJK :
Bij St .Augustinus. Twee appartementen
+ 5 garages. Verhuurd, hoge opbrengst.
(2.800.000 F)
DEINZE :
Poelstraat. Bouwgronden van 9 tot 11m
breedte - 295 mv - 360 mv. Zeer gun.flge ligging.
(vanaf 190.000 F)
DRONGEN :
Beukendreef. Villagrond, 34m. breedte,
681 mv, in rustige nieuwe wijk, vlug
in centrum Gent.
(485.000 F)
GENT :
Kleine woning (53 mv) in de Madeliefkensstraat,
(slechts 177.000 F)

BOUVU^BEDRIüF

ALG E

OVERUSE •
Villagronden in een rustige, landelijke
omgeving, ± 700 mv,
vanaf 515.000 F
KORTENBERG :
Bosstraat, prachtige villagrond van
meer dan 920 mv
(600.000 F)

LIMBURG :
Rustieke hoevekes i n voile
natuur, uitermate geschikt
als tweede verblijf,
(vanaf 450.000 F)

KUNNEN

etiseti waarop fc kaw bouwctt
ANTWERPEN
Meir 18
03/21.78.20

GENT
Onderbergen 42
09/25.19.22

LEUVEN
Brusselsestr.
016/227.25

6 0 0 ARBEIDERS
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22

GENK
Winter slagstv.
011/544.42

22

1001 MOGELIJKHEDEN
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R/^PPORT
RTT-DOSSlERo

R.T.T. -SCHANDAAL
B.S.P.-SCHANDA
Ook de kostprijs van de herberg kantine te Lessive overtrof de raming met
ruim 7 miljoen (57 miljoen resp 64 3
miljoen) o a wegens bijkomende werken vertraging (ondanks kontraktuele
stipuleringen werd architekt Guchez
met beboet wegens vertraging van indiening van de plans) enz
De bouw van de zgn konciergerie en
zes woningen voor het personeel kende eveneens vertraging gevolg van
tegenstrijdige richtlijnen tussen de centrale en de lokale RTT diensten
Dit werk is nog in uitvoering en wordt
door de aannemersfirma Verbeeck op
30 miljoen fr geschat In een voetnota
stipt de uitgever aan dat dit bedrag
toch maar een peulschilletje is in de
RTT-miljardendans Hij herinnert aan
een vraag van senator Guillaume aan
staatssekretaris Daems wat ervan
waar is dat Equimo aan de RTT 20 000
asbakjes zou verkocht hebben waarop
het projekt Lessive wordt opgehemeld
tegen de eenheidsprijs van 1 400 fr
terwijl het ding ter plaatse tegen 100
fr per stuk zou verkocht woiden Op
deze vraag antwoordde de staatsse
kretaris feitelijk niet en ging hij schuil
achter een paar- algemene bemerkingen

DE NV III
De « SA Societe d Implantations et Investissements Immobiliere
afgekort
III werd opgericht op 16 september
1970 en is feitelijk een « schepping »
van « superarchitekt » Guchez die
aanvankelijk met de superarchitekt
was waarvoor hij door Baudrin en
konsoorten later versleten werd Integendeel
sommige
RTT ambtenaren
sloegen Guchez met hoog aan De III
werd samengesteld uit groepen zo
Groep I of Groep Navez gesticht op
initiatief van de Bank van Parijs (Naes
sens socialist) met vooraanstaande
maatschappijen zoals Copeca Royal
Beige Assubel Prevoyance Sociale,
Belgische Boerenbond enz Het rapport stipt aan, dat beïnvloeding van
de regering door Groep I ten gunste
van lil met uit te sluiten is Reeds de
oprichting ging gepaard met onregelmatigheden
Van in den beginne heeft men de indruk dat de III aan de RTT top wordt
opgedrongen op aanbeveling van een
financiële instelling bij Anseele die
evenals Baudrin de nieuwe bouwpromotor gunstig gezind was
Vijf belangrijke kontrakten werden voor
de III voorzien waarvan er drie in
1971 aangegaan werden nl voor TBR
Brussel 990 miljoen Gent 789 miljoen
en Luik 810 milioen hetzij m totaal
2 miljard 589 miljoen
op zes maand
tijds werden dus aan een onbekende
en onervaren maatschappij zonder hoog
stichtingskapitaal voor 2,5 miljard opdrachten toevertrouwd.
Anseele en Baudrin dachten sistematisch aan III Ook de projekten voor
Charleroi en Brugge werden aan de
nieuweling toevertrouwd
Het Rapport gaat dan in een afzonderlijk hoofdstuk de rol na van een andere
hoofdvertolker m de RTT-zaak de architekt Henri Guchez « zonder wie
aldus het Rapport de III nooit bestaan
zou hebben » Het Rapport verwerpt
dan ook Guchez' verklaring « als zou
hij geen enkel belang in de III hebben»
Het IS dan ook met te verwonderen
dat Guchez stelselmatig door III als
architekt gekozen werd en wanneer
dit met ging toch als technisch raadgever ingeschakeld Zijn aanduiding
gebeurde met zonder de voorspraak
van minister Dubois, en oudminister
CoUard, via Baudrin (vooral m verband met het GAM projekt) Guchez
betuigde zijn dank door bijdragen in
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het kiesfonds van zijn partij, kosteloze
prestatie a)s estetisch raadgever (in
de villa van Baudrin te Mezzegora)
In een voetnota vraagt de uitgever zich
af waarom Guchez dankbaar moest
zijn, als hij toch die uitzonderlijk begaafde architekt is, waarvoor hij door
gaat '>

gezegd. Het geval Luik bewijst dat de
minister in tegenstelling met zijn beweringen wel degelijk op de hoogte
van de gang van sommige zaken op de
hogte schijnt geweest te zijn.

BASISPRIJZEN
KRITISCH KOMMENTAAR
In hoofdstuk 4 gaat het Rapport kritisch
de zaak III na Volgende vaststellingen
worden gemaakt
1 De kontrakten slaan alle op werken
waarvan de noodzakelijkheid sinds vele jaren was aanvaard
2 Alle kontrakten werden door minister Anseele ondertekend
3 De technische omschrijving van de
te gebruiken materialen wordt in alle
kontrakten maar vaag aangeduid Geen
enkel kontrakt verwijst naar basisdoku
menten waarin dergelijke specifikatie
wel voorkomt
4 Ze werden afgesloten op een basisprijs van 18 000 fr per m2 hoewel in
sommige kontrakten klausules afwijkingen voorzien
5 Het betalingssisteem dat hier werd
toegepast komt neer op een voorfinanciering door de RTT (die dus als een
soort bank fungeerde)
6 Geen enkele sanktie tegen niet-na
leven door de promotor van de over
eengekomen termijnen wordt in deze
kontrakten voorzien
7 De rol van de promotor komt vooral
neer op die van bemiddelaar met een
zeer beperkt personeel
Het IS opvallend dat steeds zoveel mogelijk werd gepoogd de konkurrentie
uit te schakelen dat de hoogdringendheid werd ingeroepen om met gewone
kontrakten of tegen remboursement te
werken dat de RTT steeds de grond
leverde doch er met altijd over be
schikte op het ogenblik van het afsluiten van het kontrakt Behalve het
projekt voor Luik was er geen enkele
voorafgaande studie van de projekten
klaar met sommige was men zelfs met
eens begonnen op het ogenblik dat de
werken moesten beginnen ' Deze ver
regaande slordigheid staat in schrillle
tegenstelling met het zgn hoogdringend karakter der werken Dat verklaart dan ook waarom in de prakfjk
soms veel later dan normaal met de
werken werd begonnen (vier maanden
na ondertekening van het kontrakt in
het projekt Luik) of werden begonnen
zonder bouwvergunning (te Gent bekwam de RTT pas bijna een jaar na het
begin van de werken de bouwtoela
ting)
Geen enkel van de vijf projekten kwam
voor op de RTT-programmatie het projekt Brugge werd wel op zeker ogenblik m deze programmatie opgenomen,
doch nadien weer geschrapt om toch
voor verwezenlijking vatbaar geacht te
worden ' Een inschrijving op de RTT
begroting aldus het Rapport zou stel
lig gebeurd zijn indien de voorgenomen bouwwerken werkelijk van dringende aard waren De hoogdringend
heid moest dienen voor andere doeleinden, zoals we reeds gezien hebben

ANSEELE MISLEID ?
Het nauwkeurig onderzoek van de kontrakten voornoemd heeft trouwens aan
het licht gebracht dat niet steeds Baudrin de man is, die op samenwerking
met lil staat. In het geval Luik staat
het vast dat Baudrin een beroep op de
konkurrentie wou doen, doch dat minister Anseele zich daartegen verzette en het werk eenzijdig toevertrouwde aan III IVIinister Anseele ondertekende alle lll-kontrakten zoals reeds

De RTT-III kontrakten, waarvan in de
vorige beschouwingen sprake (zie
«WIJ» van 23 februari jl ) werden alle
afgesloten op basis van de prijs van
18 000 fr/m2 Deze basisprijs werd nergens gehandhaafd wegens bijkomende
werken Te Charleroi werd de basisprijs tot tweemaal toe aanzienlijk verhoogd in totaal met 90 miljoen en met
34 miljoen, nota bene voor werken,
die in andere kontrakten in de initiale
prijs inbegrepen zijn i Het zelfde gebeurde te Brugge, waar de forfaitaire
verhoging 89 miljoen bedroeg
Het Rapport stelt vast, dat de prijs
voor de RTT-leiding bijzaak scheen te
zijn (als de RTT verlies lijdt legt de
staat toch bij <) niettegenstaande sommige RTT-topmensen er toch belang
aan hechtten en dit aan Baudrin lieten
opmerken die de hoogdringendheid
inriep en verder geen uitleg verstrekte En nochtans was er alle reden om
over deze basisprijs te diskuteren, het
projekt TBR Brussel bewijst dat overduidelijk
in de zaak TBR deed III
voorstellen op basis van 20 000 f r / m 2
grond inbegrepen wat op 35% van de
globale prijs neerkomt De basisprijs
zonder terrein zou dus slechts 13 000
f r / m 2 bedragen hebben Baudrins ondergeschikte Demoustiez liet deze gelegenheid, om de basisprijzen te drukken ongebruikt hoewel het een enor
me besparing in de vijf kontrakten zou
geweest zijn Geld gooien door deuren
en vensters kon des te beter ' Uit ander berekeningen is eveneens gebleken dat de algemene basisprijs rond
13 000 f r / m 2 had moeten schommelen Bovendien voor de gebouwen te
Gent en te Luik werden de kontrakten
tussen III eensdeels en de architekten
Bontinck en Degioani afgesloten op
basis van 12 000 f r / m 2 i Ook voor het
projekt TBR Brussel gold een zelfde
basisprijs Zevenentwintig andere RTTgebouwen, opgetrokken tussen 1963
en 1973 hebben als basisprijs per m2
een gemiddelde van 14 021 fr
Het groot RTT-gebouw te BerchemAntwerpen werd na openbare aanbesteding toegewezen aan een bouwfir
ma, die thans na quasi-voltooiing en
ondanks bijkomende werken met een
basisprijs van 12 233 f r / m 2 voor de
dag komt (totale prijs 219,3 miljoen
als eindschatting)
Uit wat voorafgaat blijkt een bedrag
van 15 000 f r / m 2 een referentieprijs
te kunnen zijn, wat nog steeds 3 000
fr minder is dan de lll-basisprijzen,
rekening houdend met de RTT-normen
en opvattingen, die zeer vaak van
weinig handelsgeest doch zeker van
verkwistende
metodes
getuigen
Nooit maakte de RTT van de mogelijkheid tot besparingen tijdens de uitvoering der werken gebruik, stelt het
Rapport vast, « integendeel de winst
(de overdreven winst dan, nvdr) wordt
verdeeld tussen de bouwpromotor, de
algemene ondernemer, het studiebureau en eventueel de onder-aannemer ».

MASTODONTENKOMPLEKS
Dat de RTT leiding « groot ziet » hebben we bij lezing van dit Rapport al
herhaaldelijk gemerkt, ze lijdt werke
lijk aan een mastodonten of paleizen
kompleks Het Rapport geeft daarvan
enkele voorbeelden Stelregel voor de
omvang van een RTT-centrale voor een
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omschrijving is het aantal telefoonabonnees Welnu de centrale RTT-direktie hield zelden of nooit rekening
met deze stelregel
In het geval Brugge nam de plaatselijke direkteur het nieuwe RTT-gebouw
te Berchem-Antwerpen als voorbeeld
Omdat volgens hem Brugge 70% van
het aantal abonnees te Berchem telde
stelde hij een oppervlakte van 14 250
vierkante meter voor Later bleek dat
Brugge slechts de helft van het aantal abonnees te Berchem telde Desniettemin negeerde direkteur generaal
Demoustiez het advies van Brugge en
schreef hij een oppervlakte van 24 000
m2 voor !

SLOTBEIVIERKINGEN
In een slotpassus getiteld « Slotbemerkingen van de voorzitter » betreurt
deze (P Delahaye) dat bepaalde feiten
met konden onderzocht worden of
met voldoende Het gebrek aan personeel en aan tijd is daarvan de oorzaak
Overigens laat artikel 90 van de grondwet niet toe, de verantwoordelijkheid
van een mmister na te gaan welk artikel terzelfdertijd de betrokken minister verhindert in het onderzoek elementen voor zijn verdediging te vinden
De voorzitter stipt verder aan dat de
feiten die het voorwerp uitmaken van
een gerechterlijk onderzoek slechts
oppervlakkig aangesneden worden
Als konklusies somt de voorzitter vijf
punten op.
1 De hiërarchische of disciplinaire
overheid is in staat, passende sankties te treffen 2 De aandacht werd
gevestigd op sommige betwistbare
praktijken, zoals het geven van zitpenningen en beheersvergoedingen, waarvan de verantwoording voor herziening
vatbaar is 3 Struktuurhervormmgen in
de RTT zijn aangewezen De staatssekretaris opperde de idee van een ombudsman Deze ervaringen mogen geen
grondige struktuurhervormmgen beletten, zonodig door een nauwere herintegratie van deze belangrijke dienst
in het ministerie, ja zelfs de afschaffing van de regie
Op het algemeen vlak suggereert de
voorzitter de herziening van art 90
van de grondwet, nl een uitvoeringswet die de verantwoordelijkheid van
de minister regelt Dergelijke beschikking zou tevens vermijden, dat een
ambtenaar, die de persoonlijke verantwoordelijkheid van de minister in beding stelt, zich gemachtigd acht, bij gemis aan gehoor, feiten en dokumenten bekend te maken waarvan hij kennis kreeg door de uitoefening van zijn
funktie (een voldoende duidelijke afkeuring van de onthullingen door ir
De Maeght, nvdr)
Dit Rapport toont in al zijn ambtelijke
nuchterheid het verval van ons politiek en sociaal bestel aan, het verval
van de demokratie door favoritisme,
korruptie, identifikatie van groepen
met de staat, klasseprivileges, flagrante ongelijkheid tussen de burgers,
ook in juridisch opzicht.
De BSP komt in dit schandaal naar
voor als een partij die brutaal haar
machtshonger stilt, voor niets achteruitdeinst en die de korruptie duldt, als
ze maar blindelings de partijbelangen
dient. Het is een zear groot veeg
teken voor onze demokratie dat een
partij, die per definitie demokratisch
zou moeten zijn, zich anti-demokratisch gedraagt en bovendien nog
steeds demokratisch genoeg bevonden
wordt door andere partijen, om er
steeds opnieuw in koalitie-regeringen
mee scheep te gaan.
(Slot)
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