DRUKPERSSTRAAT, 20.

BRUSSEL —

Wij hebben er hier vorige week op gewezen dat 't regeringsontwerp op de voorlopige gewestvorming zeer duidelijk de
stempel draagt van de PSC-eisen. En de PSC wil een gewestvorming met drie, waarbij Brussel identieke bevoegdheden
krijgt als Vlaanderen en Wallonië, en wil tevens van geen
definitieve begrenzing van Brussel weten. De CVP tracht
die werkelijkheid voor het Vlaamse publiek te verdoezelen,
maar de PSC-ers laten geen gelegenheid voorbij gaan om
hun eisen terzake telkens weer te beklemtonen.
Dat de PSC dan ook dik tevreden is over het huidig regeringsontwerp kwam baron Fallon van de Brusselse PSC op de senaatstribune uitdrukkelijk verklaren. « De Brusselse Franstaligen » zo zei hij letterlijk « hebben er alle belang bij dit ontwerp goed te keuren, want het bevat de werkelijke erkenning
van het grondwetsartikel 107 quater dat in België drie gewesten voorziet. Brussel krijgt daarbij, zoals wij altijd hebben
geëist, dezelfde machten, dezelfde bestuursorganen en dezelfde rechten als de andere gewesten ».

DE PSC IS TEVREDEN...
En daarop richtte Fallon zich tot alle Franstalige Brusselaars
in de Senaat : « Ik zeg aan de Brusselaars en speciaal aan
mijn kollega's van het PDF : laten wij nemen wat men ons
vandaag aanbiedt, want dat stemt grotendeels overeen met
wat wij samen hebben opgeëist. Dit ontwerp betekent de
erkenning van de Brusselse entiteit als belangengemeenschap.
Het bestaan van een Brussels gewest maakt het federalisme
met twee onmogelijk. Van die oude droom van de Vlaamse
nationalisten, die meteen het einde van België zou betekenen
willen wij niet horen ».
De PSC-baron voegde er nog aan toe dat de PSC niet wil dat
de huidige grenzen van het Brussels gewest definitief zouden worden. « Op dat punt zijn wij kategoriek », zo besloot
hij zijn tussenkomst.
Als er nog moest aangetoond worden dat de regering heeft
toegegeven aan de eisen van de PSC, die inzake Brussel
dezelfde standpunten verdedigt als de meest rabiate FDFers, dan heeft Fallon het vrijdagnacht gedaan. Meteen is bewezen dat dit ontwerp wel degelijk de weg effent naar een
voor de Vlamingen nefaste gewestvorming met drie evenwaardige gewesten. En daaraan hebben de Vlaamse CVP-ers
en PVV-ers hun medewerking verleend, onder de leiding van
een Vlaamse eerste-minister. Zij dragen er dan ook mee de
verantwoordelijkheid voor.
PAUL MARTENS

PRIJS

DE SANENSTEL1IN6 VAN
DE DRDSSELSE GEWESTRAAD
IS OP VOORHAND VERVALST
Voor de Bruselse FDF-ers zijn alle
middelen goed om hun doel te bereiken. Zo hebben zij de verkiezingen voor de Brusselse agglomeratieraad in 1971 in feite totaal
vervalst, waardoor aan de Vlamingen de waarborgen werden ontnomen die hun door de wet waren
toegekend. Op hun lijsten, waarmee zii de meerderheid verwierven, plaatsten zij ook een reeks
>• Vlamingen » waarvan er een aantal ook verkozen werden. De
Vlaamse
gemeenschap
wordt
sindsdien in de Brusselse agglomeratieraad mede door deze FDF« Vlamingen » vertegenwoordigd.
Geen enkele regering heeft sindsdien een vin verroerd om dergelijke manifeste misbruiken in de
toekomst onmogelijk te maken.
Het zijn toch maar de Vlamingen
die er het slachtoffer van zijn...
Een dergelijk misbruik zal echter
ten nadele van de Franstaligen te
Brussel nooit geduld worden, dat
beloofde premier Tindemans uitdrukkelijk aan FDF-voorzitter Lagasse tijdens het senaatsdebat
over de voorlopige gewestvorming.
De FDF-er was op de tribune een
amendement komen verdedigen
dat moest voorkomen dat artikel
13 van het regeringsontwerp door
Vlaamse senatoren zou kunnen

misbruikt worden. De Brusselse
(voorlopige) gewestraad zal immers samengesteld worden uit de
senatoren die gedomicilieerd zijn
op het grondgebied van de 19 gemeenten, en uit de helft van de
leden van de Brusselse agglomeratieraad. Als nu, zo betoogde Lagasse, een aantal Vlaamse senatoren uit andere arrondisementen
zich te Brussel laten domicileren,
dan wordt de samenstelling van
de Brusselse gewestraad politiek
vervalst. De bedrieger wenst dus
op zijn beurt niet bedrogen te
worden !
Tindemans stelde hem dadelijk
gerust met de verklaring dat de
regering in dat geval maatregelen
zou treffen om te voorkomen dat
de normale politieke vertegendiging in de gewestraad zou worden vertekend.
Daarop repliceerde
VU-senator
Bob Maes (Zaventem) dadelijk.
Waarom, zo vroeg hij aan de eerste-minister, nam de regering niet
een dergelijke ferme houding aan
bij de vervalste agglomeratieverkiezingen in 1971 ? Daarop antwoordde Tindemans slechts met
de goedkope tegenvraag • Is u
voor of tegen misbruiken ? ».
VU-senator Lode Claes (Brussel)
vond dit al te gortig. Op het einde van de bespreking kwam hi]

TWINTIG JAAR VOLKSUNIE
IN HET NAJAAR VIEREN WIJ " HET GROTE WEERZIEN "
In de late herfst van 1974 zal het precies twintig jaar geleden
zijn dat de Volksunie werd opge-icht als Vlaams-nationale politieke partij. Zij heeft van toen tot nu een ontzaglijke weg
afgelegd, en in sterke mate bijgedragen tot de gehele Vlaamse
ontvoogding.
Duizenden hebben in de loop der jaren hun beste krachten
gewijd aan de partij en haar doelstellingen, en zijn met haar
de lange weg gegaan door de woestijn der miskenning. Zij
hebben haar uitgebouwd tot een sterk wapen in de Vlaamse
politieke strijd voor zelfbeschikking. Hun vastberaden volharding
heeft ten slotte schitterende resultaten opgeleverd. Deze pioniers verwachten wij, samen met allen die vandaag in de partij
onverdroten verder bouwen aan het buis van Vlaanderen, op
het grote feestelijke weerzien in het najaar. Om samen na te
gaan welke weg reeds is afgelegd waar wij nu staan, en welke
de taken zijn voor morgen. En om nieuwe kracht te putten uit
dit samenzijn, voor de strijd die ons nog wacht tot het einddoel
is bereikt : een vrij en welvarend Vlaanderen, naar de maat
van de mens.

OP HET PROGRAMMA
•

ANTWERPEN : zondag 13 oktober
Massaal feestdiner voor onze mandatarissen op elk vlak,
voor de vertegenwoordigers van alle VU-afdelingen en voor
onze genodigden. Dit feestmaal gaat door in het Antwerpse
beursgebouw.

•

GENT : zondag 3 november
Groots massafeest in het Sportpaleis (5500 plaatsen) voor
jong en oud, voor de hele Vlaams-nationale familie.
Hou deze data zeker vrij I

dan ook terug op deze zaak met
een verklaring die indruk maakte
op de ganse Senaat. «Ik nam geen
deel aan het debat omdat ik weinig belang hecht aan deze voorlopige regeling » aldus de h.
Claes. « Ik hecht echter wel belang aan de moraliteit van wat
gebeurd is. De eerste-minister
verklaarde dat de regering de
intentie heeft op te treden indien
misbruiken zouden ontstaan bij
de samenstelling van de gewestraden. Welnu, hij weet maar al te
best dat de Brusselse gewestraad
zal samengesteld zijn op basis
van een misbruik dat in 1971 werd
gepleegd bij de agglomeratieraadsverkiezingen. Onder de 42 leden van de agglomeratieraad die
in de gewestraad zetelen, zullen
er 5 a 6 « Vlamingen » zijn die
geen mandaat vanwege de Vlaamse gemeenschap kregen doch het
verwierven door de trukage van
1971.
De Brusselse gewestraad
is dus ook getrukeerd. De Brusselse gewestraad beantwoordt
niet aan de bedoeling van de regering en haar meerderheid. Als
de eerste-minister het voornemen
heeft misbruiken tegen te gaan,
dan kon hij ook zijn voornemen
te kennen geven om de misbruiken tegen de wet van 1971 ongedaan te maken ».
Dat deed de h. Tindemans echter
niet tijdens het debat. Men kan
er het besluit uit trekken dat de
Brusselse Franstaligen ongestoord
de wet mogen manipuleren, maar
als Vlamingen dat zouden proberen dan zal de regering dadelijk
ingrijpen !

DE SAEGER
BESCHERMT
FRANSKILJONS
in de kommissie «taalwetgeving»
van de Nederlandse Kultuurraad
werd een voorstel van dekreet,
uitgaande van VU-senator Vanhaegendoren, tot taalregeling in het
Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, eenparig goedgekeurd. Dinsdag echter eiste minister De Sae.
ger tijdens de openbare zitting
van de Kultuuraad de teugzending
van de tekst naar de kommissie.
Hij wil er sommige bepalingen
doen uitlichten die de franskiljonse bourgeois-dametjes in de Raad
van Beheer onwelgevallig zijn. Hij
kreeg zijn zin van de meerderheidspartijen. Daarmee bevestigt
de regering nogmaals haar onduldbare voogdij over de Kultuurraad, die tot een ondergeschikt
praatkollege wordt gedegradeerd.
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KAMER
De voorlaatste week van de huididige zittijd In het parlement was
bewogener dan de vorige, eerder
• stille » weken.
Dinsdag 9 juli j l . interpelieerde
VU-kamerlid Valkeniers de ministers van Volksgezondheid en Justitie over de ontevredenheid bij
de opvoeders en opvoedsters in
de jeugdtehuizen. De interpellant
achtte de dagtoelagen volstrekt
onvoldoende. Ook het vaak overtreder» van de wet op de arbeidsduur moet ophouden. Gezien de
zenuwslopende aard van het beroep stelde de interpellant een
« recyclage » van 6 maanden
voor na 15 jaar aktlviteit. Hij stelde tot slot konkrete vragen ter
zake. In zijn antwoord kwam de
minister van Justitie tegemoet
aan verscheidene suggesties van
ons kamerlid.
Bij de bespreking van de begroting Buitenlandse Zaken 1974 (dus
grotendeels verbruikt...) kwamen
VU-kamerleden Raskin en Baert
tussenbeide. Eerstgerwemde hield
een korte maar indrukwekkende
rede en pleitte besluitend voor
de oprichting van een wereldgemeenschap met wereldpariement,
enige waarborg tot wereldvrede.
De h. Baert betreurde het feit dat
het parlement te weinig ingelicht
wordt, een kommunikatiestoornis
die al oud is. In tweede instantie
sprak hij over de krisis van de
Europese
eenwording,
grotendeels het gevolg van het egoïsme
der grote mogendheden.
Tussenin protesteerde VU-fraktievoorzitter
Anciaux
andermaal
tegen de afwezigheid van de betrokken minister tijdens de bespreking van zijn begroting.
Tijdens deze zitting werd een
wetsvoorstel
van
VU-kamerlid
Olaerts (wijziging van de wet over
de taxidiensten) in overweging
genomen.
Woensdagnamiddag 10 juli werd
de bijzondere
kamerkommissie
voor de gewestvorming samengesteld. Namens de VU maken daarvan deel uit als effektleve leden
de hh. Anciaux en Schiltz, met de
h. Baert als plaatsvervanger.
VU-kamerlid J. Vandemeulebroucke kwam tweemaal tussen, een
eerste keer tijdens het debat
over de begroting Buitenlandse
Zaken e.a. een tweede keer in
het begrotingsdebat Nationale Opvoeding.
Hij had het In het eerste debat
over de talrijke onvolkomenheden
en tegenstrijdigheden van onze
• ontwikkelingshulp- of samenwerking • (zo bvb Tunesië, waarheen
we Franstalige leerkrachten sturen, terwijl Tunesië zelf leerkrachten naar andere Afrikaanse landen stuurt I). Bij ABOS waait aan
de top een oudkoloniale en Frans.

Brusselse wind. En zo ging het
kritisch maar opbouwend verder
tot spreker pleitte voor een volwaardig ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, wel te verstaan een autonoom Vlaams departement, waarin Vlaanderen zijn
eigen ideeën ter zake kan realiseren. Wat de wapentrafiek betreft
vroeg het kamerlid hoe het nu
zat met de door hem voorgestelde oprichting van een parlementaire onderzoekskommissie.
Wat de onderwijsbegroting beteft handelde hij over het te voorziene tekort, vooral In sektor wedden. De minister zoekt nieuwe
ideeën, beter ware de begroting
waar te maken. Jaak Vandemeulebroucke besprak dan met kennis
van zaken — uiteraard — technische aspekten van de onderwijsproblematiek en pareerde gevat
sommige onderbrekingen van minister Decroo. Hij besloot : « Betaal de leerkrachten en werk in
een pluralistische geest ! ».
11 JULI IN DE WETSTRAAT
Ook de Vlaamse kamerleden hebben 11 juli In de Wetstraat moeten « vieren », 's voormiddags
met de bespreking van een reeks
wetsontwerpen, s' namiddags o.a.
met een kleine veldslag (sic) over
de agenda van de volgende week.
VU-kamerlid Babyion zei bij de
bespreking van het wetsontwerp
tot koppeling van sociale uitkeringen aan de evolutie van het
algemeen welzijn dat eens te meer
ook dit wetsontwerp de sociale
wetgeving nog wat ingewikkelder
maakt. De beginselen van een
vereenvoudiging moeten stoelen
op de sociale rechtvaardigheid en
een volledige gelijkheid van alle
betrokkenen.
Hetzelfde kamerlid
ondervroeg
minister Decroo over de onbetaalde rekeningen van het leerlingenvervoer. De minister zei dat hij
een inspanning doet om aan dit
euvel te verhelpen.
Bij wat in het parlementsjargon
« regeling der werkzaamheden »
heet ontspon zich een vinnig debat tussen meerderheid en oppositie toen moest beslist worden,
of de kamerkommissie inzake gewestvorming ook de maandag zou
zetelen. Verscheidene sprekers

HOE IWIEER HET VERANDERT
HOE IVIEER HET GELIJK BLUR
VU-kamerlid Anciaux : ff We
vinden het hoegenaamd niet
vernederend op maandag te
vergaderen, maar het doet allemaal wel een beetje hypokriet aan. Telkens voor hef
reces spelen regeringen het
zelfde spelletje. Nu vooral, gezien toch alles zou veranderen ».

protesteerden tegen deze overhaasting, VU-kamerlid Schiltz verantwoordde zijn stemming over
een voorstel van VU-kamerlid Anciaux (over de wijze van stemmen) als volgt : ff ik heb mij onthouden om te kunnen verklaren
dat de splitsing van het kiesarrondissement Brussel minstens
even belangrijk is voor de Vlamingen als een wetsontwerp dat tot
stand komt ten gevolge van Waalse afdreiging ». Deze verklaring
lokte applaus uit bij de BSP.
De kamerzitting van vrijdag 12
juli was hoofdzakelijk gewijd aan
de slotbespreklng van de begroting 1974 Nationale Opvoeding.
VU-kamerlld Willy Kuijpers hield
een lange rede, die herhaaldelijk
werd onderbroken, omdat de redenaar blijkbaar « tere » punten
aanraakte. Hij bepleitte een soepeler personeelsbeleid, een vlottere uitbetaling, de aanstelling
van een ombudsman ter begeleiding van de studenten tijdens de
examens, enz. Tot slot keurde hij
de praktijk af, die erin bestaat
een reeds voor twee-derde verbruikte begroting te bespreken.
Een driemaandelijks overzicht zou
de parlementsleden ontslaan van
het detektievewerk dat ze nu
verrichten. Tijdens het antwoord
van minister Decroo kwam Willy
Kuijpers herhaaldelijk gevat tussen, zodat de « gladde » minister soms zijn toevlucht tot grapjes In plaats van een passende
repliek moest nemen.
In dezelfde zitting werd de gemengde parlementaire kommissie
samengesteld, belast met het onderzoek van het RTT-verslag van
het Hoog Toezichtkomltee. Namens de VU zetelt kamerlid
Luk Vansteenkiste er in.

SENAAT
VU-senator Van Haegendoren was
een der eerste sprekers in de
zitting van dinsdag 9 juli j l . tijdens het debat over de wetgeving
op het spel waarbij hij aan een
eigen initiatief ter zake herinnerde « dat blijkbaar door de regering gunstig werd onthaald » een
elegante manier om te zeggen
dat de regering het voorstel van
de h. Vanhaegendoren overnam
(wat met VU-voorstellen maar al
te vaak gebeurt).
VU-senator De Bruyne lichtte de
redenen toe waarom de VU-faktie
de aanpassing van de begroting
van de diensten van de eerstemlnister niet zou goedkeuren
(geen duidelijk zicht op de staatsfinancies) en handelde ook over
de rijkssteun aan de pers, die er
nodig is maar waarvoor tot op
heden elke wettelijke basis ontbreekt !
VU-senator Coppieters interpelieerde de minister van Nationale
Opvoeding over de dubbelzinnige
houding van de regering i.z. het
schoolpakt en de schoolpaktkommlssle alsmede de onuitvoerbaarheid van het onderwijsnet

INSTITUUT P. VERMEIR
AALST : Dirk Martensstraat 48
KORTRIJK : Gentse Steenweg 37
DENDERMONDE : De Bruynlaan 1-3
ROESELARE : H. Consiencelaan 4 6

tel.
tel.
tel.
tel.

(053)205.16
(056)120.61
(052)215.14
(051)237.20

- BESTUURSSEKRETARIAAT
- BOEKHOUDEN
- INTERNATIONALE
HANDELSBRIEFWISSELINC
GEEN ALGEMENE VAKKEN
GEEN AANVANGSDIPLOMA
KINDERBIJSLAG
PLAATSINGSDIENST

WIJ t

VU-SENATOR VAN ELSEN :
WAT GEBEURT ER IN HET SCK MOL 7
Tijdens het algemeen debat op 10 juli over de begroting 1974
Ekonomische Zaken hield senator Van Eisen een gedokumenteerde uiteenzetting over de energlekrisis en de konklusies,
die daaruit moeten getrokken worden. Hij vroeg dan ook
naar de plannen van de regering i.z. de energiebevoorrading
op lange termijn en kwam hierbij als vanzelf terecht bij het
Studie Centrum voor Kernenergie te Mol (SCK), waar naar
verluidt sommige leidende kaderleden eigenmachtige beslissingen nemen en waar eveneens beroering ontstond In verband met de geplande reorganisatie van het fundamenteel
onderzoek. De vrees is gewettigd dat deze reorganisatie op
de afschaffing van dit onderzoek zal neerkomen en overheveling ervan « naar elders » (lees : Wallonië, n.v.d.r.) De senator haalde nochtans een Waals voorbeeld aan om zijn
(reeds herhaaldelijk gestelde) vraag naar het betrekken van
de plaatselijke overheid bij de leiding van het SCK kracht bij
te zetten, nl. het voorbeeld van het IRE te Charleroi. Ook
over Eurochemic te Dessel vroeg hij klaarheid.
Senator Van Eisen pleitte ten slotte voor het tegelijk van
kracht maken van het wetsontwerp op het boekhoudplan en
dat betreffende het revisoraat, beide vullen elkaar aan, het
boekhoudplan zou in waade dalen als de wet op het revisoraat
niet terzelfdertijd van kracht wordt.

van 11 juli 1973. Hij replikeerde
gevat op onderbrekingen van BSPsenator Van Hoeylandt en op het
antwoord van minister Decroo.
Het debat was vooral een steekspel over de bevoegdheden van
de schoolpaktkommissie. Senator
Coppieters liet niet na, de ommezwaai van het Rassemblement
Wallon ten opzichte van de oude
schoolpaktkommissie te onderstrepen.
Tijdens het debat dat volgde op
de interpellatie Bertels tot de minister van Landbouw over de benarde toestand van de rundveehouders, kwam VU-senator Persyn tussenbeide met enkele pertinente technische vaststellingen.
Hij wees ook op de zware verliezen, die in de varkenssektor worden geleden en haalde daarvan
een werkelijk frappant voorbeeld
aan. Senator Persyn oogsste met
zijn kort doch krachtig betoog
ook applaus op « sommige CVPPSC- en PVV-PLP-banken • en
werd trouwens door de minister
bedankt.
In de namiddagziting werd o.a.
het wetsvoorstel tot vaststelling
van een kapitaalsminimum van de
naamloze vennootschappen, waarbij VU-senator Van In o.a. de ondoorzichtigheid betreurde van de
nv's en vooral van de In België
gevestigde multinationals.
Tijdens de artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp op de
giftige afval verdedigde VU-senator De Facq amendementen, door
hem en senator Van In ingediend.
Dezelfde senator diende op het
einde van de zitting een resolutievoorstel in betreffende de oprichting van een volwaardig ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.
In de namiddagzitting van 10 juli
voerden VU-senatoren Vandezande
en Van In het woord tijdens de
bespreking van het wetsontwerp
op het gewaarborgd inkomen voor
iedereen, ontwerp waarop de VUamendementen Indiende die verdedigd werden door beide heren
voornoemd alsmede door VU-senatoren Jorissen en De Facq. Op
hun eerste amendement kregen
de senatoren De Facq en Van In
trouwens voldoening.
In zijn algemene kritiek op het

ontwerp achtte senator Vandezande de nieuwe wet nog lang niet
toereikend om de echte armoede
te bestrijden, wat ook de mening
van zijn kollega-partijgenoot Van
In was, die het triomfalisme van
sommige
sprekers
misplaatst
achtte en zei, « in feite moesten
we beschaamd zijn, dat we thans
nog een dergelijk ontwerp moeten
bespreken ». Het ontwerp verandert trouwens niets aan de bestaande toestand, het voert enke!
een recht in op het bestaansminimum. Desniettemin steunt de VU
i/anzelfsprekend deze eerste stap
naar een gewaarborgd inkomen
Op 't einde van de zitting deelde
de voorzitter de Indiening mede
van volgende VU-wetsvoorstellen:
senator Van In, tot bescherming
van de privacy, tot instelling van
een stelsel van bouwsparen, tot
amnestieverlening aan oudstrijders van de eerste wereldoorlog ;
door senator Van Ooteghem, tot
amnestieverlening aan jonge delikwenten ; door senator Vanhaegendoren, tot uitbreiding van de
aan oudkrijgsgevangenen toegekende voordelen. Dezelfde senator ten slotte diende een voorstel
in tot wijziging van herziening van
art. 10, 17 en 19 van de grondwet.
Op het einde van de namiddagzitting van 11 juli diende dezelfde
senator nog twee wetsvoorstellen
in (op de kredietenverdeling Nederlands- en Franstalig universitair onderwijs en op de kredietverdeling voor het wetenschappelijk onderzoek onder belde taalgemeenschappen).
Door de lamzakkigheid van de
meerderheid moesten de Vlaamse
parlementsleden — die nota bene
in de Nederlandse Kultuurraad 11
juli tot officiële Vlaamse feestdag
hebben gedekreteerd ! — guldensporen " rapen » in Kamer en Senaat. Het Is wellicht aan wrevel
daarover te wijten (of te danken ?...) dat sommige VU-senatoren vorige week donderdagnamiddag nogal nijdig en herhaaldelijk
sprekers van de meerderheid onderbraken. Dat gebeurde o.m. tijdens de Inleidende uiteenzetting
over het ontwerp tot (slechte) ge.
westvorming, waarbij senator Van
In minister Vandekerckhove sarkastisch « aanvulde ».

DE WET OP HET MIN. INKOMEN iS SLECHTS EEN EERSTE STAP
Vóór de stemming op 11 juli over het geheel van het wetsontwerp i.z,
gewaarborgd minimum-inkomen legde VU-fraktievoorzltter JORISSEN
een korte doch kernachtige verklaring af :
ff Onze fraktie zal dit ontwerp goedkeuren omdat het beginsel van liet
recht op gewaarborgd inkomen wordt erkend en omdat financieel gezien iets uiteraard beter is dan niets.
Dit gezegd zijnde betreuren we de voorstelling dat met naar schatting
1 miljard 200 miljoen de armoede in dit land zou kunnen worden uitgeroeid.
Wij betreuren evenzeer dat het uitkeren van de te lage bedragen aan
de partijpolitieke kleur kan worden gebonden, zoals helaas zo vele
dingen in dit land.
Wij betreuren vooral dat de grote beginselen in het uitstekend rapport
vooropgezet : de principes van de menselijke waardigheid, de solidariteit en de verdelende rechtvaardigheid onvoldoende tot hun recht komen in het ontwerp. (Protest bij de CVP). Dat zou slechts kunnen wanneer men de moed heeft de rijkere helft van de bevolking naar verhouding mee te laten betalen voor de armere helft en dan vooral voor
de randgevalien.
Onze partij, heeft als eerste partij op haar kongressen van 1969 en van
van 1971, het recht op een levensminimum vooropgezet. Zij blijft bij de
mening dat de herverdeling van de inkomens het best volwaardig kan
gebeuren door een grondige hervorming van het stelsel van de RMZ
en door een volledige hervorming van de sociale zorg in dit land ».
(zie ook biz 8).
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SENAAT BESPRAK
PSEUDO -GEWESTVORMING
Als nachtraven verlieten vorige week vrijdagnacht even rur twee uur
de senatoren de Wetstraat, nadat een meerderheid onder hen het
brouwsel Perin-Vandekerckhove (ook genoemd « voorlopige gewestvorming ») had goedgekeurd. Met 99 stemmen (PSC-CVP, PLP.PW,
RW) tegen 57 (PSB-BSP, KP en VU) bl] 10 onthoudingen (FDF en twee
VU).
Daaraan was een lang debat voorafgegaan zonder grote Incidenten —
tenzij men de evolutie van een zwaar beschonken socialistische senator een incident noemt die binnen waggelde net toen zijn fraktle uK
protest de zaal had verlaten — en waarbij de oppositie de meerder
held bijwijlen het vuur aan de schenen legde. De socialistische oppositie verdronk feitelijk in een juridisch dispuut met de koalitiegenoten
van gisteren, van een • gewestelijke refleks » was er geen sprake.
Men voelt duidelijk aan dat ze de hervorming ondergaan. De werkelijk
adekwate oppositie kwam van de Volksunie, terwijl RW-FDF er ietwat
onwennig bijzat.
Tijdens de algemene bespreking kwamen namens de VU op de tribune :
senatoren Vander Eist (zie de quasi-volledige tekst van deze rede In
« Wij » van vorige week) en Coppieters.

SENATOR COPPIETERS :
o In deze omstandigheden wordt
de Vlaamse Beweging genoopt om
hardere en kortere wegen op te
gaan ».
Senator Coppieters was de eerste
spreker van het maratondebat in
de namiddagvergadering die op
een nachtzitting zou eindigen. Precies op 11 juli, aldus Coppieters,
begon de Senaat met het debat
over een ontwerp dat radikaal ingaat tegen het hele streven van
de Vlaamse Beweging, vermits
het drie evenwaardige gewesten
vooropstelt.
Welnu een federalisme met drie
kan enkel berusten op een volstrekte pariteit in Brussel, doch
de gewestvorming die men thans
voorbereidt Institutionaliseert de
Vlaamse verdrukking, waarbij het
verbazing wekt, een Waals federalist als de heer Perin onder de
bewerkers daarvan aan te treffen.
Na aan de minorisering van de
Vlamingen
door
de
Eyskensgrondwet herinnerd te hebben
komt er een tweede minorisering,
eveneens onder stuwing van een
kristen-demokraat I
Senator Coppieters noemde de
tweede regeringsverklaring Tindemans een blauwdruk voor een
drieledige
federalisme. Welnu,
Brussel vroeger een Vlaamse stad,
is geen volk, is geen aparte entiteit maar de hoofdstad van een
tweetalig land.

Het ontwerp snijdt de senatoren
die in Brussel verkozen zijn af
van het Vlaamse resp. Waalse
volk.
Door de instititionalisering van
de Vlaamse verdrukking wordt de
Vlaamse Beweging genoopt kortere en hardere wegen op te gaan.
Intussen stellen we vast dat de
traditionele partijen nu In hun
eigen spel gevangen zitten, wat
tot immobilisme, koehandel en
chantage leidt.
Senator Coppieters zei besluitend : « Het echte Vlaamse front
zal vechten tot het zelfbestuur in
een federaal verband is bereikt.
Het getuigt van weinig wijsheid
om onrijpe dingen zoals dit ontwerp, voor het parlement te brengen. Paracelsus heeft gezegd dat
wie meent dat alle vruchten terzelfdertljd rijp zijn zoals de aardbeien, niets van druiven afweet.
De Vlaamse Beweging kent alvast de druiven van de gramschap I ».

VINNIGE
« LIJF-AAN-LMF-GEVECHTEN »
Al bleef de Senaat deftig tijdens
dit debat, dan betekent dat niet
dat het er soms niet hard aan

toeging. Hoe de VU-fraktie de
PSC-baron Fallon aanpakte leest
u op pagina een. Wij vervolgen
onze samenvatting met een miniverslag over de artikelsgewijze
bespreking van het Perin-gedrocht. Deze bespreking gaf aanleiding tot talrijke VU-tussenkom.
sten, vermits onze fraktle talrijke
amendementen had ingediend om
van het slechte ontwerp een goed
te maken. Zo diende senator Bob
Maes een amendement in tot
splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Het
Is immers niet logisch het gewest
Brussel administratief tot de 19
gemeenten te beperken, en terzelfdertijd op elektoraal vlak een
veel groter Brussel te laten bestaan. Ook VU-faktievoorzitter Jorlssen kwam veelvuldig in het
debat tusenbeide, hetzij als Indiener en verdediger van eigen
amendementen, hetzij bij de bespreking van andere amendementen (alle, ook deze van andere
frakties, werden weliswaar verworperi, omdat de meerderheid
eens te meer als een willoze automaat Tlndemans-Martens-PerlnGrootjans In hun dwaasheid volgde).
Senator Jorissen was er op uit
het voorlopig karakter van de begrenzing van het Brussels gewest
uH de tekst te doen schrappen en
ook om het Duits taalgebied van
het Waalse gewest (waarin de
Duitstaligen dreigen te « verdrinken •) los te haken. Onze
Wim was trouwens in een opperbeste dag en gaf zowel de eerstemmister als de onderbrekende
socialist Van Hoeylandt duchtige
vegen uit de pan.
Beide VU-senatoren (Jorissen en
Bob Maes) deden herhaaldelijk
een beroep op de Vlaamse leden
der meerderheid om hun amendement inzake splitsing van het
kiesarondisement
Brussel+lalleVllvoorde te steunen. De lib. De
Grève had daarop een tipische en
de gebruikelijk hipokriete reaktie. Hij zei : Principieel kunnen
alle Vlamingen zich met dit amendement akkoord verklaren (Tevoren had senator Maes er op gewezen dat de splitsing In alle
kiesprogramma's van de Vlaamse
partijen stond ..) maar het slaat
op een andere materie •, de zoveelste drogreden.
Senator

Jorissen

van zijn

kant

wreef de de Waalse • federalisten • hun Imperallsme onder de
neus o.m. doordat ze het wagen
het Duitstalig gebied zonder meer
bij het Waals gewest In te lijven.
Gloedvol verdedigde hij zijn amendement tot volstrekte autonomie
van de vierde Belgische gemeenschap, zijn argumentatie klonk zo
overtuigend dat niemand hem onderbrak. Maar uiteindelijk stemden de • federalisten » van de
meerderheid braafjes volgens de
ukasen van hun • imperialistisch
onderbewustzijn •.

BRUSSELSE GEWESTRAAD
Ook bij dit artikel had senator Jorissen twee amendementen en
een subsidiair amendement Ingediend, steeds met de bedoeling
elke glimp van een drieledig federalisme en de definitieve minorisering van de Brusselse Vlamingen te vermijden. Terecht verweet hij de CVP haar eigen kongresbesluiten ter zake (Antwerpen 1973) thans zonder enige
schaamte over boord te werpen.
De CVP beweert nochtans nog
steeds tegen een drieledig federalisme gekant te zijn, doch ze
bereidt thans deze fopperij voor,
ook door de in het Brusselse wonende of verkozen Vlaamse senatoren uit de Vlaamse gewestraad
te sluiten, en waartegen de VUfraktievoorzltter een subsidiair
amendement had ingediend, dat
echter eveneens werd verworpen.
Vraagt senator Jorissen zich dan
ten onrechte af, in hoever de
CVP nog geloofwaardig is ? Zijn
amendement betreffende de samenstelling van de gewestraad
Brussel (door leden van de agglomeratieraad) en een ander, dat
verkiezingen op taalkundig gesplitste kieslijsten voorstond werden eveneens verworpen, evenals
een subsidiair amendement (ter
voorkoming van het schandalig
FDF-kiesbedrog met zgn. Vlaamse
FDF-kandidaten voor de aggl. verkiezingen). De VU had Eyskens
destijds tijdig doch tevergeefs gewaarschuwd, de CVP-pers fulmineerde na datum, maar vorige
week weigerde de • Vlaamse »
CVP en PVV een VU-voorstel goed
te keuren dat dergelijk schandalig
bedrog voortaan zou voorkomen I

PERIN PREDIKANT
Senator Jorissen : De heer Perin
van zijn kant mag zl)n predikantenstijl voor zich houden. Het
gaat niet op thans oproepen tot
ons te richten na eerst gezegd te
hebben dat hIJ niet meer met ons
aan tafel wil zitten en nadien dat
hij ons niet in de regering wou.
Senator Van Hoeylandt : GIJ kunt
toch aan een andere tafel gaan
zitten.
Senator Jorissen : Houdt u daar
buiten. We weten maar al te
goed hoe graag de socialisten
aan de regeringstafel zouden willen zitten (Gelach en applaus op
vele banken).

GEEST VAN STEENOKKERZEEL
VERLOOCHEND
Senator Jorissen liet zich door deze vaandelvlucht van de gewezen
Vlaams-Front-partners niet ontmoedigen en verdedigde met brio
zijn laatste amendementen, die
er alle toe strekten, waarborgen
toe te kennen aan de Vlamingen
in het Brusselse, niet alleen op
het vlak van de agglomeratie-gewestraad doch ook In de gewestelijke exekutieve (minister en
ataatssekretarissen), hierin bijgestaan door senator Maes (die de
absolute pariteit, én de grendels
én de alarmbellen noodzakelijk
achtte als waarborg) Ze werden
allen verworpen.
Vóór de eindstemming verklaarde
senator Jorissen dan ook zeer terecht dat deze wet de verloochening van de geest van Steenokkerzeel is. « Wij begrijpen thans
ten volle het RW-veto, gevolgd
door dat van de PSC en PLP. Deze
partijen wensten andermaal alle
voordelen en wisten dat ze die
niet zouden krijgen van de VU.
Ze kregen die wel van de CVP en
PVV ».
Met deze beschamende stemming
eindigde een bewogen debat, ze Is
de zoveelste kapltulatle van de
CVP en de PVV vóór de eisen
van een thans nog overmoediger
geworden blijvend • Waals-Brussels Front • !
(R.C.)

VU-PARTIJRAAD VEROORDEELT KAPITUUTIE
VAN CVP EN PVV
De Partijraad van de Volksunie besprak de politieke toestand
na het Senaatsdebat over do gewestvorming.
De Partijraad stelt met spijt vast dat door het goedkeuren
van het voorgesteld ontwerp CVP en PVV tot In de details
toe blijven kapituleren voor de eisen van de Franstallgen.
Betekenisvol Is in dit opzicht het feit dat CVP en P W In de
Senaat tegen de definitieve begrenzing van Brussel tót de
19 gemeenten hebben gesitemd. De verworvenheden van Steen,
okkerzeel worden totaal verloochend want van de bescherming van de Brusselse Vlamingen blijft niets meer over. Deze
worden afgescheiden van de grote Vlaamse gemeenschap
en overgeleverd aan de Franstalige meerderheid In het Brusselse gewest, zonder pariteit en zonder waarborgen.
In tegenstelling tot deze herhaalde kapltulatles voor de eisen
van de Franstallgen staat de weigering van CVP en P W om
dan tenminste de splitsing van het kiesarrondissement Brussel en van de provincie Brabant eveneens door het Parlement
te laten behandelen.
Aldus wodt het met de dag steeds duidelijker dat de regering
Tindemans willoos is overgeleverd aan de PSC en het RW
waarvan de eisen absolute voorrang krijgen.
Het gevolg daarvan is dat het huidige ontwerp van de gewestvorming, slecht Is en een verdere stap in de richting van het
definitief afgrendelen van de Vlaamse meerderheid In België,
door Brussel en Wallonië als afzonderlijke politieke eenheid
tegenover Vlaanderen op te stellen.
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ANTWERPEN
ARR. ANTWERPEN
Letwel : wenst u in de Wijuitgave van 17 augustus e.i<. terug
uw teksten zien te verschijnen,
draag dan de nodige zorg opdat
deze uiterst op zaterdag 10 augustus '74 (12 uur) in 't bezit
zouden zijn van uw arr. sel<retaris.
ANTWERPEN STAD
VAKANTIE
Het sekretariaat zal gesloten
zijn tijdens de periode vanaf 17
juli tot en met 16 aug. Vanaf
maandag 19 aug. staat de deur
weer wagewijd open om met
nieuwe geestdrift de herfstwerking aan te pakken.
Voor dringende aangelegenheden kan men steeds voor inlichtingen de volgende personen
raadplegen, in zover zij mogelijk
ook niet met vakantie zijn : voorzitter Willockx 37.22.70, ondervoorzitter
Coveliers
37.34.97,

NIJLEN

penningm. Van de Pas 42.17.20,
propaganda De Laet 38.66.92 organisatie De Bouvre 19.02.57.
PROVINCIERAAD
Informatie of problemen op het
vlak van de provincie kunnen
steeds voorgelegd worden aan
ons provincieraadslid mevr. Monseur tel. 27.91.14.
VUJO
Geregelde samenkomsten van
onze Volksunie-jongeren te Antwerpen Stad op het sekretariaat.
Voor juiste inlichtingen over hun
vergaderdagen tel. Viaene Anita
33.91.36, Coveliers 37.34.97, Ann
Monseur 27.91.14.
EKEREN
LEDEN EN ABONNEMENTEN
Nieuwe leden en abonnementen zijn steeds hartelijk welkom.
Adressen en namen kunnen altijd
opgegeven worden aan het VÜsekretariaat, Geestenspoor 72 te
Ekeren. Tel. 41.04,41.

HOBOKEN
VLAAMSE ZIEKENKAS
Elke maandag en dinsdag van
18 u. 30 tot 19 u. 30 in lokaal
« Vlaams Nationaal Centrum »,
Steynstr. 85.
DIENSTBETOON
In Vlaams-nationaal centrum,
Steynstr. 85 : alle woensdagen
van 18 tot 19 u. 30 door gemeenteraadslid Fonne Crick en alle donderdagen van 18 u. 30 tot 19 u. 30
door gemeenteraadslid Clem De
Ranter.

1ste zaterdag :
Schepen Kegelaers van 10 tot 11 u.
Kamerlid Somers van 11 tot 12 u.
2de zaterdag :
Burgemeester Van Dessel van 10 tot 11 u.
Kamerlid Somers van 11 tot 12 u.
3de zaterdag :
Raadslid Caethoven van 10 tot 11 u.
Senator Bouwens van 11 tot 12 u.
4de zaterdag :
Kamerlid Sels van 9 tot 10 u.
Herman Cools van 10 tot 11 u.
Mevr. Walraeven (KOO) van 11 tot 12 u.
5de zaterdag :
Van Tendeloo van 10 tot 11 u.
andere Nijlense mandatarissen : 11 tot 12 u.
3de maandag :
Senator Jorissen van 20 tot 21 u.
Dit steeds in Lokaal Ziekenfonds Tak Lier, Kerkplein, Nijlen.
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WALTER ROLAND

Zoek meisje, 16-17 j . , door ons
op te leiden tot dokterassistente
(in Boom en omstreken), bereid
ook huishoudelijke hulp te bieden. Inwonen mogelijk. Tel. 03/
86.77.52, tussen 20 en 21 u, R 99

g*dIplomaard optician,
arkend door alia zfakanfondaan
KERKSTRAAT 98 - ANTWERPBN
(Lat op hat huUnummar I)
Telefoon (03)36.86.62

ALLE MONTUREN

BRABANT
VILVOORDE
IN MEMORIAM
Wij betreuren het afsterven, op
77jarige leeftijd, van één onzer
trouwste leden, de h. Karel Vertongen. Sinds lang in de VlaamsNationale beweging, aarzelde hij
niet zijn verantwoordelijk op te
nemen als schepen van Openbare
Werken te Vilvoorde tijdens de
oorlogsjaren, met als gevolg een
harde repressie in 1944. Zulks
nam niet weg dat hij mee grond-
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legger werd van de VU-Vilvoorde,
waarin hij aktief was tot ziekte
hem hiervan weerhield. Op 9 juli
ontviel hij ons. Onze herinnering
aan hem en onze dank zijn blijvend.
BERG-KAMPENHOUTNEDEROKKERZEEL-BUKEN
DIENSTBETOON
Volgende gemeentemandatarissen staan ten dienste bij hen ten
Huize en op afspraak : G. Van Ingelgom ; G. Van Der Bist ; M.L.

Thiebaut,
gemeenteraadslid
te
Berg ; P. Vander Vorst, schepen
van Nederokkerzeel.
MOLLEM-BRUSSEGEM-KOBBEGEM
SOC. DIENSTBETOON
Elke eerste donderdag tussen
19 en 20 u. bij Karel Vanden Houte, Stwg op Asse 3, Mollem, door
prov. raadslid Lea Vanden Brande
in samenwerking met licentiaat
H. Van Campenhout.
Telefonische afspraken : 02/
452.71.77.

Senator M. VAN HAEGENDOREN
HEVERLEE : iedere zondag in de late voormiddag Guido Gezellelaan 63
(016/245.45) en op afspraak elke maandag, vrijdag en zaterdag.
Volksvertegenwoordiger P. PEETERS
KAPELLE O/D BOS : Mechelseweg 62.
Volksvertegenwoordiger V. ANCIAUX
BRUSSEGEM-MEISE-WOLVERTEM : op afspraak (02/59.54.55). Kleine
Klepperstr. 4, Brussegem.

AZAERT
Brabantdam 142 GENT

BREE
GULDENSPORENVIERING
De jaarlijkse guldensporenviering van de VU van het kanton
Bree had plaats in frituur Tip-Top
te Bocholt op donderdag 11 juli.
De feestredenaar van de avond
was sen. R. Vandekerckhove van
Genk.
HERDEREN
GULDENSPORENVIERING
Ook dit jaar werd door de VU
van het kanton Tongeren een guldensporenviering georganiseerd in
Hove Malpertuus te Tongeren, nl.
op vrijdag 5 juli. Op deze viering
waren niet alleen de afdelingen
van het kanton vertegenwoordigd. Ook heel wat mensen uit
de kantons Bilzen en Maasmechelen waren aanwezig. Het inleidend woord werd uitgesproken
door Louis Poncelet, voorzitter
van de VU-Tongeren, waarna een
gelegenheidsrede werd uitgesproken door sen. R. Vandekerckhove.
Volksvert. E. Raskin, prov. raadslid F. Van Hollebeke, eerste sche.
pen J. Dubois en gemeenteraadslid P. Jorissen waren eveneens
aanwezig.

WIJ 4

HOESELT
GULDENSPORENVIERING
Deze guldensporenviering op
donderdag 11 julj begon met een
eucharistieviering. Nadien had 'n
groots feest plaats in de ruime
lokalen van café ABC. Achtereenvolgens werd het woord gevoerd
door Willy Ramaeckers, voorzitter van de plaatselijke afdeling,
pater Deodaat Meers, die een
mooie gelegenheidsrede hield en
prov. raadslid dr. Duchateau. Ook
werd een korte toespraak gehouden door een Vlaamse Brusselaar,
die opriep tot steun voor de aktie van de Vlamingen te Brussel.
Aachteraf had een Breughelfeest
plaats tot laat in de avond. Deze
feestelijkheid werd o.m. bijgewoond door volksvert. E. Raskin,
prov. raadslid mevr. Decap en afgevaardigden van de afdelingen
Herderen, Valmeer, Millen en
Riemst.
MAASMECHELEN
BESTUURSVERGADERING
Vergaderde op woensdag 10 juli in café Atlanta te Eisden. Wegens een aantal onvoorziene omstandigheden kon de agenda van
deze vergadering niet worden afgewerkt, zodat men begin augustus opnieuw zal samenkomen.
Deze vergadering werd eveneens
bijgewoond door volksvert. E.
Raskin en arr. sekr. J. Indekeu.
NEEROETEREN
GEBOORTE
Hierbij feliciteren wij onze
delingsvoorzitter en lid van
arr. bestuur Jaak Cuppens bij
legenheid van de geboorte
zijn dochtertje Katleen.

Tel. 25.42.83

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR
BETERE HERENKLEDING

LIMBURG
BILZEN
CULDENSPORENVIERING
Had plaats op maandag 8 juni
in zaal De Ster. Na een inleidend
woord door ir. J. Wieërs werd
volgend programma afgewerkt :
groepszang o.l.v. Willem De Meyer ; gelegenheidstoespraak door
de h. Carnotensis, afgev. van het
Davidsfonds ; optreden van het
Bilzers jeugdtoneel o.l.v. Greta
Dubois ; slottoespraak door een
lid van het stadsbestuur.
Deze guldensporenviering werd
o.m. bijgewoond door volksvert.
E. Raskin, prov. raadslid D. Vendeuren, gemeenteraadslid J. Rubens, de leden van het plaatselijk
VU-bestuur en talrijke VU-simpatisanten.

—

afhet
gevan

OVERPELT
HUWELIJK
Op zaterdag 29 juni trad onze
vriend Raf Geusens, lid van het
arr. bestuur, in het huwelijk. Op
een receptie te Nijnsel in Neder-

land georganiseerd, ontving hij
de gelukwensen van de Volksunie
arr. Tongeren-Maaseik in de persoon van sen. R. Vandekerckhove,
volksvert. E. Raskin, arr. sekr. J.
Indekeu en een talrijke delegatie
van de afdeling Overpelt.
TONGEREN-MAASEIK
PAARDENKOERS
Alle afdelingen worden verzocht de kaarten, die zij hebben
ontvangen, zo gauw mogelijk te
verkopen.
SOC. DIENSTBETOON
VOLKSVERT. E. RASKIN
De zitdagen, die normalerwijze
plaats moesten hebben op zaterdag 3 augustus worden om vakantieredenen afgelast. Vanaf septemver zullen deze zitdagen hernomen worden doch op basis van
een andere uurregeling.

•
»
•
•

VERHURING CEREMONIEKLEDING
MAATKLEDING
CONFECTIE
CHEMISERIE
•
KOSTUUMS
• SPORTVESTEN
•
BROEKEN
•
MANTELS
•
REGENMANTELS
• PULLS
•
HEMDEN

Dicn
Senator dr. J.R. VANDEKERCKHOVE
21 JULI :
HOUTHALEN : bij A. Dirix, Zwaluwstr. 9, van 18 tot 19 u.
26 JULI :
GENK : ten huize. Schaapsdries 29, tel. 3546.40.

TONGEREN-MAASEIK
paardenkoers
Reeds nu het evenement van het jaar in ons arr. O p zaterdag 2 4
augustus te Kinrooi (bij M . Laumen). Organisatie hiervan is in
handen van de V U .
's Avonds groot bal met optreden van de internationaal bekende
groep « George Baker Selection » en het vast orkest « T h e Loft
Band ». Mogelijkheid tot eten aan het spit.
M e d e w e r k e r s gevraagd. A l l e i n l i c h t i n g e n b i j de proviniceraadsleden Jaak Gabriels (Bree), T h e o Schoofs ( K i n r o o i ) en b i j

arr.

v o o r z . Jan Plas (Peer). M i s d i t u n i e k f e s t i j n n i e t !
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OOST-VLAANDEREN
van een huldekoncert Armand
Preud'homme die eveneens aanwezig was. Een zeer talrijk publiek woonde deze feestavond bij,
waaronder als enige parlementairen 3 VU-mandatarissen, nl.
volksvert. Baert en Van Grembergen en sen. Van Ooteghem. Dit
was blijkbaar niet naar de zin van
het kollege, want noch de burgemeester, noch het voltallig schepenkollege (CVP-BSP) achtte het
nodig een der mandatarissen te
verwelkomen of maar te groeten.
Een tiperende houding van onze
gemeentelijke potentaten.

AALST CArr.)
CENTRUM VOOR DIENSTBETOON
Verkozenen en sociale werkers
noteren dat het arr. Centrum voor
Dienstbetoon gesloten is van zondag 14 juli tot en met zondag 28
juli. Nadien kunt u met uw problemen opnieuw terecht op het
(nieuwe) telefoonnummer : 052/
35.54.52.
MELLE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Dinsdag van 10 tot 11 u. 30,
Driesstr. 61 (Center), bij Godelieve Van Loo, tel. 52.14.09.

TIJSCHRIFT « VOLKSUNIE
SINT AMANSBERG »
Vorige week werd het nr 13 van
het
driemaandelijks
tijdschrift
« Volksunie Sint Amandsberg » op
9.000 ex. gebust door onze mensen.

SINT-AMANDSBERG
11 JULI-VIERING
Het gemeentebestuur van onze
gemeente richtte op 5 juli een
mooie 11 juli-viering in m m.v. de
solisten van de KVO-Antwerpen.
Deze viering stond in het kader

Senator E. DE FACQ

Intercommunale Vereniging
LAND VAN AALST s.v.

Tijdens de maanden juli en augustus kunnen schriftelijk of telefonisch
afspraken gemaakt worden voor dienstbetoon op volgende adressen :
— Europalaan 11, 9820 St-Denijs-Westrem (091/22.64.23).
— Oranjeberg 19, 9000 Gent (091/25.84.91).
— Boonstede 20, 9810 Drongen (091/82.50.50).

werft aan :
KLERK-TYPIST(E)
Voorwaarden :
1. Getugschrift van lagere secundaire studiën.
2. Goede kennis van dactylografie.
3. Goede noties van tweede
landstaal.
4. Leeftijd van 17-35 jaar.
Wedde : wettelijk barema 30/1
Kandidaturen tegen uiterlijk 4
augustus '74 : Albrechtlaan 117
9300 Aalst.

MUnDCR
AUGUSTUS
20. Gent-Centrum vergadert in Roeland om 20 u. 30 stipt
(organisatie voetrally).
SEPTEMBER
10. Gent-Centrum vergadert in café Metropole, Koornmarkt,
om 20 u. 30 stipt.
OKTOBER
20. Voetrally « Dwars door het oude Gent ». Vertrek 14 u.
stipt aan de Roeland.

GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM

WEST-VLAANDEREN

De betrekking van opsteller (kulturele bediende) is te begeven bij het Gemeentebestuur

KOKSIJDE
11 JULI 1974
Onze Vlaams-nationale feestdag
is weer voorbij, doch voor deze
bijzondere dag heeft ons gemeentebestuur nog geen feestelijkheden « kunnen » voorzien. Meerdere Vlaamse toeristen hadden gezorgd voor de bevlagging aan hun
appartement. Onze dank.

durfde, was hij reeds kandidaat
op de Oostendse VU-lijst. Op de
uitvaart, met zéér mooie kanselrede van pastoor Thorez, zag men
de
kamerleden
Vansteenkiste,
Vandemeulebroucke, oud-senator
Van de Weghe, arr. voorz. Vansljnghel, raadslid Van Hees en vele
andere bestuurs- en VU-leden. Tot
afscheid hield Jef Nagels een korte toespraak om de overledene te
huldigen, te danken en vaarwel
te zeggen. Wij bieden aan mevr.
Terryn, de kinderen en de familie
onze Innige deelneming aan.

TOCH FUSIE KOKSIJDE-DE PANNE-ADINKERKE
Het is opvallend dat tegen bovenvermelde fusie door de plaatselijke CVP en PVV niet wordt
geprotesteerd. Zouden ze hiermee
akkoord gaan ? Zou de VU-beslIssing « Gemeenten voor de mensen, niet voor de politiekers »
hen dwars zitten ?

OOSTENE-VUURTOREN
HUWELIJK
Op 10 juli trad ons bestuurslid
Marijke Nollet in het huwelijk
met Dirk Lams. Onze hartelijkste
gelijkwensen aan het bruidspaar,
en meteen moeten we helaas afscheid nemen van Marijke, want
ze gaat in Oostende-Centrum wonen.

dryckx is verhuisd, gelukkig te
Koekelare zelf, naar de Ontworpenlaan 60, tel. 051-58.85.52.

BLANKENBERGE
DIENSTBETOON
Zich wenden tot gemeenteraadslid Jef Fryns, 78, de Smet de
Naeyerlaan, tel. 050/42239 of tot
H. Van Rijssel, KOO-lid, 25, K.
DIKSMUIDE
GULDENSPORENVIERING
Op 10 juli liep het Vlaams Huis
goed vol, om te luisteren naar
Wim Jor'ssen en Jaak Vandemeulebroucke. Effektlef werd evenwel
geluisterd naar Frans Baert en
Miei
Vansteenkiste, want
de
eerstgenoemden waren in het
parlement weerhouden. Goed is
het evenwel te vernemen hoe
kranig de partij zich tijdens de
jongste maanden gehouden heeft.
HOUTEM-POPERINGE
HUWELIJK
Op 13 juli werd het huwelijk mgezegend van Lieve Bruynoghe
met Jef Wildermeersch Aan het
bruidspaar, en ook de beide families, waaronder Urbain Bruynoghe, ons prov. raadslid, onze hartelijkste gelukwensen.

OOSTENDE (Aggl.)
IN MEMORIAM H. TERRYN
Op 15 juli werd, op zijn naamfeest,
één
der
eerste
en
trouwste leden ten grave gedragen : Henri Terryn. Voor, tijdens
en na de oorlog was en bleef hij
een overtuigde nationalist. Aan
mensen als Terryn heeft de VU
haar huidige kracht te danken.
Tragisch detail was wel dat Henri
gestorven is tijdens het uitsteken
van de leeuwevlag op 11 juli, waar
reeds tevoren, met de repressie,
de leeuwevlag moest dienen om
zijn inboedel in brand te steken.
In 1964, toen bijna niemand het

HOUTHULST
HUWELIJK
Ons bestuurslid Freddie Hoornaert stapte op 13 juli in het huwelijksbootje met mej. Beauprez.
Goede vaart en .'eel geluk in het
leven I
KOEKELARE
VERHUISD
Ons gemeenteraadslid (tevens
lid van het arr. bestuur) Jef Hen-

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE
Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

P.V.B.A.
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-3B
Tel. (053)240.60

Nadere inlichtingen zijn te bekomen op het gemeentesekretariaat.

KOMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND MERKSEM
Va'kantverklaring van betrekkingen van gasthuishelpster waar.
voor tevens een werfreserve wordt aangelegd.
Aanvragen dienen uiterlijk op 31 juli 1974 Ingediend.
Nadere inlichtingen te bekomen op het personeelsbureau van
de KOO, J. de Boeckstraat 3-11, 2060 Merksem.

v_y

Voor onderwijsbegeleidingstaken in de Faculteit Wetenschappen (kandidaatsjaren Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie) en de Faculteit Geneeskunde (kandidaatsjaren Geneeskunde, Tandheelkunde) wordt overgegaan tot de vacantstelling van mandaten bij het

WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL
in _de Medische Basiswetenschappen :

— Fysiologie

— Weefselleer

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerveriieringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.

20 JULI 1974

minimum

— Embryologie

^

—-

(één jaar proef)

ouderdom 21 jaar.

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

— Anatomie
— Microbiologie
met benoeming in de rangen van assistent, eerstaanwezend assistent of werkieider
en voor de eventuele aanwerving
in de Experimentele Natuurkunde, in de Plantkunde, in de Dierkunde, met benoeming in
de rang van assistent.
Vereisten : Diploma van licentiaat, ingenieur, apotheker, doctor.
De kandidaatstelling dient te gebeuren via formulieren welke alleen op aanvraag kunnen
bekomen worden op het Rectoraat van het Limburgs Universiteair Centrum, Universitaire
Campus, 3610 Diepebeek, tel. 011/229961 en welke. Ingevuld, uiterlijk op vrijdag 23 augustus 1974, op dit adres dienen te toe te komen.
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« GROENSPAAN »
RUSTHUIS

Brouwerij

wordt U ontvangen in Uw
eigen taal door ALBERT.
U leunt daar koude maaltijden
krijgen.
TOT ZIENS !

Nieuwbouw . rustige omgeving
VALIEDE en MINDER-VALIEDE
personen
Vlaams-nationale eigenaars
Langeweg 34 B - 1900 Overijse
(Maleizen) • Tel. (02)53.91.62

MOORTGAT

MET VOLKSWAGEN
GEEN PROBLEMEN

MARC DE VRIESE

In CORNIMONT - SEMOIS

GARAGf ST JOZEF
Assesteenweg 117 - Ternat
Tel. (02)52.13.12

SOMBRERO
Vlaamse camping in Spanje
Inl. Marcel CAMU
Dorpsstr. 64 - 1790 HEKELGEM
Tel. (053)671.32
Schoonheidsinstituut

- Parfumerie

ESTHETICA
Dambruggestr. 55
2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99
Turnhoutsebaan 107
2100 Deurne - Tel. 24.80.80

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg

BRANDBESCHERMINC
m»t aangepast materiaal van een
bedrijf met ervaring :

pvba ALBAC
Nlnoofse Steenweg 515
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT GLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13

BOEKHANDEL TUL
Leuvensestraat 58,
1800 VILVOORDE
TEL. (02)51.03.86
Alle grote uitgaven
en ook... alle kleine.

MACONFECT - KLEDING
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE
Tel. (053)662.19
MAATWERK en zeer grote keus
kleding « KLAAR OM DRAGEN »

•

Bijhulzen : Cogels Osylel 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. (03)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (09)22.45.62

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba
Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde
tel. (058)527.77
Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke
tel. (059)322.60
Verhuring en verkoop van moderne, nieuvi'e appartementen en studios - bungalows en caravans
sommigen met privaat zwembad .
gelegen te Koksijde, Oostduinkerke en Middelkerke - huur per
maand, per week, per weekend
of een periode naar eigen smaak.
Vraag inlichtingen - Schrijf of telefoneer.

Instituut P. VERMEIR
A a l s t , Dirk Martensstr. 58, 0 5 3 / 2 0 5 . 1 6
Dendermonde, De B r u y n l a a n 1 - 3
052/215.14
K o r t r i j k , Gentsestwg
37,
056/120.61
Roeselare, Consiensestr. 4 2 , 0 5 1 / 2 3 7 . 2 0
Bestuurssekretarloot
(dog- en
weekeindles) - t o t v i e r t o l i g e s t e n o - d a k t y l o ,
t o t v i e r t a l i g e brietwisseling, konversotle, boekhouden.
Kinderbijslag - Plaatsing.

Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
Miet duurder dan seriefabrikatie,
en zelfs beter !
Prijsbestek en studio zijn gratis

Keukenbedrijf R. ROSSEY
<okstraat 53 - 8450 Nteuwpoort
Tel. (058)235.81

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN

IJB I
IvTvl
^^^^
^^^
en uw

de Vlamingen in Brussel
en Vlaams Brabant

KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING VERMEESCH
Sleenhouwersvest. S2 Antwerpen Tel. 03.31.35.83

Groepen en maatschappijen allerhande

I I I

Speciaal voor U bedacht

Vlamingen,
""^^^ GRATIS
advies voor uw
hypotheek-leningen
( I e en 2e r.)
bouwgrondkredieten
aan de

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

U N I T A S n.v.
Kortrifkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s zat. gesiot.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met ons

Vlaamse Leeuwen (gedrukt. Katoen venstervlag met f rennen 1 0 0 x
1 5 0 - 3 7 5 fr. — Katoen mastvlag 1 5 0 x
1 5 0 - 3 7 5 fr. - M e t
Frennen 4 7 5 fr. — Nylon mastvlag 1 5 0 x 1 5 0 - 5 6 5 fr.
Met frennen 6 6 5 fr. — W o l 2 0 0 x
2 0 0 : 1 2 6 0 fr. Met frennen 1 3 7 5 fr.
Alle geborduurde vlaggen 1 5 0 x
225 - 200 X 200 - 200 x 300 3 0 0 - 3 0 0 en alle andere modellen
In stock.
VRAAGT PRIJSLIJST :

Paul SUYS

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

Voor

10%vr.V.U.Ieden

BREENDONK
teL (03)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades

LUSTRERIE
WANNEER HET OM UW
VERLICHTING GAAT.
Bon. Ruzettelaan 56,
Assebroek - Brugge
Grote Baan naar Kortrijk

ZIEKENFONDS
BRABANTIA

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

het fwrictkHieel kombinatieffleubel in e^entüdset
nuttige, esthetische vorm.
•»--.•--.
Onz0

studiedienst
lost

uw

woonprobleéa
OraUs op

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
Kan U op ieder ogenblik van de dag van het
jaar middag- en avondmalen aanbieden
I N T E R E S S A N T
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
Middag- en avondmaal In groep : gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe Hongaarse goelas] - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter aan In Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Blerkelder) ; Oude Markt 11. Tel. 016/268.69 .
mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/751.36 - 2.400 pi.
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Uchtervelde. 2.000 pi. T. 051/728.22
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30
KESSENICH : Venio Seenweg - Tel. 011/619.71
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 050/502.96
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86
Wij zoeken dringend : als medewerl<ers : Ernstige families
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast
loon - Kost en Inwoon gratis - In regel met de sociale wet Liefst mensen van 't vak.
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tlensestwg 128, Korbeek-Lo

B .. .^ . , « - . - « - . „ ^
TunAoutsebaof 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 36^0J6
Bagllnestraat 3M1 - ANTWERPEN • Tel. 3347.24 ^ Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE - Tel. 2ASM

INFORMATIECENTRA
ANTWERPEN
03/31.78.20

GENK
011/544.42

GENT
09/25.19.23

LEUVEN
016/337.35

600

ARBEIDERS

1001

MOGEUJKHEDEIV

WU6
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^^^^

Na het verrukkelijke festijn van de voetbalkampioenschappen
— die deze grote verdienste hadden dat ze geen aanleiding
gaven tot bloedvergieten — eist de ronde van Frankrijk al
onze aandacht op.
Zo groot is onze belangstelling dat wij iedere voormiddag
vier gazetten uitpluizen om toch maar alles te weten, dan
voor de rest van de dag met een transistorken aan ons oor
ronddraven. In de namiddag aanhoren wij devoot het plezante woord van Fred, 's Avonds zien w i j op de verschillende
TV-zenders dan nog enkele keren filmverslagen en reportages over de rit van de voorbije dag.
Desondanks snappen wij nog altijd niet waarom men nu perfors die koereurs, die jongens op een velo rond Frankrbjk
iaat zeulen. Wij kunnen toch ook zonder dat kiezen welke
worsten wij zullen eten of welke onderbroeken dragen.
Om te weten wie er gaat winnen moet men eigenlijk ook
niet zoveel moeite doen. Wellicht wist met het op voorhand,
en voor de rest schijnt er maar één koereur mee te rijden.
De anderen klagen dat het warm is. Of koud.
Zij vinden de ritten te lang, hoewel ze meestal niet langer
zijn dan de laatste vtjf kilometer. De rest is toerisme.
Hoe minder de koereurs doen, hoe meer petrol de mannen
van het gesproken en geschreven woord geven. Als ge dat
allemaal leest en hoort, dan zoudt ge nog moeten gaan geloven dat het niet een reklamestoet is die rond Frankrijk trekt,
maar een koers.
Koers die men nog wil uitbreiden. Men wil er een ronde van
Europa van maken. Wat zou het verschil zijn, tenzij dat de
ellende misschien nog langer zou duren ?
Willen wij ons leed maar manmoedig dragen in het besef dat
het alweer bijna gedaan is, en dat er nog een paar dagen
vakantie voor de boeg liggen.

KOMMERCE
IN
DROMEN

leder jaar rond deze tijd fokken
wij een knots van een kompleks.
Wij krijgen dan — gratis — een
kleurige brosjure van een reisagentschap. Daarin vinden wij
tientallen foto's van een knappe
ongen, rijzig, groot en breed,
iruin als een okkernoot, met parelend witte tanden als hij lacht,
en hij lacht altijd, en kennelijk
heel rijk en ongewoon intelligent.
Wij zien hem zonnebaden op een
zilveren strand, zonder kwallen
of souvenirs van honden. Of zorgeloos een pijp roken op een
pracht van een zeilboot, midden
ongelooflijk
blauwe
wateren.
Soms staart hij, tegen een palmboom leunend, mijmerend over
de zee. Maar meestal staat hij
nonchalant aan een droom van 'n
bar, met een duur drankje in de
hand, en een wezenloos mooie
vrouw in luchtia gewaad aan de
arm. Op de volgende bladzijde
danst hij een langoureuze tango
met een andere, maar even mooie
vrouw. En nog even verder betreedt hij een paradijs van een
suite met een zo mogelijk nog
mooiere dame. Dat zal dan wel
zijn eigen vrouw zijn. Wij zien
hem ook aan de dis, met vier
vijf kelners aan zijn zij, en het
zijn blijkbaar geen gestampte patatten waar die komen mee aanzeulen.

t

Kortom, die knappe jongen leidt
precies het leven waar wij altijd
van gedroomd hebben.
Binnen zeventien jaar gaan wij
ook zo'n reis maken. Wij hebben
uitgerekend dat Tindemans daartegen de inflatie zal bestreden
en overwonnen hebben, en dat
wij daartegen met het voikladden
van deze verduldige bladzijde genoeg zullen verdiend hebben om
met vrouw en kinderen naar die
gezegende plaats te trekken. Zonder nightklubs, dure drankjes,
mooie dames en kelners natuurlijk.
Ondertussen zijn wij blij dat dit
jaar de bloemkolen in onze hof

een beetje prezentabel zijn. Verleden zondag hebben wij op de
duiven gelet van onze gebuur, en
toen ze weer te voet afkwamen
zijn we zo maar een pint gaan
pakken in het lokaal. En er is ook
al een avond geweest dat wij in
de hof konden zitten, en de bloemen rieken, en bedenken dat wij
dezelfde sterren konden zien als
de rijke mensen die naar SaintTropez of naar de Kanarische
eilanden trokken. Wij hebben de
Scheldeboorden verkend en aan
Filip de Pillecijn gedacht. In de
bossen van de Ardennen hebben
wij ons met de kinderen oprecht
bezorgd gemaakt over het lot van
een klein hertje dat hinkend voor
ons wegvluchtte.
Wij hebben geen geld om een
droomvakantie te beleven ergens
in de Stille Oceaan of op een tropisch eiland. Wij kunnen niet mee
met onze tijd waarin verre en
dure reizen een behoefte zijn geworden. En een van de kinderen
zou zo graag eens de piramiden in
Egypte willen zien. En de andere
de Noorse fjorden. Hoe maak je
kinderen wijs dat droomreizen
voor de meeste mensen dromen
blijven, en dat er ook een kommerce In dromen bestaat ? Of
dat de demokratisering van het
vakantietoerisme — zo noemt
dat toch — wat uit da hand loopt.

Het • Groot Tornooi van Brugge », een historische rekonstruktie van de steekspelen die op het einde van
de 14de eeuw te Brugge plaats hadden kende een overweldigend InternatlonBal sukses. Vierhonderd figuranten en honderd paarden zorgden voor een twee uren durend kleurrijk spektakel In een prachtig historisch kader.

ZATERDAG 20 JULI
BRT : 20.50 : Je ne regrette rien.
Biografie van Edith Piaf met o.a.
Aznavour.
NED 1
show.

20.20 : Tommy Cooper's

ZONDAG 21 JULI
BRT : 15.45 : Geysers in IJsland,
dok. — 18.25 : Dierendokumentaire — 20.30 : Cirkus van Moskou.
NED 1 : 19.40 : De eenzame jager.
Film.
MAANDAG 22 JULI
NED 2 : 19.30 : Leven onder water. Dokumentaire.

W SELEKflE

^iLms
21 JULI — RTB
IK SPRING WEER OVER DE PLASSEN (1971)
Een mooie film voor jong èn oud.
22 JULI — BRT
LES GRANDES VACANCES (1967)
Voor liefhebbers van Louis de Funès.
23 JULI — RTB
ROCCO EN ZIJN BROERS (Rocco e I suoi fratelli) {1M4)
Familiekroniek van Luchino Visconti.
26 JULI — BRT
DER GLASERNE TURM (1957)
Dramatische film van Harald Braun.
29 JULI — BRT
THREE FACES OF EVE (1957)
Interessant, gedramatizeerd relaas van een meervoudigt partoonlljkheld.
5 AUGUSTUS — BRT
BLOOT TOT OP DE ZIEL (The Swimmer) (1967)
Boelende psychologische studie van Frank Perry.
6 AUGUSTUS — RTB
DE W I H E SHEIK (Lo sceicco bainco) (1952)
Debuutfilm van fllmfantast Frederico Fellfni.

DINSDAG 23 JULI
BRT : 20.15 : Tijl Uilenspiegel, Ie
afl. van vier naar Charles De Coster.
NED 1 : 19.05 • Eskimos op Groenland, dokumentaire.
NED 2
kruises.
22.15 :
sen en

NATIONALE

LOTERIJ

16 de T R A N C H E

: 20.21 : Het teken dec
Film met Ch. Laughton.
Goya, schilder van menmonsters.

HOGE

RTB : 20.15 : Dokumentaire van
de Costeauploeg.

LOTEN

:

1 X twaalf miljoen
Sxéén miljoen

WOENSDAG 24 JULI
BRT : 20.40 : Costa Rica. Dokumentaire — 21.05 : Spel zonder
grenzen.

3 X een half miljoen

DONDERDAG 25 JULI
BRT : 20.15 : Het levend lijk. TVspel naar Tolstoi.
NED 1 : 20.21 : Drie mannen in
een ballon. Dokumentaire.
VRIJDAG 25 JULI
NED 1 : 21 15 : Mijn land (Guate.
mala) is bezet. Dokumentaire.

Trekking op 7 augustus
HET BILJET
HET TIENDE

230 fr
25 fr

GEEN AFHOUDIIMG OP UW WINSTEN
WIN 12 mirjcn : U ONTVANGT 12 miljo«n

| ^
g ^

SOCWIM L^|/€M

TE WEINIQ BETROKKENEN

GEWAARBORGD INKOMEN
VOOR IEDEREEN...

De wet op het bestaansminimum heeft
betrekking op hoogstens 30.000 personen. Deze beperking Is a-sociaal. « Niet
twintig- of dertigduizend mensen bereiken in ons land geen waardig soclovitaal Inkomen maar honderdduizenden I » (senator Coppleters).

SENATOR VANDEZANDE :
• het beloofde land van iets meer dan
de armoede voor da laatste behoeftlgen ».

Vorige week In de Senaat, deze week
In de Kamer, werd de wet gestemd
waardoor het beginsel wordt erkend,
dat iedereen In onze samenleving recht
heeft op een minimum Inkomen. Het
wetsontwerp werd eenparig — dus
meerderheid en oppositie — goedgekeurd, omdat het uiteraard toch om
een eerste stap gaat In de richting
van de welzijnstaat en omdat er een
begin kan gemaakt worden met een
daadwerkelijke hulp aan de zogenaam.
de marginale groepen, ook nog « vergeten groepen » genoemd.
In de Senaat hebben VU-senatoren
Vandezande en Van In het VU-standpunt nader toegelicht, dat onder erkenning van het positieve aandeel van
het wetsontwerp in kwestie in de
strijd tegen de armoede, niet blind
blijft voor de tekorten ervan. VU-fraktievoorzitter Jorlssen balde dit standpunt kernachtig samen, terwijl senator
De Facq beurtelings met zijn kollega's
Vandezande en Van In amendementen
ter verbetering van het ontwerp indien,
de en hardnekkig verdedigde.
Niet zonder fierheid, maar ook zonder
ovetdrijving, mag de Volksunie er prat
op gaan, reeds In 1969 en ook In 1971,
telkens In haar kongressen, gepleit te
hebben voor een levensminimum voor
Iedereen en daarbij — als enige partij
— konkrete voorstellen te hebben geformuleerd. Wij kunnen stellen, dat de
VU dus mede aan de basis ligt van
deze eerste wet terzake. Dat de CVP
en de P W het vaderschap opeisen laten we voor hun rekening.

PUNTJES OP DE I'S
In haar kongressen van 1969 en 1971,
toen er nog niet van een gewaarborgd
inkomen sprake was, kwam de VU met
haar oplossing voor de dag, die steunde op een grondige herverdeling van
de inkomens, zoals deelneming van de
laagste inkomens in de ekonomische

bloei, herziening van de Indekspolltlek,
hervorming van het belastingsstelsel,
fiskallsering van de rljksmaatsctiappelijke zekerheid enz.
De CVP hoeft ook niet te spreken over
« de uitschakeling van de armoede »
— in zijn tusenkomst stelde senator
Van In terecht dit misplaatste triomfalisme aan de kaak — want het toegekend gewaarborgd inkomen « is een
ietsje meer dan een aalmoes », amper
genoeg om de meest primaire sociale
noden te bestrijden. IVlinister De Saeger zelf geeft dat — in andere bewoordingen — zelf toe. Hij heeft pas
na een amendement van senatoren
Vandezande-Van In-De Facq het bedrag
lichtjes verhoogd, maar dan met gedeeltelijke uitschakeling van de welvaartsvastheid en de indeksering. Hij
weigerde uitdrukkelijk om zijn verhoogde cijfer als basis te nemen en er dan
de welvaatsvastheid en de indeksering
op toe te passen, zoals onze senatoren
voorstelden. Wat dan te zeggen dat
zelfs wanneer de minister op onze
voorstellen was ingegaan, het nieuwe
bedrag nog lager zou geweest zijn dan
de bedragen uit het CVP-kiesprogramma ! De betrokkenen zullen weldra ervaren dat de VU gelijk heeft : indien
ze behalve een eigen woning nog enig
bezit hebben zal ook dit in rekening
gebracht worden (afgetrokken van hun
bedrag). Ze zullen trouwens eerst eefl
beroep op hun verwanten moeten doen
voor onderhoudsgeld.
Er werd ook schandelijk misbruik gemaakt van wat in Nederland « het
recht op bijstand » heet. Bij onze noorderburen bestaat het AOW-pensioen,
meer dan het dubbele dan hetgeen De
Saeger wil toestaan. Bovendien zijn er
de voorzieningen voor gehandikapten
en voor werkonbekwamen veel beter
en niet onderworpen aan een onderzoek
naar
de
bestaansmiddelen.
Slechts in bijzondere gevallen gebeurt
dat en dan met grote soepelheid. De
uitvoering geschiedt door een a-politieke gemeentelijke bijstandskommissie,
gestijfd door het Rijk, en niet door een

VU-senator Vandezande spande zich
samen met sen. Van In en De Facq
in om zowel de in het ontwerp voorziene (en te geringe) bedragen naar
een menswaardig peil op te trekken
als om het aantal rechthebbenden aan
de werkelijkheid aan te passen. We
citeren de slotpassus van het pleidooi
van senator Vandezande in de Senaat
op 10 juli j l . :
« Het ontwerp voorziet niet in de mogelijkheid van de behoeftige om een
beroep te doen op gratis rechtsbijstand. Wij vinden evenmin de verdeling van de lasten volgens de fiftyflfty-regel tussen Volksgezondheid en
KOO's een gunstige oplossing. Heel
het ontwerp geeft blijk van een kasuIstische benadering en van Improvisaties. Het getuigt alleszins niet van
een groot sociaal-politiek beleid ».

,>««**
SENATOR VAN IN :
« Het ontwerp verandert de bestaande
toestand niet, het voert enkel een
recht in op het bestaansminimum «.

Senator Vandezande : < Minister De
Saeger deed aan vogelpik ».

politiek organisme sis onze KOO, aan
wie de minister de uitvoering heeft
toevertrouwd.
De wet De Saeger is jammer genoeg
een slechte toepassing van de VU-kongresbesluiten ter zake van 1969 en

1971.

We citeren een passus uit de tussenkomst van senator Van In :
• De minister geeft toe, niet te weten,
hoeveel nensen op het gewaarborgd
inkomen aanspraak kunnen maken.
Blijkbaar zijn de KOO's niet in staat
op korte termijn de nodige inlichtingen
te verschaffen. Het gevaar bestaat dat
de situatie van vele gerechtigden door
het ontwerp niet wezenlijk zal verbeteren. De KOO's van kleine gemeenten
zullen geneigd zijn tot een beperkende
Interpetatie. Vanzelfsprekend zullen
we deze eerste stap naar een gewaar,
borgd inkomen steunen en zullen we
aandachtig de uitvoeringsbesluiten onderzoeken. Tevens zuilen wij er op
toezien hoe de KOO's zich van hun
taak kwijten ». (Het Beknopt Verslag
stipt hierbij aan : applaus op verschillende banken).

DE ITALIAANSE PALHENRIVIËRA
Verg. nr. 1185 Kat. A

3e tot 8e (15e dag) ; Zes (dertien) volle dagen verblijf te Piëtra
Ligure, een badplaats aan de mooie Palmenriviëra. Langs fiet
strand loopt een zeer mooie palmenpromenade, met parken en
bloemen. Het lange strand is tot 30 m breed en bestaat uit zeer
fijn grind. Onderwatersport, waterski, tennisbanen, dansgelegenheid, bioscopen, enz. .

PROGRAMMA

Uitstapmogelijkheden naar Genua, Rapallo en Portofino, Nizza
en Montecario, de grotten van Toirano, enz. Het verblijf te Piëtra
Ligure is voorzien in het hotel Geppi.
9e (16e) dag : Nog een morgen te Piëtra Ligure. 's Namiddag»,
per trein naar Milaan. Na het avondmaal in het stationsrestaurant, doorreis in rechtstreekse ligwagen naar Brussel.
10e (17e) dag : Ontbijt in de trein. Aankomst te Brussel-Zuid
te 12u.03.

Ie dag : Te 18u.20, uit Brussel-Zuid in rechtstreekse ligwagen
naar Milaan.
2e dag : Ontbijt in de trein Doorreis naar Piëfra Ligure, waar
aankomst in de vroege namiddag.

Relssom :
driepersoonskamer
tweepersoonskamer

Verblijfplaats : PIETRA LICURE
Vertrekdata : 5, 12, 19 en 26 juli : 2, 9 en 16 augustus
Reisduur : 10 dagen (verlenging met één of meer weken mogelirk).

10-daagse reis
6.120
6.235

verl. 7 d.
2.370
2.480

9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollettraal 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brutt.l, l m . Jacqmalnlasn 12* Tel. (02)18.55.55-17.83.61 — 3600 Genk, 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 Kortrijk, St.-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenoten,
laan 102 - Tel. (061)267.20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouwttraat 34 - Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)
783.61 — 8800 Roeselare, St. Michlelsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turn.
hout, Herentalsestraat 3 - Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneen* bi| onse
plaatselijke verttgenwQortllgera.
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