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Lessen uit de kampanje 
De tijd gaat snel en het 
geheugen is kort. Hoeveel 
weken geleden geraakte 
Tindemans aan een 
franstalige zondagskrant 
kwijt, dat hij een komitee ter 
verdediging van de 
demokratie wilde oprichten ? 
Wat in de huidige 
verkiezingsstrijd opvalt, is het 
ondemokratisch uitgangspunt 
ervan. De 
verantwoordelijkheid 
daarvoor ligt bij de 
eerste-minister, omdat hij het 
parlement zonder meer de 
laan uitstuurde. Deze bij 
uitstek ondemokratische 
handelwijze heeft onder meer 
belet, dat er klaarheid werd 

geschapen over de 
wezenlijke punten waarrond 
de verkiezingskampanje 
behoort te lopen. 
Het is opvallend- hoe de CVP 
een ijzig stilzwijgen bewaart 
over belangrijke punten. Over 
de zienswijze van de heer 
Tindemans inzake de 
Europese verkiezingen 
bijvoorbeeld. De opvatting 
Tindemans — het éne 
Belgische kiesdistrikt — is 
onaanvaardbaar voor 
Vlaanderen. En dus zwijgt de 
CVP in alle toonaarden over 
Europa. Zoals zij zwijgt over 
de toekomst, zwijgt zij ook 
over het verleden. Wat is er 
normaler dan een 

regeringspartij die uitpakt met 
het bilan van haar beleid ? We 
horen daarover echter geen 
woord. Ditmaal verbaast het 
ons niet. Wat zou de CVP 
zeggen over haar Vlaamse 
verwezenlijkingen ? Dat geen 
enkele Vlaamse eis werd 
ingewilligd, zoals herhaaldelijk 
door alle Vlaamse strijd- en 
kultuurverenigingen werd 
vastgesteld ? Hoe zou zij 
kunnen uitpakken met een 
sociaal-ekonomisch beleid, 
dat uitmondde in de sinistere 
grap van het Egmontplan ? 
Hoe zou zij durven verwijzen 
naar de globale struktuur van 
haar beleid, vastgekluisterd 
aan het rampzalig 

bondgenootschap met de 
PSC waarvan zij morgen 
wéér de gevangene zal zijn ? 
Bij gebrek aan argumenten en 
in de plaats van antwoorden 
krijgen we een foto en een 
slogan : meer dan ooit niets 
anders dan dat. Meer dan ooit 
de parodie van een 
demokratische 
verkiezingskampanje. 
Bij de PVV en de BSP is het 
beeld nauwelijks anders. Ook 
hier wordt niet de minste 
klaarheid geschapen. De PVV 
een Vlaamse partij ? Maar 
overal in Vlaanderen staan de 
laatste franskiljons op haar 
lijsten. De BSP de enige partij 
met een gemeenschappelijk 

[ 

programma over de taalgrens 
heen ? Maar de prijs die 
daarvoor betaald wordt is die 
van een aan de PSB 
ondergeschikte BSP. 
Hiertegenover stelt de VU 
haar eigen kampanje van 
voorlichting en argumentatie : 
klare taal, duidelijke 
beleidsopties. Of is de 
Vlaamse staat geen duidelijke 
keuze ? En is het moedig 
sociaal-ekonomisch alternatief 
voor een maatschappij waarin 
werken, sparen en 
ondernemen nog zin heeft 
geen duidelijke keuze ? En 
wordt niet duidelijk gekozen 
voor een demokratisch, 
verdraagzaam Vlaanderen ? 
Tegenover Barnum & Bailey 
van de anderen ontwikkelt de 
VU een eigen kampanje die 
in al haar zakelijkheid en 
duidelijkheid — en precies 
omwille van die zakelijkheid 
en duidelijkheid — 
doeltreffend werkt tvo 
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OPIMI€<? 

OPEN DE OGEN 

Vlaamse kiezers we zijn weer zover 
de traditionele partijen komen weer 
op het toneel om ons van alles te belo
ven. 

Net zoals vroeger opnieuw woorden, 
daden zijn wat anders. Arbeiders, 
bedienden, middenstanders, boeren, 
gepensioneerden, gehandicapten, en 
zelfs vele patroons, ondervinden en 
hebben altijd ondervonden, wat ze 
voor ons doen en altijd gedaan heb
ben. Zowel BSP, CVP als PVV heb
ben reeds tijd genoeg gehad om het 
waar te maken maar het is altijd bij 
woorden gebleven. 

Alleen door Uw stem aan de Volks
unie te geven kan er iets veranderen. 

Onder de druk van onze mandataris
sen van de Volksunie kan er iets ver
anderen voor ons Vlaamse volk. Zij 
staat vrij en is noch aan kapitalisten 
noch aan vakbonden gebonden. Daar
om geef Uw stem aan de Volksunie, 
ZIJ heeft bewezen ons vertrouwen 
waardig te zijn. 

Stem nr. 4 voor een hernieuwd Vlaan
deren I 

H.V., Kuurne 

VERSCHEURDE TAAL 

Reeds geruime tijd stel ik met spijt 
vast dat het gebruik van vreemde 
woorden een gewone zaak is op uw 
redaktie, meer nog, dat het gebruik 
van Engelse, Franse en nu zelfs Duit
se termen of verbastenngen toe
neemt 

Waarom niet van een verstandig man 
spreken in plaats van een clevere 
man ? Waarom met van torengebouw 
in plaats van building? En waarom 
niet van fut of bezieling in plaats van 
Schwung? Me dunkt dat er in de 
Vlaamse beweging met veel meer van 
die « Schwung » meer zit om vreemde 
woorden uit de taal te bannen in 
plaats van ze willoos over te nemen. 
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Ons Nederlands is net een poreuze 
steen, een spons, die alles opslorpt 
Wat voor een verscheurde taal heb
ben WIJ eigenlijk? 
Ik vind het ronduit bedroevend, dat 
Vlaams-nationale, politieke mensen, 
die de voornaamste artikels opstellen 
— en die toch beter zouden moeten 
weten — blijkbaar niet beseffen, dat 
ze de taal, waar ze zelf voor vechten 
mee bezoedelen en aftakelen. Is het 
te verwonderen, als de Vlamingen 
beschouwd worden als een onmon
dig volkje? We praten immers naar 
de mond van de anderen, met hun 
veel meer verbreide taal. En dan den
ken zelfs de Vlaams-nationalisten dat 
ze slim zijn. Zo is het nu eenmaal. een 
onmondig kind wil praten gelijk de gro
ten en maakt zich belachelijk. Zo is 
het momenteel gesteld met het Vlaam
se volk. We zouden beter onze taal 
laten zoals ze is, want we verleren ze 
meer en meer en daar helpt «Wij» 
dan aan nnee. 

Ik vind daarom, dat het tijd wordt dat 
de VU-fraktie een wetsvoorstel indient 
om deze vreemde woorden en/of 
hun afleidingen, die men in de taal 
heeft opgenomen, te verbieden in 
dag-, week- en maandbladen. Of bij
voorbeeld maar die vreemde woor
den toe te laten die ook in Van Dale 
staan opgetekend, maar Van Dale is 
zelf reeds aangetast door het virus 
der verbastenng. 

Toegegeven, dat onze zuiderburen op 
dat punt een heel ander figuur slaan, 
die hebben tenminste de taalfierheid 
die tal van Vlaams-nationalisten hier 
nog missen. Wanneer zullen wij Vla
mingen het zo ver eens schoppen ? 

Nooit als het blad van de Vlaamse 
beweging zelf de taal, waarvoor ze 
vecht, meehelpt aftakelen en verleren. 
Wat de opmaak betreft ben ik heel 
tevreden over « Wij». 

H.D., Heme 

TECHNISCHE 
VERGISSING 

In « Wij» dd. 17 maart 1977 hebt u een 
lezersbrief gepubliceerd, waarin de 
heer J D.V uit Brussel klaagt over de 
taaitoestanden bij onze maatschappij. 
Het is inderdaad zo dat een bericht 
van intrestbijschrijving voor school-
spaarboekjes geopend op naam van 
nederiandstalige kinderen in het 
Frans is opgemaakt 

Het gaat hier duidelijk om een techni
sche vergissing die ondertussen na
tuurlijk hersteld werd en waarvan 
geen andere gevallen ons op heden 
bekend zijn. 
Wij betreuren het dan ook dat dergelij
ke lezersbrief werd gepubliceerd in 
uw tijdschnft. 

Verder kunnen wij ook met aan
vaarden dat de schrijver beweert 
enerzijds dat er een «toevallige » leem
te IS van allerlei nederiandstalige for
mulieren en anderzijds dat vele 
Vlaamse mensen uit het Brusselse 
die een lening aanvragen onder more
le druk worden gezet om Frans te 
spreken en om een franstalige aan
vraag te doen. 

Het gaat hier om insinuaties die oneer
lijk zijn en die nadeel berokkenen aan 
onze maatschappij. 

Direkteur en voorzitter van 
BAC - Centrale Depositokas. 

KINK IN VBO-KABEL 

Naar onze vaste overtuiging zit er wei
nig toekomst in de VBO-fc«weging in 
zake de «Inplanting» van de Algeme
ne Beschaafde Omgangstaal, de 
ABO. 
Het woord «Inplanting» roept een bij
zondere aktie op vanwege de VBO en 
met zozeer van de enkeling, want 
deze hoeft eerst in zijn jeugd ge
vormd, gedrild en opgevoed te wor
den in het onderiing en uitsluitend 
gebruik van het «beschaaf» van zo
dra hij in schoolverband verkeert De
ze verbeterde spreekwijze zou zich 
ten slotte knstallizeren in het wezen 
van de aankomeling om in het latere 
leven onbewust na te werken. 
Trouwens, lijk een uroloog geen hart
operatie zal uitvoeren, en een cardio
loog geen nier zal opensnijden ; zo ook 
zijn de taalkundigen niet ingesteld om 
een ingewikkeld opvoedkundig vraag
stuk op te lossen. Het kwestieuze 
vraagstuk is nochtans essentieel voor 
onze taalkulturele openbloeiing Stil
aan zouden we een vlucht nemen uit 
ons ellendig «taalmarasme», dat ons 
thans diskrimineert in de ogen van 
onze naburen door onze ingeroeste 
minderwaardige spreekgewoonte. 
De VBO zwijgt hierover als een graf 
Welke reden heeft zij daartoe ? 

Mattray 

DENDER 

In uw weekblad schreef een van uw 
redakteurs onlangs een uitgebreid arti
kel over de verioedering van de Den
der. De steller kwam aan het slot van 
zijn verhaal tot de vraag of de achter
uitgang van de Dender als transport
weg met aan de basis zou kunnen lig
gen van het uitblijven van de kredieten 
om de nodige zuivenngsstations op de 
Dender te bouwen. 
Ik vond deze veronderstelling nogal 
ver gezocht en hechtte er dan ook niet 
al te veel belang aan. 

Tot ik deze week langs de autowegen 
een grote affiche zag waarop te lezen 
staat: « De ekonomische heropleving 
gebeurt langs de weg». Er staat niet 
autoweg, met spoorweg, niet water
weg. Maar « weg » en de affiche stelt 
een autoweg voor en dat zegt me 
genoeg. 
De affiche is een regelrechte aanval 
op het transport langs de spoorwe
gen en de waterwegen. 

Nu begin ik de steller van het artikel te 
begrijpen. Hij zou wel eens gelijk kun
nen hebben 
Misschien kan een van de VU-fjarie-
mentairen daarover de minister in 
kwestie eens een vraag stellen als de 
Kamers weer bijeen zijn en de demo-
kratie hersteld is ? 

N.N., Dendermonde 

Red. — Onze korrespondent zal 
gemerkt hebben dat de affiche uitge
geven werd door het Wegenfonds 
voor een nieuwe lening en dat «on
bekenden » de affiche in volgende 
zin hebben gewijzigd: «langs de 
weg van de landbouw' 

MEER KULTUUR A.U.B. 

Reeds een paar jaar ben ik geabon
neerd op het weekblad «Wij». 
Sinds een paar weken moet ik echter 
vaststellen dat op het gebied van kul-

turele artikelen werkelijk een devalu
atie is vast te stellen. 
Kritische artikels of reportages over 
nieuw uitgekomen films zijn er niet 
meer in te vinden, noch boekbespre
kingen of aankondigingen over ten
toonstellingen en dergelijke. Zo was 
het verieden jaar verheugend vast te 
stellen dat de tv-programma's op-
nieuvy werden gepubliceerd. Het 
schrappen van kulturele artikels vind 
ik zeer spijtig. « Wij» is natuuriijk in de 
eerste plaats een politieke krant die 
de Vlaamse belangen behartigt doch 
dat neemt niet weg dat de politiek 
mag afgewisseld worden met een 
boek- of een toneelbespreking. 
Dat aan deze tekortkoming van van
daag op morgen met kan verholpen 
worden, neem ik best aan. Maar ik 
hoop dat mijn voorstel om het week
blad « Wij» opnieuw wat aangenamer 
te maken niet zomaar in de papier
mand zal verdwijnen. 

A.K.. Dilbeek. 

Red. — Na de verkiezingen zullen de 
kulturele rubrieken in «Wij» weer 
aan hun trekken komen. 

BOLWERK - BOULEVARD 

Volgens de VU-gemeenteraadsleden 
van Evergem zou het woord «bol
werk » een gallicisme zijn, afgeleid van 
het Franse «boulevard» («Wij» van 
24-2-1977). Mag ik wijzen op het feit 
dat omgekeerd, het Franse woord 
«boulevard» afgeleid is van het oud-
Nederlands woord «bolwere», d.wz:. 
bastion, versterking. In de 19^ eeuw 
werden de vroegere bolwerken of ver
sterkingen omgevormd tot wandel-
plaatsen of « boulevards ». 

N.M., Kortrijk. 

APOTEKERS 

Zeg nu eens eeriijk: die twee brieven 
in « Wij» van 10 maart waarin de apo-
tekers zichzelf verdedigen («Medicij
nen» van A.M. uit Kortrijk en van 
P.D.B. uit Gent), die hebt U toch zelf 
gemaakt ? 

Het IS gewoon ondenkbaar dat dit 
échte brieven zijn : ik ben bijna begin
nen huilen van medelijden met die suk
kels van apotekers. Ik begrijp gewoon 
niet hoe die mensen hun beroep nojj 
één dag langer willen uitoefenen... 

Ga doppen, heren apotekers, sloof U 
toch met langer uit voor die schamele 
winstmarge I 

Iedereen weet en ziet inderdaad in 
welke schamele, nederige krotjes de 
apotekers wonen, hoe ze in lompen 
gehuld naarstig en zuinig elke maand 
weer moeten trachten de twee eind
jes aan elkaar te knopen. 

Als U onder de brug over de vaart bin
nenkort 's nachts een man met stop
pelbaard ziet liggen, met een goedko
pe fles landwijn in de rechterzak, een 
rode «bojlekesneusdoek» en een 
homp hard brood, twijfel niet het is 
een apoteker, en laat uw goed hart 
spreken I 

Maar in alle ernst: dat brieven als die 
twee kommentaarioos worden opge
nomen, IS niet meer eeriijk. Apotekers 
zijn zeer welvarende lui, punt gedaan. 
Zij hebben in de huidige omstandighe
den met het minste recht tot klagen 

V.D.B., Alsemberg. 

RED. — Het is niet onze gewoonte 
lezersbrieven zelf te schrijven, dat 
zou toch al te doorzichtig zijn. Voor 
de rest mag iedereen zich van ons 
beklagen zoveel hij zelf wil. 

Brussel,B april 1977 
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v u - rapport toont aan: 

Wallonië en Brussel leven van Vlaams geld 
Hoe dringend het wordt om het tweeledig federalisme door 
te voeren en de gewesten Vlaanderen en Wallonië een 
financiële en fiskale autonomie te verlenen, is nog maar 
eens een keer gebleken met de publikatie van het doku-
iment Bastin-Yerna. Deze Waalse federalisten beweren dat 
in Vlaanderen vooral werd geïnvesteerd, terwijl In Wallonië 
hoofdzakeli jk gespaard wo rd t Vlaanderen zou dus leven 
en werken met Waals geld ! Dergeli jke en andere stoutmoe
dige en loze beweringen werden inmiddels door ekonomis-
ten de kop ingedrukt. Het sociaal-ekonomisch VU-rapport 
dat vorige week vri jdag aan de pers werd voorgesteld 
bewijst aan de hand van Universitaire studies dat Vlaande
ren nog steeds de betalende en eisende partij blijft. 

antwoord 

aan Bastin -

Yerna 

Via de overheid en private finan
ciële instellingen wordt een be
langrijk gedeelte van het Vlaams 
spaargeld naar Wallonië overge
heveld 

De algemene trend is dat de 
Vlaamse gemeenschap voor min
stens tv\/eederden van de dynami
sche aangroei van dit land zorgt ; 
niet alleen demografisch, maar 
ook ekonomisch en financieel. 

Door de unitaire strukturen moet 
Vlaanderen vechten om de helft 
van de geldmiddelen toegewezen 
te krijgen. De hypoteek van de 
huidige kommunautaire proble
men, en de slechte grondwet 
(ons geschonken door het duo 
Eyskens-Tindemans) kost de 
Vlaamse gemeenschap miljar
den ; enkel en alleen reeds als 
men de ingebouwde verspillingen 
in nuchtere cijfers en balansen 
zou weergeven. 

M I U A R D E N T R A N S F E R S 

Allereerst nog di t : reeds in 1974 
stelde de Waalse patroonsorgani-
zatie (« Union Walionne des Entre-
prises ») dat bij de overheidsuitga
ven een herverdeling geschiedt 
ten gunste van Wallonië. En de 
konklusie lag voor de hand: « f i 
nancieel gesproken kan een fe
deralisering van de geldmidde
len voor Wallonië slechts nade
lig uitvallen ». 

Duideli jker kan het niet gesteld 
wo rden ! 

Omdat er de eeuwige hardho-
rigen zijn (o.m. -in CVP-rangen) 
stippen we uit het VU-rapport 
enkele voorbeelden aan. 

Professor dr. W. Brauers heeft in 
een studie «ook ekonomisch fe
deralisme in België» aangetoond 
dat Wallonië veel meer investeert 
dan het peil van zijn eigen ekono-
mische aktiviteit. Dit gebeurt in 
dergelijke mate dat het Waals 
spaarvolume niet volstaat, en dat 
Vlaanderen en Brussel moeten in-
spnngen. De investenngen in 
Vlaanderen daarentegen beant
woorden aan het peil van de eko-
nomische aktiviteit. 

Recente berekeningen van deze 
prof hebben aangetoond dat de 
Waalse handelsbalans een jaar
lijks tekort van 60 miljard fr. ver

toont. Vlaanderen en Brussel ma
ken dit tekort goed via de fiskale 
en monetaire unie tussen de Belgi
sche gewesten. 

Het is dan ook duidelijk, aldus 
prof. Brauers, dat Vlaanderen en 
Brussel betalen voor de subsidië
ring van de Waalse bedrijfstak
ken die in moeilijkheden verkeren, 
voor het overschot van Waalse 
investeringen boven het spaarvo
lume, voor kortlopende kredieten 
aan Waalse bedrijven, en voor 
konsumptiekredieten aan Waalse 
inwoners (aankoop van auto's, tv, 
enz..) I Maar vooral draait Vlaan
deren op voor het toekennen van 
pensioenen aan Waalse be
jaarden, voor de ziekte-uitke-
ringen, invaliditeltsvergoedingen, 
werklozensteun, gewaarborgd in
komen en voor de kinderbij
slagen van gastarbeiders in Wal
lonië. 

W I N G E W E S T 

Een andere diepgaande analyse 
van de middelen van de grote pri
vate financiële instellingen leert 
ons dat Vlaanderen een winge
west is voor de afroming van de 
gelden en dat, naarmate men 
stijgt in de hiërarchie, de Vlaamse 
aanwezigheid afneemt. In de Brus
selse hoofdzetels is de toestand 
voor de Vlamingen gewoon ont
erend. 

Ten slotte kunnen hier ook de 
eenzijdige kompensatiekredieten 
aan Wallonië niet onvermeld gela
ten worden : 

• voor de haven te Zeebrugge 
moet voor elke rechtmatig ge-
investeerde frank een halve 
frank naar Wallonië gaan. 

• De ekonomische kompensa-
ties voor de aankoop van de F-16 
vliegtuigen gaan praktisch volle
dig naar Wallonië. 

• Bi] de nieuwe verwezenlij
kingen aan de luchthaven van 
Charleroi (alles behalve rende
rend) werden geen kompensaties 
voor Vlaanderen voorzien... 

• 9 miljard voor het Waalse 
staal, O frank voor het Vlaamse 
textiel. 

• Bij Fabelta: een opvallend 
kommunautair onevenwicht, 
waardoor de overlevingskansen 
van Zwijnaarde werden gehypo-
tekeerd I Nochtans droeg het 
Vlaamse land ruimschoots bij in 
de nieuwe kapitaalinbreng. 

Van de 300 miljoen fr. overheids
inbreng kwam er : 150 miljoen uit 
het budget van Vlaamse streek-
ekonomie; 50 miljoen fr. uit het 
budget van Waalse streekekono-
rnie; 100 miljoen fr. uit het budget 
van Ekonomische Zaken. 

Dit betekent dat het Vlaamse 
landsgedeelte 200 miljoen of 68 
th. van de hele staatstussen-
komst voor zijn rekening nam. 

Toch kregen de Vlaamse filialen 
van Fabelta slechts een peulschil 
van de nieuwe investeringen. 

In februari 1976 kreeg Tubize van 
het sociaal-ekonomisch kernkabi
net 425 miljoen fr. en moest Zwijn
aarde het met 95 miljoen fr. stel
len. 

Tegen deze overheveling van 
Vlaamse gelden naar Wallonië, 
waardoor de Vlaamse tewerkstel
ling in het gedrang kwam, werd 
door de werknemers van Fabelta 
geprotesteerd zonder resultaat. 

Alleen een radikaal zelfbestuur 
— ook op financieel en fiskaal 
gebied — kan aan deze nefaste 
toestanden een einde maken. 

De 
Financiee] 

Ekonomische TIJD 
«Uit de brochure die de Waalse groep Yerna-Bastin op 9 
februari jl. voorstelde nopens de regionale middelen waar
over de Waalse regio in voldoende mate zou beschikken om 
te dokteren aan de eigen noden, en uit het tegen-rapport dat 
vrijdag door de Volksunie werd bekendgemaakt, blijkt alvast 
dat al de voorstellen omtrent de regionalizering in de eerste 
plaats zouden moeten te maken hebben met de financiële 
autonomie waarover de gewesten moeten kunnen beschik
ken. (...) In het vijfjarenplan 1976-1980 zijn in het globaal 
bedrag van de 850 miljard overheidsinvesteringen bijv. 10 mil
jard voorzien voor werken te Zeebrugge. De kompensatiekre
dieten voor Wallonië belopen als gevolg daarvan 5 miljard fr. 
Dergelijke regeling inzake de besteding van zogeheten 
nationale kredieten is een aanfluiting van een gezonde 
regionalizering op het financieel vlak. 
Het gaat hier om distorties die het inkomen voor de Vlaamse 
regio aantasten. Uit berekeningen blijkt anderzijds dat het 
welvaartseffekt van de afvloeiing van middelen uit Vlaande
ren vooral Brussel ten goede komt. Kompensaties moeten bij
gevolg ten koste van Brussel geschieden en met ten koste 
van de Vlaamse regio.» 

DAAN MET GEVE 
EN TOEGEVEND 

i*s 

Tindemans 
bean f woordde 
staalbrlef niet 
Het parlement is nu reeds geruime t i jd ontbonden. De rege
ring neemt miljardenbeslissingen zonder parlementaire kon-
trole. 
Daarom zond parti jvoorzitter Hugo Schiltz deze week een 
tweede brief aan premier Tindemans om uitleg te vragen 
over de ri jkeli jke subsidies die de Waalse staalnijverheid bin
nenrijft. 

Mijnheer de eerste-minister. 
Drie weken geleden vroeg il< 
U schriftelijk inlichtingen 
over de belangrijke beslis
sing van de regering om 9 
miljard subsidies te verlenen 
als eerste tegemoetkoming 
aan de staalnijverheid. 
Tot dusver mocht ik nog 
geen antwoord ontvangen, 
ofschoon de door mij ge
vraagde inlichtingen ten
slotte slechts betrekking had
den op de inhoud van de 
beslissing zelf 
Als voorzitter van de derde 
grootste Vlaamse partij 
meen ik gerechtigd te zijn LI 
te verzoeken mij zonder ver

wijl deze inlichtingen te laten 
geworden. 
Het betreft immers een aan
gelegenheid van groot be
lang, niet het minst voor 
de Vlaamse gemeenschap. 
Ware het parlement niet ont
bonden, dan zou ik intussen 
reeds de gelegenheid gehad 
hebben U in de kamer van 

volksvertegen woordigers 
rechtstreeks en zonder ver
wijl te ondervragen. 
Uw bekommernissen ken
nend voor de demokratie 
kan ik niet veronderstellen 
dat U gebruik zou maken 
van de omstandigheid dat 
zulks thans niet mogelijk is 

om mij de objektieve informa
tie die ik vraag te onthouden. 
Vandaar mijn aandringen. 
Intussen groet ik U, mijnheer 
de eerste-minister, met zeer 
voorname achting, 

(getJ Hugo Schiltz 
algemeen voorzitter VU. 

We maken ons intussen 
geen illuzies over het ant
woord van de premier. Hij 
heeft zo stilaan de gewoonte 
aangenomen om zowel op
positieleden als journalisten 
geen antwoord te geven als 
het hem niet zint. 
In de Waalse staalbekkens 
wordt inmiddels stilletjes 
geapplaudisseerd. 
Ook in Vlaamse fabrieken 
wordt er in de handen gewre
ven... uit wrevel om het 
schromelijk gebrek aan over
heidssteun. 
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Zo hoort U het ook 
eens van een ander... 
De kleurpartijen smukken ti jdens de verkiezingskampanje traditiege
trouw hun flamingantisch blazoen weer op. 
Ze willen de kiezer hun lakse houding van de voorbije regeringsja
ren doen vergeten. 
CVP en PVV hebben belet dat het parlement grondwetgevende 
bevoegdheid zou hebben ; dat wordt met misleidende parti jpropa-
ganda verdoezeld. 
BSP-voorzitter Wil ly Claes tracht anderzijds de poging van zijn par
tij om een drieledige gewestvorming door te voeren goed te praten. 
Alleen de Volksunie opteert sinds jaar en dag konsekwent voor een 
tweeledig federalisme. Alleen de Volksunie is de enige Vlaamse 
waarborg voor de kiezer. 
Opdat U het ook eens van een ander zou horen hoezeer de kleurpar
tijen de Vlaamse belangen negeren, herinneren we even aan recente 
uitspraken van vooraanstaande Vlamingen. 

Hoofdredakteur M A R K 
G R A M M E N S van 
« De N i e u w e » : 
« De hoofdoorzaak van de Vlaam
se nederlagen zijn de heren kapi-
tuleerders van de Vlaamse CVP, 
en de lafheid van de Vlaamse 
regeringsleden. De regering-Tin-
demans is in dat opzicht wellicht 
de meest katastrofale bewinds-
ploeg die Vlaanderen sinds ae 
tweede wereldoorlog heeft ge
kend. Het heeft geen enkele zin 
dit te willen ontkennen of verdoe
zelen. .. De velen die helaas noch 
mossel noch vis zijn, en steeds ali
bi's vinden om niet VANZELF
SPREKEND Vlaamsnationalist te 
zijn (zoals andere volkeren dat 
wel vanzelfsprekend zijn) maken 
vandaag meer dan ooit de zwak-

r̂̂ i 

ke plek uit die de Vlaamse natie 
machteloos maakt tegen de op
dringerigheid van de tegenpartij.» 

P R O F E S S O R C A R L O HEY-
M A N , tot voor kort voorzitter 
van het Dav ids fonds : 

« Waarom krijgen wij geen Vlaam
se meerderheid? Omdat de 
Vlaanise vleugels van de nationa
le partijen eerst partijgebonden 
zijn, en pas daarna denken als 
Vlamingen. De CVP zal altijd 
eerst de PSC volgen, de BSP 
volgt altijd eerst de PSB. Ik kan 
de houding van de Vlaamse politi
ci in het algemeen niet begrijpen. 
Van zodra zij mandataris zijn 
geworden, blijken zij een olifanten
huid te krijgen.» 

i>. 
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PROFESSOR A L O Ï S GER-
LO, voo rz i t t e r van het Ver
m e y l e n f o n d s : 

« Men moet ermee ophouden so
ciale dooddoeners tegen het fede
ralisme te gebruiken, want ik acht 
het zeer waarschijnlijk dat door 
een doorgedreven autonomie 
heel wat meer sociale rechtvaar
digheid, welvaart en welzijn dan 
in een unitair België of in dat van 
de voorlopige gewestvorming, zul
len mogelijk zijn.» 

En enke le V laamse letterkun
digen : Louis Paul Boon, An
dre Demedts, Marnix G i j sen , 
Maria Rosseels, Hubert Lam-
po, Gerard Walschap, Albert 
W e s t e r l i n c k en Anton Van 
Wilderode. 

«Iedereen zou moeten weten dat 
Brussel geografisch geen grens-
stad IS, maar aan alle zijden'omge
ven is door Vlaams grondgebied. 
Dat Brussel een historisch Vlaam
se stad IS, even Vlaams als Ant
werpen en Gent, en dat zijn 
wereldvermaard kultureel patri
monium Vlaams is. (...) Voor het 

welzijn van ons volk en van de 
staat waarin wij leven, achten wij 
het bijgevolg ' noodzakelijk dat de 
nu getrokken grenzen tussen 
Vlaanderen Wallonië en het Brus
selse gewest van de negentien 
gemeenten, onaantastbaar blij
ven. Dan alleen is een vreedzame 
overeenkomst mogelijk die het 
Vlaamse en het Waalse volk toe
laat, door eigen beleid, de eigen 
toekomst naar best vermogen op 
te bouwen.» 

P lech t i ge 11 JULI VERKLA
R I N G van het D a v i d s f o n d s : 

«Het Davidsfonds moet vaststel
len dat op het vlak van de politie
ke verwezenlijkingen de inventa
ris voor het Vlaamse volk vol
strekt negatief uitvalt. 

Geen enkele eis van de Halle-be-
toging werd ingewilligd. De taalfa-
ciliteiten in de randgemeenten 
werden nog altijd niet afgeschaft. 

De kulturele autonomie blijft in 
grote mate een fiktie. 

Vlaanderen wacht nog steeds op 
de vaststelling van de taalkaders 
in een deel van de administratie, 
en in een aantal parastatale instel
lingen. In totaal gaat het om dui
zenden betrekkingen die aan 
Vlamingen toekomen...» 

Leo Tindemans kan dan al tij
dens zijn kieskampanje een 
droombeeld ophangen van 
de welvarende staat die 
dank zij hem morgen nóg 
beter zal worden... De hypo-
teek van zijn beleid weegt 
daarentegen rampzalig 
zwaar op de toekomst van 
dit land. 

De 

miljardendans 

van 

het 

Tindemans-

bewind 

Tegen de slogans van de 
CVP-propaganda stellen wij 
de onbetwistbare cijfers. 

Inderdaad, hoewel in de 
voorbije jaren de belastings
druk nauwelijks houdbaar is 
geworden, steeg de staats
schuld in ongekende vaart. 
In 1973 noteerden we 765 
miljard fr. staatsschuld. 

Eind vorig jaar stond België 
in het krijt voor niet minder 
dan 1070 miljard fr. I 

Ondanks een stijging van de 
belastingsinkomsten vorig 
jaar met 98 miljard fr. tegen
over 1975, nam de rijks-
schuld toch nog toe met 141 
miljard fr... 

Of samengevat: vorig jaar 
gaf de Tindemans-regering 
niet minder dan 239 miljard 
fr. méér uit dan het jaar voor
dien. .. Besparingen, bespa-
nngen.. de predikheren ho
ren hun eigen woorden niet. 

Zij vragen offers van de klei
ne man, terwijl zij het be
spaarde geld in peperdure 
overheidsbestedingen laten 
wegvloeien. Het is een tnes-
te miljardendans! 

Prof. Herman Mertens 

over de Waalse CVP 

en amnestie 
Professor-dr Herman Mer
tens, hoogleraar Godgeleerd
heid te Leuven en professor 
aan het groot seminane van 
Mechelen is herhaaldelijk op
gekomen als kristelijk Vla
ming voor de rechten van de 
Vlamingen zich daarbij steu
nend op zijn kristelijke over
tuiging. Hij is ook de oprich
ter van het vooraanstaande 
komitee van de zogenaam
de zeven wijzen dat zich 
inzet voor het verdwijnen 
van de gevolgen van de 
repressie. 

In het blad van het Davids
fonds schreef hij een opge
merkt artikel « Omdat ik Vla
ming ben». Hierin onder
streept hij hoe elke kristen in 
Vlaanderen Vlaams konse
kwent moet zijn 
Maar als kristen klaagt hij 

scherp de Waalse CVP aan 
die, totaal onkristelijk een 
van de hoofdverantwoorde
lijken IS van het blokkeren 
van de weg naar de verzoe
ning in dit land. 
Wij citeren letterlijk uit het 
genoemde artikel waarin hij 
tot slot schrijft: 
'Het is echter niet mijn 
bedoeling tiier de ganse 
grieventrommel te roeren. 
Toch wil ik nog even herin
neren aan de Vlaamse strijd 
voor amnestie en voor de 
oplossing van het repressie
vraagstuk. De Waalse en 
Brusselse reaktie op het 
wetsvoorstel De Beule-So-
mers was brutaal en kwet
send. Als kristen voel ik mij 
ter zake dubbel ontgoo
cheld. Want niet alleen het 
koninklijk ambtsjubileum 

werd geen gelegenheid tot 
genadeverlening (tenzij 
voor de veroordeelden van 
gemeen recht), maar ook 
het heilig jaar 1975 verliep 
zonder enige politieke stap 
op de weg van de verzoe
ning. De houding van de 
franssprekende ' Parti So
cial Chretien» is onthut
send, beschamend. Hun em
bleem is allesbehalve ge
loofwaardig. Rechtuit ge
zegd, op vele punten voel ik 
mij persoonlijk méér gees
tesverwant met de rode en 
de blauwe leeuwen dan met 
de kristendemokraten van 
de "Parti Social Chretien-
die blijven weigeren over 
verzoening zelfs maar te 
praten. 

Vlaams radikalisme is gebo
den. De Vlaamse parle
mentsleden die mee opstap
ten in de fameuze betoging 
van Halle in 1974, doch 
nadien van kromme haas ge
baarden hebben ons diep 
ontgoocheld. De politieke 
resultaten waren echt de 
show niet waard.» 

BTW - verhoging 
op Horecaprijzen 
een rauwe aprilvis 
Sinds 1 april kost het drinken van 
een pilsje of een etentje m een 
met eens luxueus restaurant bijna 
9 t.h. meer. Op de dag van de 
zwemmende (apriDvissen moes
ten de hotels, spijshuizen en ca
fés de BTW op spijs en drank 
van 6 naar 14 t.h. verhogen wat 
een hotelier «een gruwelijk paas-
ei» noemde, een kollega had het 
over «een rauwe aprilvis». 

Vooral aan de Vlaamse kust is 
men niet te spreken over dit kwa
lijk geschenk van de zogezegde 
belastingstegenstanders Tinde
mans en De Clercq. «Met hun 
drastisch besluit, waarbij wij niet 
eens werden geraadpleegd, laat 
staan dat er met onze opvat
tingen rekening wordt gehouden. 
Nu vallen de prijsstijgingen sa
men met het begin van de paasva
kantie, voorbode van het hoogsei
zoen De hotels aan de kust heb
ben al de faam, te duur te zijn, 

J wat zal dat worden I» 

Onrust en wrevel bij de midden
stand (nochtans troetelkinderen 
van de CVP en PVV als ge de 
heren Tindemans en De Clercq 
hoort spreken) in de toeristische 
sektor, notabene nog steeds één 
van onze belangnjkste industrieën 
(wat de fiskale honger verklaart, 
er valt inderdaad heel wat in de 
toeristische nijverheid te rapen 
voor de fiskus). 

Horeca werd nog bozer toen ze 
vernam dat ook de BTW op de 
dienst verhoogt Voortaan moet 
dus 14 t.h op de fooi worden aan
gerekend i.p.v. 6 Daardoor wordt 
het pilsje of het etentje van de 
doorsnee-toerist, zakenman of ge
woon buitenhuiseter nog eens ex
tra duurder 

Al die bedrogen hoteliers, restau
rateurs en herbergiers krijgen op 
17 april een gedroomde gelegen
heid hun rekening aan de belo-
vers voor te leggen. 
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Uit het «Vlaams» dagboek 
van de regering - Tindemans 

Waalse 
chantage 
Het wordt van langs om duide
lijker dat vooral op sociaal-ekono-
misch en financieel gebied aan 
een dergelijke benadeling van 
Vlaanderen wordt gedaan De 
V U heeft nooit aanvaard, dat de 
sociaal-ekonomische problemen 
zouden misbruikt worden om de 
Vlamingen de mond te snoeren 
en hen intussen in het defensief 
te jagen Want de franstaligen 
zwijgen niet Ondanks de stijgen
de werkloosheid dreigden fransta
ligen met een regeringsknsis om
dat Amerikaanse en geen Franse 
gevechtsvliegtuigen werden ge
kocht Het resultaat Vlaamse toe
gevingen 200 miljoen voor het 
Vlaamsh^tend Brussels agglome-
ratiekollege 

Ondanks de werkloosheid dreig
den de franstaligen met moeilijk
heden in de regenng omwille van 
de fusies in Vlaams-Brabant De 
houding van de Volksunie was 
zeer kordaat de franstaligen heb
ben zich met te moeien met wat 
de Vlamingen binnen hun eigen 
grondgebied met de fusies doen 

De goedkeuring door het Parle
ment van de voor Vlaanderen 
levensbelangrijke havenverdra-
gen de afsnijding van de bocht 
van Bath en het graven van het 
Baalhoekkanaal wordt gesabo
teerd door de franstaligen 

Randfederaties 

weg, geen 

Halle-Vilvoorde 
De randfederaties werden als 
kompensatie voor de « Liberté du 
Pere de Familie » voorgesteld De 
afschaffing van de randfedera
ties moet als een Vlaamse toege
ving beschouwd worden, tenzij 
gelijktijdig ermee andere struktu-
ren worden opgericht waarin de 
Brusselse randgemeenten wor
den opgenomen, het kiesarrondis
sement Halle-Vilvoorde en de pro
vincie Vlaams-Brabant Door het 

achterwege blijven van deze ver
wezenlijkingen hebben de Vlamin
gen de fusies van Vlaamse ge
meenten rond Brussel weer eens 
duur betaald Naar aanleiding van 
het hele fusieplan van minister 
Michel was het ontstellend te zien 
hoe schaapachtig en lamlendig 
de CVP-ers en PVV-ers zich in 
de regering Tindemans gedroe
gen t o V de agressieve en veelei
sende frankofonen van het RW 

en vooral van de PSC Zoals 
altijd gingen CVP en PVV door 
de knieën voor Waalse afdrei
gingen zodat Vlaanderen in elk 
opzicht de rekening kon betalen 

De Vlaamse ministers in deze 
regering waren gevangen in de 
greep van de PSC en het RW en 
zodoende onmachtig op Vlaams 
gebied Door hen werden de Vla
mingen struktureel herleid tot een 
machteloze minderheid Dit heb
ben de Vlamingen weer eens te 
danken aan het vooruitziende be
leid van de CVP-leiders Gaston 
Eyskens, Tindemans en Martens 

Kompensaties, toegevingen 
en vernederingen 
van de Vlamingen 

Op 8 februari 1975 verklaarde CVP-voorzitter Martens te Mortsel 
dat de Vlamingen geen gebruik mogen maken van hun meerderheids
posit ie in het parlement: noch voor het afdwingen van de splitsing 
van het kiesarromdissement Brussel, noch voor amnestie Volgens 
de CVP-voorzitter moeten deze vraagstukken een oplossing vinden 
via een voortgezette dialoog van gemeenschap tot gemeenschap. 
Intussen hanteerden de franstaligen vanuit hun minderheidspositie 
telkens opnieuw de chantagemetode om konkrete voorstellen af te 
dwingen: verdere verfransing van de Voerstreek, burgemeester 
Nols met rust laten en hem opnieuw benoemen, versterking van de 
Brusselse agglomeratie en afschaffing van de randfederaties. 

3-ledige 

gewestvorming 
Daarenboven lieten de Vlamin
gen in de regering zich zonder 
noemenswaardige reaktie stelsel
matig en tot in de strukturen toe 
een gewestvorming met dne op
dringen die voor Vlaanderen in 
alle opzichten nadelig is 
Onder de regering Tindemans-De 
Clercq kwam de wet Perin-Van-
dekerckhove op de voorlopige ge
westvorming tot stand en werden 
een aantal overheidsdiensten in 
drie gesplitst bv RVA (het wo

ningfonds van de Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen) enz 
Ondertussen blijft Vlaanderen be
nadeeld met 50000 betrekkingen 
t a v Wallonië in de overheidsdien
sten in Vlaanderen, waar eên der
gelijke onderbezetting van hat ad
ministratief apparaat door het stu
diebureau van de Westvlaamse 
Ekonomische Raad werd vastge
steld 

Bruxelles 
uitbreiden 
Nog ivm de splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel ver-

klaard^ minister Michel in een 
interview met «La Libre Belgi-
que» op 30 januan 1976, dat deze 
splitsing slechts kon bekomen 
worden in ruil voor een verrui
ming van de Brusselse agglome
ratie Dit werd door een minister 

in funktie gezegd en de regering 
nam geen afstand van deze ver
klaring van minister Michel 

In hetzelfde interview verklaarde 
minister Michel dat het Brussels 
probleem alleen door een ruilope-
ratie kan worden geregeld Bij 
deze ruiloperatie zou dan ook de 
kwestie van de provincie Vlaams-
Brabant kunnen geregeld wor
den 

Duur 
Waals water 
IV m het Waalse waterbeleid zei 
staatssekretaris Knoops op 20 fe
bruari 1976 dat het Vlaamse land 
in de toekomst meer zou moeten 
betalen voor het dnnkwater dat 
het uit Wallonië invoert 
Indien het geen monopolieprijs 
wordt, toch zal Vlaanderen even 
goed als Brussel een financiële bij
drage moeten leveren tot de ver
betering van de distributie en de 
kwaliteit van het dnnkwater in 
Wallonië Op 23-2-1976 vraagt 
het RW dat eerst een Waalse 
arbeidskonferentie zou gehouden 
worden, vooraleer een dergelijke 
bijeenkomst zou plaatshebben op 
nationaal niveau Hef RW stelde 
voor dat de Gewestelijke Ekono
mische Raad voor Wallonië deze 
Waalse arbeidskonferentie zou 
bijeenroepen Waar bleef het 
voorstel voor een Vlaams tewerk-
stellingskonferentie"? 
Op 25-2-1976 verklaart minister 
Gol (RW) dat er een nieuwe 
expansie-wetgeving nodig is Hij 
zegt «Gewesten zouden fiskale 
bevoegdheden moeten hebben 
Maar daarnaast moet er ook een 
fonds voor de gewesten komen, 
dat dotaties verdeelt op basis 
van de huidige regionale verdeel
sleutels Een volledige fiskale auto
nomie zou namelijk Brussel en in 
mindere mate Vlaanderen ten 
goede komen Wallonië kan door 
eigen belastingheffing nooit knj-
gen wat het nu via bestaande 
regionale verdeelsleutels krijgt» 

Naarmate 17 april nadert nemen de spanningen binnen de CVP toe. 
De onverdraagzaamheid verdringt de veel-gepreekte kristeli jke 
beginselen. Niet alleen worden verdiensteli jke kaderleden van de 
kristeli jke organizaties, die hun sympatie betuigen met andere parti j
en dan de alleenzaligmakende CVP, dag-op-dag beduveld. Maar, ook 
en vooraf wordt in CVP-rangen een verwoede belangen- en klassen
stri jd gevoerd. Het is een bedroevend spektakel, waarvan we hier 
slechts enkele taferelen belichten. 
CVP-voorzitter Wilfr ied Martens 

raakte zijn verkiesbare plaats 
kwijt Wellicht omdat andere 
CVP-mensen belangrijker zijn 

• Senator John Van Water
schoot — gewestvoorzitter — 
werd zonder meer van de lijst 
afgevoerd 
• Oud-CVP-volksvertegenwoor-

Verkiezingskoorts wakkert 
vetes bij CVP aan 

was er de jongste tijd als de kip
pen bij om te loochenen dat zijn 
partij een standenpartij zou zijn 
De wrijvingen tussen het alge
meen kristelijk werkersverbond 
(ACW) en de partijleiding tijdens 
de vakbondsstakingen die de val 
van de regenng Tindemans bege
leidden, blijven nochtans nazinde
ren Dat hebben we kunnen mer
ken bij de samenstelling van de 
CVP-lijsten in zowat alle Vlaamse 
gewesten 
Het ACV van Jef Houthuys klop
te 't allen kante zo fel op de partij
tafels dat zelfs hoofdredakteur 
Hugo Camps van «Het Belang 
van Limburg» het ruziën niet 
meer kon aanhoren 
HIJ schreef met bitterheid «dat 
het standenkolonialisme meer 
dan ooit getriomfeerd heeft» 
De gunstelingen van de vakbond 
maakten goede sier Terwijl de 
vertegenwoordigers van andere 
standen stuk voor stuk in de ver
drukking geraakten Ondanks 
hun verdiensten 

Een voorbeeld "̂  In Limburg wer
den CVP-kandidaten die met on

voorwaardelijk achter het beton-
projekt A-24 stonden, op verkies
bare plaatsen geweerd Kamerlid 
Georges Monard bij voorbeeld 
werd door het ACV van de twee
de plaats op de CVP-lijst verdron
gen 
Niet alleen in Limburg, maar overal 
elders in het Vlaamse land heb
ben CVP-kandidaten een zweep
slag van de klassepartij (dixit 
Hugo Camps) gevoeld Bij wijze 
van voorbeeld noemen we enke
le namen van vertegenwoor
digers van de middenstand die 
meenden hun heil te moeten zoe
ken bij de CVP 

• Nationaal voorzitter Akker-
mans van het NCMV (Nationaal 
Kristelijk Middenstandsverbond) 
werd door toedoen van premier 
Tindemans geweerd als lijsttrek
ker voor de senaat in Antwer
pen 

• Volksvertegenwoordiger Fer-
nand Van Damme (Brugge) 
werd zonder meer van de CVP-
lijst afgevoerd 
• Volksvertegenwoordiger dr. 
Paul De Vlies van Leuven ge-

diger Denis Baeskens geraakte 
het CVP-gedrum beu, en verliet 
reeds eerder wijselijk deze stan
denpartij 

• Geen enkele nieuwe vertegen
woordiger van de knstelijke mid
denstand kreeg op CVP-lijsten 
een verkiesbare plaats toegewe
zen 
Al dat gekrakeel in CVP-rangen 
zal ons wel een zorg wezen ' We 
vinden het gewoonweg een tries
te zaak Te meer omdat verdien
stelijke Vlamingen in kristelijke or
ganizaties, die ontevreden zijn 
over de gang van zaken binnen 
de CVP, op alle mogelijke manie
ren gesard worden 
Zo bij voorbeeld werd KWB-voor-
zitter Leon Verhaegen van Nijlen 
uit de plaatselijke KWB geban
nen omdat hij bij de gemeente
raadsverkiezingen op een VU-lijst 
verkozen werd 

We moeten vaststellen dat ook in 
de Oostvlaamse gemeente Bra-
kel de bestuursleden Albert He-
nau, Marcel De Staercke, en 
voorzitter De Pooler uit het 
KWB-bestuur werden gezet na

dat ZIJ tijdens de gemeenteraads
verkiezingen hun sympatie voor 
de V U betuigden Ook voorzitter 
Blyau van de Kristelijke Bond 
van Gehandicapten sneuvelde on
der de hakbijl van het CVP-mo-
nopolie 
Een ander VU-sympatizant uit 
Brakel, Roger Van der Meulen, 
wacht vergeefs op een uitreiking 
van zijn onderscheiding als laurea
at van de arbeid, hoewel de CVP-
burgemeester reeds in oktober 
van vong jaar dit ereteken van 
regenngswege toegezonden 
kreeg 

In CVP-rangen wordt momenteel 
een droef spektakel opgevoerd 
Een tragie-komedie met als t i tel, 
«de grote onverdraagzaamheid» 
De klappen die uitgedeeld wor
den komen «RAAK» aan In het 
KWB-maandblad werd zopas de 
kroon op het vuurwerk gezet 
Onder de titel «Meer dan ooit 
een ACW-politiek» lezen we 
«Breng geen lijststem uit op de 
CVP Een li jststem uitbrengen 
voor de CVP is een stem uitbren
gen voor een parti jprogramma 
dat weliswaar elementen bevat 
van het programma van de kris
telijke arbeidersbeweging, maar 
dat m zijn geheel genomen de 
geit en de kool spaart» 
De KWB trekt van leer tegen de 
middenstanders, de boeren (sic) 
en de werkgevers 

Het CVP-gedonder wordt in 
KWB-kringen als volgt besloten 
« het kan beter zijn onze stem te 
geven aan een kandidaat van 
een andere partij die ons vertrou
wen kan wegdragen en in het par
lement mee de tolk kan zijn van 
wat leeft in de arbeidersbewe
ging (hds) 
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WIMPELS 
OP DE BARRIKADEN 

Op het Brusselse Barrikadertplein werden de wimpels uitgehangen. 
Iedereen moet weten dat de Vlaamse stri jd meer dan ooit een ver
sterking van de Viaamsnationale rangen in het parlement vereist. 
Zi jn ook overal elders in Vlaanderen affiches en vlaggen aan de par
ti j lokalen aangebracht? 

1 CVP-stem 

1 / 2 PSCstem 

Dat de zogezegde zelfstandigheid van CVP en 
PSC slechts een schijnmaneuver is weten wij 
als Vlamingen uit kw/alijke ondervinding. 

Door de rampzalige grondwet 1971 van Eys-
kens-TIndemans werd omzeggens evenveel 
macht toegekend aan deze Waalse CVP-partij 
als aan haar Vlaamse tegenhanger. Met minder 
dan twintig zetels heeft zij omwille van de pari
teit in de regering praktisch steeds evenveel 
ministers als de Vlaamse CVP met haar 50 
zetels! 
Op haar jongste kongres zei de PSC-vooraan-
staande Nothomb • 

«Wij wijzen de verklanng af van sommige 
Walen, dat er een CVP-staat zou bestaan. De 
Vlaamse ministers die 57 % van de Belgische 
bevolking vertegenwoordigen beheerden 51 % 
van de begroting of 470 miljard B. fr. 

Bijgevolg hadden de franstalige ministers onge
veer evenveel begrotingsbevoegdheid. Het per-
sonffelsbestand in ministeries en parastatalen is 
ongeveer evenredig met de verhouding tussen 
de drie gewesten, met zelfs een licht voordeel 
voor Wallonië. De PSC vraagt de solidariteit van 
alle Belgische gewesten ten voordele van Wallo
nië.» 

En dit is niet louter verkiezingspraat in konkur-
rentie met de andere partijen. In 1976 nam de 

PSC officieel stelling in volgend programma; 

• Brussel moet een gelijkwaardig derde ge
west zijn. 

• Een ruime faciliteitengordel van gemeenten 
rond Brussel moet opgericht met franstalig 
onderwijs en het recht om bij de parlements
verkiezingen te stemmen voor de Brusselse 
kandidaten. 

• De regering moet paritair blijven (ook voor 
de staatssekretarissen) met oprichting van 
een paritaire senaat. 

• Er moet een volksraadpleging gehouden 
worden om de grenzen van het Brussels 
gewest te verleggen. 

• Voor een eventuele grondwetswijziging 
moet een akkoord tot stand gebracht dat 
aan de verworven rechien van de fransta-
ligen niet zal geraakt worden. 

Dergelijke verklaringen van Nothomb, dergelijk 
programma moeten de laatste Vlamingen doen 
beseffen dat de eeuwige kapitulatie van de CVP 
voor deze Waalse en Brusselse «zusterpartij» 
één van de hoofdoorzaken is van de Vlaamse 
verzwakking van de jongst^ jaren. Terecht mag 
men zeggen een stem voor de CVP = een hal
ve stem voor de PSC! Maak daar een einde 
aan op 17 april I 

Germain De Rouck: 

«VU stemmen voor meer werk 
en t}Nee\edige gewestvorming» 
Op het VU-kongres, vorige zondag in Antwerpen, kwam Ger
main De Rouck, gewezen sekretaris-generaal van het Ver
meylenfonds, toelichten waarom hij in het arrondissement 
Oudenaarde-Ronse de kamerlijst van de VU aanvoert. 

Zijn getuigenis werd op een warme ovatie van de 2.000 kon-
gresgangers begroet 

Germain De Rouck: «Beste vrienden van de Volksunie. De 
vraag om een aktieve rol in de Volksunie te vervullen stelde 
mij voor een moeilijke en voor een gemakkelijke keuze. Het 
was een moeilijke keuze, omdat ik jarenlang in het kulturele 
leven aktief was: in het Vermeylenfonds en in het Overleg-
centrum yan Vlaamse Verenigingen. Ik heb evenwel ervaren 
dat grote akties van ruime bevolkingsgroepen, zeker op korte 
termijn, enigszins nutteloos geweest zijn. Alles wordt hoe dan 
ook in Brussel beslist 

Dat verklaart dan meteen waarom mijn keuze ook wel een 
gemakkelijke keuze was. Steeds heb ik mij gekant tegen een 
schandalige gewestvorming met drie deelstaten, die Vlaande
ren voor altijd zou minoriseren in de Belgische staat 
Bovendien heb ik het levensbeschouwelijke pluralisme en de 
sociale bewogenheid in de Volksunie teruggevonden. Zoals 
men dat in geen enkele andere partij kan vinden. 

Een derde reden tenslotte waarom ik de VU-belangen in het 
parlement wil verdedigen is dat alle sociale groepen — zeker 
ook de arbeiders — door deze partij verdedigd worden. De 
VU is immers de enige degelijke waarborg In Vlaanderen om 
voldoende werk te hebben. Immers, het geld van Vlaamse 
mensen wordt momenteel met miljarden naar Wallonië over
geheveld. Aan het Waalse staal werden reeds tientallen mil
jarden fr geofferd. 

En wat kregen de textielbedrijven en de kleine ambachtelij
ke ondernemingen in Vlaanderen ? Niets I 
Daarom is de Volksunie op 17 april voor alle Vlamingen de 
enige Vlaamse waarborg: 

knack 
In zijn omslagverhaal deze week 
brengt he t 'weekb lad «Knack» 
een bijdrage over de Volksunie 
onder de t i t e l : « De VU bijt zich 
vast». 
« Al sinds een jaar of twintig ontle
nen de grote politieke partijen 
voortdurend sommige onderdeel
tjes aan het program van de 
Volksunie. (...) 
Vorige week formuleerde de 
CVP in haar regionaal verkie
zingsplatform andermaal de eis 
om de sociale gevolgen van de 
repressie op te ruimen. 
Het is een beetje schrijnend: in 
de regering verwijst de CVP de
ze omstreden kwestie altijd naar 
een globaal akkoord met de 
tegenstanders van na-oorlogse 
verzoening; in de verkiezingen 
schuift ze even onvervaard een 
tema naar voor waar de V U al 
sinds de jaren vijftig op hamert. 
En zo Zijn er onmiskenbaar véél 
tema's, 
De idee van het federalisme, de 
eis voor werk in eigen streek, het 
recht van de burger op een wel
bepaald financieel levensmini-
mum, de vrijwaring van het leefmi
lieu, de nationalizering van d ^ 
energiesektor en de pluralistische 
school klonken voor het eerst op 
tijdens vaak lang vervlogen VU-
kongressen.» 
Over de li jsten schrijft «Knack» 
ook n o g : 
«Een overzicht van de kandida
tenlijsten toont over het alge
meen aan dat de V U wel mensen 
uit alle bevolkingslagen en beroe
pen heeft, maar niet lijdt aan de 
dwang om een vaste invloedsver
deling tussen de sociale «stan
den » in te bouwen. 
Dat is een troef ten opzichte van 
de CVP, die met veel konflikten 
zit opgescheept wegens de 
«machtsgreep» van haar syndi-
kale. vleugel, ten koste van de 
middenstanders die op de lijsten 
haast geen plaats meer hebben 
gevonden.» 
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Doe zoals z i j ! 

Op het verkiezingskongres van de VU te 
Antwerpen werden verruimingskandidaten 
fel toegejuicht. Vijf van hen ziet U op de 
foto : v.l.n.r. prof. W. De Saeyere uit Hasselt, 
gewezen algemeen sekretaris van het Ver
meylenfonds Germain De Rouck uit Ronse, 
Annemie Roppe uit Opwijk, Gaby Vandrom-
me uit Ukkel, en Ireen Houben uit Genk, de 
bekende medewerkster van radio Limburg. 
De VU-lijsten teilen nog veel andere nieu
we gezichten zoals o.m. de professoren Jef 
Maton en Guido Provoost. 
De VU — zo stellen de politieke redakteurs 
dezer dagen vast — heeft als enige partij 

mensen uit alle bevolkingslagen en beroe
pen, mannen en vrouwen. 

Ook dit keer weer schragen nieuwe krach
ten de verjongde Volksunielijsten. 

Doe zoals z i j ! In de huidige stand van de 
Vlaamse Beweging is een versterking van 
de zeifbestuurgedachte noodzakelijker dan 
ooit. 

Om de toekomst van Vlaanderen — om 
uw toekomst — veilig te stemmen helpt u 
de Volksunie te verruimen. 

Op 17 april. Met uw stem voor lijst nr. 4. 

Volksunie 
sociaal en federaal 

Uw énige Vlaamse waarborg 

VOLMACHT 

Formulieren om bij volmacht te 
kunnen kiezen zijn te bekomen 
op ieder gemeentehuis bij de 
gemeentesekretaris of zijn gevol
machtigde. Aarzel niet, doe van
daag nog het nodige! 

PROGRAMMA 

Eksemplaren van het VU-verkie-
zingsprogramma zijn nog steeds 
te bekomen op het VU-sekreta-
rlaat, Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. Een enig dokument. 

Het miljoen 

overschreden 
Het verkiezingsfonds noteert momenteel ruim 1 mil
joen fr. door milde stortingen van sympatizanten. 
(Woensdagmiddag precies: 1.012.631 fr.) 
Met nog veel meer steun van U, waarde lezer, 
wordt de verkiezingskampanje financieel verteer
baar. Onze steunfondslijst vindt U op t>lz. 8. 

Volksunie- meetings 
Antwerpen 
12. 

14. 

ANTWERPEN: meeting om 20 uur in Billard Palace, Kon. Astrid-
plein. 
WESTMALLE: meeting om 20 uur In het Kultureel Centrum, St-
Jozeflei. Gastspreker: voorzitter Hugo Schiltz. De VU-afdelingen 
uit de Voor- en Noorderkempen stellen hun kandidaten voor 

Brabant 
7. BOORTMEERBEEK: VU-meeting met dia-reeks «Werk in eigen 

streek » om 20 uur in Café Perfect, Dorpplaats. Sprekers: kamer
lid Willy Kuijpers en senator Rob Vandezande. 

8. TERVUREN : VU-meeting met diareeks «Zelfbestuur» om 20 uur 
in zaal Den Engel. Sprekers: kamerlid Willy Kuijpers en senator 
Rob Vandezande. 

12. BIERBEEK: VU-meeting met diareeks «Diagnose van het Leu
vens stadsgewest» om 20 uur in Kultureel Centrum, Lovenjoel. 
Sprekers: kamerlid Willy Kuijpers en senator Rob Vandezande. 

13. MOLENSTEDE: VU-meeting met diareeks «Zelfbestuur» om 20 
uur in zaal Berkenhof. Sprekers: kamerlid Willy Kuijpers en sena
tor Rob Vandezande. 

13. OPWIJK: VU-meeting om 20 uur in zaal St.-Paulus. Sprekers: 
Annemie Roppe, Staf Kiesekoms en kamerlid Paul Peeters. 

15. LONDERZEEL: VU-verkiezingsmeeting om 20 u. 30 in Zaal 
EGMONT, Kerkstraat. 
Sprekers: Hugo Schiltz, Vik Anciaux, Paul Peeters, Bob Maes, 
Jef Cassimons, Mevr. Smeets-Rosa Van Mol. 

15. SCHEPDAAL: VU-meeting om 20 uur in zaal Select. Sprekers: 
Hugo Schiltz, Lode Claes, Jef Valkeniers en Maurits Panis. 

15. GLABBEEK-ZUURBEMDE : VU-meeting met diareeks «Diagno
se van het Leuvens stadsgewest» met als sprekers kamerlid Wil
ly Kuijpers en senator Rob Vandezande, om 20 uur in Parochie
centrum Bunsbeek. 

Oost-Vlaanderen 
13. GENT: In de KNS, St.-Baafsplein, grote verkiezingsmeeting. 

West-Vlaanderen 
12. OOSTENDE: Arrondissementele meeting in het Kursaal. 
14. MOORSLEDE-DADIZELE: VU-meeting om 20 uur in «De 

Vlasschaard», Roeselarestraat Sprekers: J.P. Pillaert en Lode 
Van Biervliet. 
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STEUNFONDS 17-4-'77 
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VU- 1000 Brussel 

JF V Iddergem 
MR Wezembeek Oppem 
HB Lommei 
VR Kessel 
GB Velzeke-Zottegerr 
Ch Ekeren 
WC,Oostende ^5ip^iMS»&-

HG Edegem 
JL Hoboken 
MD Zellik 
PV Borgerhout 
DW-VN Dilbeek 
A D leper 

500 
100 
200 
200 
500 
100 
200 
250 

1000 
300 

™^y.«^ 500 

A J A St-KwinteosLennik 
MS Erpe 
J V A - C V d A Mortsel 
RW De Panne 
VU-afd Vilvoorde 
JR Ovenjse 
P-M St-UInks-Kapelle 
A D K Oostende 
GT Molenbeek 
M G Strombeek 
LC Leef daal 
RC Wezembeek Oppem 
MH Herent 
F L Haasrode . ^ j ^ * 
W D Heule Vr^. 
JG Kraainem 
BG-VS Eernegem 
FDS Brasschaat 
FS-G Bomem 
GO Lovendegem 
AJ Deurne 
A H Oostende 
M V A Ledeberg 
AV Popennge 
P V D W Teralfene 
J V D B Teralfene 
G DB Liedekerke 
MS Evergem 
AD Westende 
RM Nederhasselt 
1 DP Aspelare 
RC Leefdaal 

Öt 

.«. , . . . * .. 

-^ 

RJ Leuven ..x^m$J^^^ 
HB Deume .\*f:Sr/..'r*.'S."'. 
A DC Dilsen 
V-J Gent 
JO Dworp 
F V D G Lebbeke 
JH Genk 
WweG Wilrijk 
LD Bellegem 
HH Aspelare 
LA Mechelen 
E E Tongeren 
PD 1080 Brussel 
RD Westende 
HJ De Panne 

•^^^1^^ 

V-S L Oostende-Zandvoorde 
WweD Antwerpen 
AR Ternat 
AT Lo .,. ..-vv.*. 
AD Eeklo . S t ^ ^ ' ^ " -
J D W Lede 
J V G Mortsel 
MW Antwerpen 
CA Dworp 
EV Wemmei 
B, 1090 Baissel 
DD 1070 Brussel 
GS Edegem 
FS Hasselt 
TP Neerwinden 
MT M Linkebeek 

..M.,.:^ 

.* < 

RSDeC Denderhoutem 
OD Ronse 
AS Gent 
ED St-Amandsberg 
AS Manakerke 
JH Evergem 
AG Aarschot 
MS St Ulriks-Kapelle 
V D M Aalst 
WDR Asse 
JB Melle 
JA Riemst 
HV Wervik 
TN Neerpelt 
RV Neerpelt 
J L Genk 
AB,Heusden(U 
LDS Temse 
A L Edegem 
RG Tervuren 
KG Merchtem 
RB Vosselaar 
FS Mechelen 
DV Hemiksem 
PB Mortsel 
JK Lier 

. ^ j * » « » i . 

.SK»'5l> 

fe? 

AA Antwerpen2020 
RC 2020Antwerpen 

500 
1000 
1000 
1000 
1000 

500 
1000 
1000 

100 
500 

5000 
200 
200 
500 

1000 
400 
200 
200 
300 
200 
500 

1000 
200 
èoo 
500 
500 
100 
200 
250 
200 
100 
250 
500 
250 

. 500 
1000 
1000 

500 
1000 
2000 

500 
500 

1000 
2000 

200 
200 
500 
200 

1000 
200 
500 
500 
500 
200 
500 

. 200 
100 

1000 
200 
300 

2000 
500 
200 
500 
200 
500 
200 
132 
500 
200 
500 

1000 
5000 
2000 
2500 

100 
300 

1000 
100 
500 

1000 
200 

1000 
500 
250 
150 
250 

5000 
500 
200 
500 
400 
150 

RT Tienen 
GB 2020Antwerpen 

• ^ » W 

••^'n^t*-?' 

J J Kessel Lo 
A DS Deinze 
EDK Ronse 
GT Kalken 
FD Oostende 
H D M Essene 
R D Beveren Waas 
CV Schelle 
R B St Niklaas 
LM Gentbrugge 
FD Ertvelde 
LA Kapellen 
T V E, Leuven 
DDP Keerbergen 
A V H Vosselaar 
RF Bonheiden 
MT Berchem 
JV Leuven 
E V L Burst 
MS Antwerpen 
LV Geel 
V M Mol 
FH-M Berlaar 
GV-D Merkem 
DC 1090 Brussel 
M D D 1020 Brussel 
FDF Haasrode 
NA Vilvoorde 
HDB Denderleeuw 
JG Hove 
A M Lovendegem 
JD Grimbergen 
LR Humbeek 
PK Berchem 
ADP StAmandsberg 
JL Rillaar 
JS Vilvoorde 
ND Oostende 
MR Gent 
JA Kaggevinne 
AV Kuurne 
C V D S Haacht 
EG Liedekerke 
A VS Brasschaat 
JJ Belsele 
M M DC St-LambrechtsWoluwt100 

500 
200 
250 

1000 
200 
200 
300 
500 

. . . . - , „ „ 100 
„ . r i i i j f e 100 

500 
100 
300 
300 

2000 
500 
300 
500 
200 

2000 
500 
100 
100 
500 

10000 
200 

1000 
250 
100 
100 
200 
200 
100 

, ^ ^ ^ ^ 200 

"""lOOO 
200 

1000 
3000 

200 
500 
250 

1000 
2000 

500 
1000 

200 

^^^^m-

FB Wilrijk 
CV Meise 
GRV St Martens-Bodegem 
C M Antwerpen 
W Kontich 
GV Dilbeek 
GG Kessel-Lo 
JRD Wakken 
JD Bierbeek 
H V D V Wemmei 
HS Popennge 
JU Lebbeke 
FM Iddergem 
R W M Scherpenheuvel 
J M D Kuringen 
EV Brugge 
DB Bree 
P A M Dendermonde 
RD Wilrijk 
J V L Bonheiden 
LDC Gentbrugge 
LT Gooik 
LV 1160 Brussel 
G V C Aalst 
L V C Oevel 
A M Gistel 
CV 1030 Brussel 

JV E, Baasrode Jwi«*.fe. 
LC Zele 
WB Mechelen 
W V O Borgerhout 
GG Hove 
JD Ramsdonk 
WweS-VB Schoten 
J V B Kessel 
MS Hamme 
AB St-Amandsberg 
ES Anderiecht 
TD Kauhlle 
LDK Essene 
S D Z Gent 
GW Zulte 
EM Aalst 
A V L Maarkedal 
O DN Berchem 
IVD Londerzeel 
OV Brugge 
W D B Antwerpen 
PS Dilbeek 
JD Mortsel 
JV Roeselare 
T V D Erembodegem 
GM St-Joris ten-Distel 
E S Antwerpen 2020 ... 
AW Gent ..g^ 
J D C Heule 

BZ 

^•&-

-Si^. 

1000 
500 
500 
500 
200 
500 
100 
100 
200 

1000 
500 
150 
200 

1000 
300 

1000 
200 
500 
100 
250 
400 
500 
200 
200 

1000 
100 
500 
500 
500 

1000 
300 
500 

1000 
1000 

100 
250 
500 
900 
200 
500 
200 
100 
500 

1000 
200 

1000 
300 
500 
500 

1000 
1000 
5000 

500 
500 

2000 
1000 

200 

L V V HS Ekeren 
AF Reningelst 
WH Haaltert 
HC Puurs 
FDT Gentbrugge 
A DG Geraardsbergen 
AJ Kerksken 
BCV Londerzeel 
W D K Bassevelde 
LM Kumtich ,. 
GB Wilrijk - J 
UV Wilrijk -^J^dp-
RV Wilrijk , ^ - * - ï « 
HS Wilrijk 
W D M 1020Bnjssel 
B M St Katherina Lombeek 
KB Buggenhout 
ED Schoten 
JB Diepenbeek 
V L Groot Bijgaarden 
AT Schoonaarde 
FV 2050 Antwerpen . . . . 
HVDE Erpe 
AV Kessel-Lo 
LS Heverlee 
FM Herentals 
U M Riemst 
W N Herderen 
LV Antwerpen^f.^ 
V S Borsbeek 2 >.#, 
GB Berchem 
JS Antwerpen 
JC Wilrijk 
MV 2000 Antwerpen 
PB Mechelen 
PM Lommei 
A V D S Dendermonde 
H D Woumen Diksmuide 
OB Groot-Bijgaarden 
J D M St-Amandsberg 
A D M Schoten 
EV Evergem 
M M Bomem 
FVDE Ekeren 
W V D 1080 Brussel 
VRV Zaffelare 
JD Middelkerke 
P D M Erpe-Mere 
J G A Genk 
TD Geel 
HF Herzele 
IB Vlissegem 
HV Kruibeke 
A M Londerzeel 
EN Alveringem 
LSM Lommei 
JD Westkerke 

RVD Gent 
A A Vlierzele 
RV Heers 
F J L Koksijde 
EH Overijse 

Zonhoven 
Millen 
Erembodegem 
Aarschot 
Oostakker 
Genk 
Schelle 

i.i..'...mS-

A B 
EC 
RG 
EG 
LG 
RG 
M M 

^tS«S*-r 

E E Denderhoutem 
FS Antwerpen 
FC Antwerpen 
OS Alsemberg 
GL Wilrijk 
MB Alvenngem 
AC Eernegem 
G V L Ettelgem 
BV Mortsel 
PS Malderen 
J P V D E Wijgmaal-Herent 
A B St Stevens Woluwe 
RVP Beersel 
ES Kraainem 
PM 1150 Brussel 
J D H Herent 
RM Edegem 
CMM Kontich 
CG Bornem 
FB Grootloon 
RW Hasselt 
W M Evergem 
W V Opglabbeek 
CW Grembergen 
EM Lebbeke 
W C 1040 Brussel 
HV Antwerpen 
A D 2040Antwerpen 
LF Zottegem 
JN Gent 
G D W Ledeberg 
GM Drongen 
WG Waarschoot 
M V H Zwijndrecht 
V D Oostende 
JC Harelbeke 
A D Bellegem 
EDL Nieuwpoort 
JR DR Wilrijk 
A M Lede 
A D S Erembodegem 
FVDE Mechelen 
JC Aalst 
KD Asse 
C V D P Mol 
R V D V Itterbeek 
HDW Kasterlee 
J D K Eppegem 
DC Aalst 
HL 2040Antwerpen 
M B C Koksijde 

500 
500 

1000 
500 

1000 
100 
300 
500 
200 
500 

1000 
500 
200 
200 
250 

1000 
1000 
2000 
1000 

500 
250 
100 

1000 
500 
100 
500 
500 
500 
200 
500 
500 
100 
100 
250 
500 

1000 
500 
100 
100 
150 
200 
250 
200 
300 
500 
250 
200 
200 

1000 
500 
500 
500 

1000 
1000 
1000 

100 
5000 

100 
200 
150 
500 
300 
500 

1000 
1000 
1000 

500 
500 

1000 
1000 

200 
250 

1000 
500 
250 

1000 
. 200 

300 
1000 

500 
100 
250 

1000 
500 
200 
100 
200 

2000 
1000 

300 
300 
300 
100 
200 
500 
500 
50 

200 
500 

1000 
500 
500 

1000 
1000 
2000 

500 
500 
500 
500 

1000 
100 

1000 
120 

:^n 

HA Herentals 
DS Tessenderio 
WL Boechout 
CC HerkdeStad 
F L St Truiden 
W S B Brustem 
CC Genk 
JP Deurne 
LD Schelle 
AG Moorsel 
GDB Merchtem 
FG Oostkamp 
TV Brasschaat 
GG Geraardsbergen 
RL Roeselare 
SD Hasselt 
H 1090 Brussel 
ED Lembeek 
TDS Beveren 
W V P Waarschoot 
MH Deurne 
H W W Antwerpen 
CD Burcht 
HV Zwijndrecht 
JL StJob 
CD Borgerhoi 
JD Mortsel 
TE Merksem 
M V I Brugge2 
JDP Zulte 
NK Deurne 
FVL Zoersel 
CG Deinze 
A V Mechelen 
M G 1030 Brussel 
L V D P Asse 
RM Kapellen 
GS Vossem 
HW Kessel Lo 
LS Dendermonde 
EC Hasselt 
JBS Tongeren 
RNT Oudenburg 
V L B 1080 Brussel 
LG Brugge 
LJ Deurne 
AG Antwerpen 
ND Vossem 
AP A Kraainem 
J D C Zaffelare 
Twee vrienden Kumtich 
G V B 1150 Brussel 
DR DRJ Haasdonk 
MD Brugge 
DV Deerlijk 
ED Oostende 
JP Ovenjse 
RVR Waasmunster 
RS Lokeren 
V V D D Brussel 
JS Alsemberg 
RV Benngen 
MF Geraardsbergen 
R en G P Mortsel 
F V D D Schaarbeek 
D M Neerharen 
V L Koningshooikt 
MHR Aalst 
ER St Michiels-Brugge 
J C Antwerpen 
Naamloos Dilbeek 
EM Gent 
VRJ Begijnendijk 
FJ V D W Tielt 
ET Aalter 
Naamloos Zwijnaarde 
HV Lede 
NG Lauwe 
A V D Evergem-Sleidinge 
HWP Edegem 
JV Mortsel 
PD Denderleeuw 
JV St-Martens Latem 
FB Anderiecht 
V M Wondelgem 
D S C Zevergem 
FV Oostduinkerke 
DC 8200Brugge 

»f-t 

'^ 

^-

rv 

^éê^r^-

100 
200 
200 

75 
100 
250 
250 

HC Heusden Zolder fT.^fB-.. 100 
O L Beersel 
MS Leffinge 
Vlakok Roeselare 
A D V Moerbeke-Viane 
C Brakel 
LT Kortnjk 
TV' Dilbeek 
RB Mechelen 
G-DR Bree 
J S D Hasselt 
RV Haasrode 
A D Merksem 
MS Merksem 
MB Lovendegem 
LM Hammei 
HD Halle Zoersel 
AV Strombeek 
RE Gentbrugge 
Gl Zonhoven 
C M 8200 Brugge 
AV Evergem 
GP Halle j . ^ - , 
Fam D Mortsel .TAX 
V V D W 1030 Brussel 
WD Antwerpen 
WweJV Brugge 
RK Zaventem 
IL Lebbeke 
PD Dworp 
JV Antwerpen 
PF St Kath Lombeek 
D 

100 A C St Kath-Lombeek 
1000 EV Dilbeek 

100 EV Dilbeek 
100 F V D D Mecnelen 
100 JD Dworp 
200 EK Kaulille 
250 LS Wilsele 
100 PVBAA Aalst 
300 A en J L Zele 

1 000 L V W Bassevelde 
300 LB Neeroeteren 
500 IM Dendermonde 

2000 AS Overpelt 
1000 HDP Landegem , 

500 HS Brasschaat 
500 JB Lissewege 

1000 HT Aartselaar 
1 500 J B Beveren Waas 

100 A D V Mortsel 
500 RD Hove 
500 MFA Antwerpen 
250 D L Deurne 
500 MH Drongen 
500 DG Gentbrugge 
250 RC Denderleeuw^ 
500 FDR Zottegem ^ f 
500 VU Wachtebeke 
500 PF Gent 
500 G V D B Asse 
500 CT Hasselt 

1 500 M M Veume 
1 000 L L Veurne 

250 EW 1040 Brussel 
100 MF St-Kath-Lombeek 
300 EB 1030 Brussel 

1 000 J V H Asse 
1000 EVE ErpsKwerps 

200 HDB Ninove 
250 RDC Evergem 

1 000 E K Koekelare 
100 M V N Kuringen 
500 AA Groot-Bijgaarden 

1 000 K F Antwerpen 
200 DB 2241 Halle 
200 JT Oostende 
150 JT Keerbergen 
300 AF Borgerhout 

1000 R V D B 1080 Brussel 
1000 PVC 1150 Brussel 
5000 JJ Buggenhout . .j.,._j^.._-,^ 
1 000 J D Deinze .^| i ;2 i^»»J^ 

500 HM Ronsele 
200 J D S Eeklo 
150 PC Zaventem 
100 A W Aalst 
500 A D K Kalken 

1 000 M J B Herent 
500 A V E Oostakker .T' 
500 LB Buggenhout 

1 000 J M Kuringen 
500 AB Brasschaat 
200 W G Tervuren 
250 C V D S Nieuwerkerken 
500 PR Oostduinkerke 

1000 H V D B Aalst 
500 GDP Heverlee 

1000 GDR Lede 
1 000 J S Gooik 

200 M M Hulshout 
500 PS Denderhoutem „^ 

2000 JV Buizingen 
1 000 E K Wetteren 
1 000 IV Mortsel 
7000 TH Bonheiden 

300 E V L Oostakker 
2000 LG Tremolo 

100 GR Opglabbeek 
200 JA Huizingen 
200 JV Kasterlee 

1000 HT Nijlen 
250 VS Edegem 
500 JP Maaseik 
100 JJ Kessel-Lo 
200 JV Kessel-Lo 
200 GM Niel 
500 AB Leuven 

1 000 FV Bottelare 
250 D L Berchem 

RN St-Niklaas 
V G M Erembodegem 
LA Hove 
RDW Gent 
R V D S Wolvertem..! 

fiPlt^^m^-»^ 

•'^iiT. 

»V 

• jÈ'f ' i^"-

500 
500 
500 

1000 
500 

2000 
500 

1500 
500 
200 
500 
300 
500 

.. 300 
i 250 

300 
200 

1000 
200 
100 
200 
500 

1000 
300 
500 

. 500 
„ 100 

300 
500 
500 
100 

1000 

•Éfé-£" 
W M Zellik 
LA Broechem 
M M A Mechelen 
HR Schepdaal 
J V D S Kontich 
ML Bekkevoort 
A M Brugge2 
J L Borsbeek 
HDG Geraardsbergen 
JH Londerzeel 
HDK Beersel 
OE 
JB Korbeek-Lo 
NJ Berchem -Bssr̂ ^A^M-̂ ir̂ -
MW Hasselt .^^^A^^Ji,,^. 
PK St-Niklaas 
J L Brasschaat 
C L Kortemark 
R V De Haan Klemskerke 
JH Waterschei Genk 
J O D B Hove 
HV Oostende 
CG Bonheiden 
G C, Mariakerke 
EV Destelbergen 

Totaal vierde lijst 

100 
100 
100 
500 
100 
200 
200 

2000 
500 
100 

.. 200 
' 500 
500 
500 
100 
100 

1000 
500 
500 
500 
300 
100 

1000 
100 
200 

. 300 
1000 
500 
300 

1000 
100 
100 
500 
200 
100 

5000 
500 

1000 
500 
600 

1000 
500 

1000 
300 
200 
250 
200 

1000 
1000 
. 500 
:. 300 
1000 
150 

1000 
500 

1000 
100 
500 

1000 
500 
500 
500 
500 

1000 
500 
200 

5000 
1000 
500 
200 
150 
500 
200 
500 
100 

1000 
1000 
500 
200 
300 
400 
500 
100 
100 
500 

1000 
500 
100 
500 
500 
200 
300 

1000 
200 
200 

1000 
2000 
200 
500 
500 
100 
500 
1000 
500 
250 
250 
500 
100 

1000 
500 
300 
500 
100 
500 
250 
240 
200 
1000 

i fe. . 

695.431 
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denk na! 

^ « ^ ^ ^ . ^ 

wacht niet tot u 60 bent 
om uw "grote vakantie" 
voor te bereiden. 
Uw «grote vakantie», die u zeker verdient na een mooie 
beroepsloopbaan, mag geen tegenvaller worden omdat u 
het onontbeerlijke supplement moet missen. 
Als u tijdig het nodige doet, kunt u er een héérlijke tijd 
van maken. 

denk,vandaag reeds, aan de mooiste 
grote vakantie van uw leven.Vraag 
inlichtingen bij uw NMKN-adviseur. 
Uw N.M.K.N.-adviseur kent alle spaarmogelijkheden: hij 
rekent niet alleen de opbrengst voor u uit maar vertelt 
u ook welke voor u de beste spaarformule is. 

ZO kan uw NMKN-adviseur u, bijvoor
beeld, uitleggen hoe u op de voordeligste 
manier aan een supplementair pensioen 
komt van ongeveer 100.000 F per jaar. 

U zal verrast opkijken als u verneemt hoe gemakkelijk 
het is. 

bij de NMKN vindt u de mooiste 
spaarmogelijkheden, en de'̂ bank-
service '̂die u verlangtEn altijd 
onder Staatswaarborg. 

KREDIEL o NUVERHEID 
verstandig sparen 

Waterloolaan 16 -1000 Brussel - 02/5136280 

— Vakantiejobs Blankenberge 
Studente 17-18 j gevraagd voor 
opdienen Z w Spijshuis Bear-
naise, de Smet de Naeyerlaan 
86, voor een maand, juli of au
gustus Tel 050/413654 fN461 

GEZINSADVIZEURS 
GEVRAAGD 

ongeveer 40 jaar od Tweetalig 
C V aan Omar Waegeman, Hen-
n Jasparlaan 113, 1060 Brussel 

(N48) 

— Jonge dame Cts 20 en 25 jr) 
perfekt tweetalig, daktylo-steno 
wenselijk Voor firma te Brussel 
Pauwels 02/241 07 01 N49 

Ideale gezinsvakantie in het 
zonnige Karinthie (Oostenrijk) 
— Pension (max 16 persJ, 
uitst keuken, pnma verzorging, 
sfeer I VP 180 Sh (396 BFJ 
Kind afh v leeftijd HP 150Sh 
Schr H u Fr STABER, Horzen-
dorf 19, 9300 St Veit a/d Glan 
Oostenrijk Tel 00/43/4212/ 
248117 Ofwel, voor meer ml 
014/214789 N47 

BERICHT AAN ALLE 
V.U. 

FOTOLIEFHEBBERS! 
Door al uw FOTOWERKEN 
(vanaf uw zelfopgenomen film
rolletje tot foto's van dias naar 
ons te zenden ter afwerking 
(fotolabo) met pnma afwerking 
verzekerd STEUNT U DE KAS 
VAN t3E VU WIJ GEVEN 250/o 
van wat U BETAALT aan de 
VU STUUR ALLE WERKEN 
naar firma F.V. POSTBUS ELF -
9000 GENT 1. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na lSu 4254642 

AL-AL keukeninnchtingen 
Jan Claes 

Bóndgenotenlaan 163 
Leuven Tel 016 /234794 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tefelgenef 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
031/374572 

10 %vr. V.U. leden 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDtSbUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 3135 83^ 

tLECrRA-BREEpvb.a 
Electro Groothandel 

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
0 1 1 / 4 6 1 1 8 8 - 4 6 2 4 7 7 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013 /441742 441743 
M I E L E - A E G LINDE 

Dames en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN Z O O N ANDRE 
Kerkweg 8,1760 Roosdaèl-Strijtem 

Tel 054/333756 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Joref 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel.. 02/268 1402 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

poketino 
Specialist in grammofoonplaten, mag 
neetband, cassetten en toebehoren, 

Em Jacqmainlaan 144-146,1000 Brus
sel 
POKETINO-ASSE 
Steenweg 19 (Hoek de Vironstraat), 
1700 Asse 

lustnerie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 050/35404 
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Het kongres in beeld 

Terwijl de Handelsbeurs volloopt zorgt 't Kllekske voor de goede sfeer. Maar 
voor het grote gebeuren zingt de jeugd een aangepaste Snijdersbank. 
Tweeduizend bloemen voor evenveel aanwezigen. 
Het kongres is ten einde. De VU-voorzitter dankt ontroerd voor het minutenlan
ge applaus van de staande aanwezigen. FOTO: STUDIO DANN 

Hugo Schiltz: 

«VU leent zich niet 

om drieledige 

gewestvorming 

te realizeren» 
In zi jn'kongresrede hekelde Hugo Schiltz de Vlaamse regeringspar
tijen die een grondwetsherziening onmogelijk hebben gemaakt. 
Hij bezvyoor de nieuwe regeerders om het gesprek over de definitie
ve staatshervorming thans in de regering zelf herop te nemen. 

Hugo Schiltz: «Wanneer ik tot 
het laatste ogenblik getracht heb 
het parlement op demokratische 
\N'\]ze, over een verklaring van 
grondwetsherziening te laten 
stemmen dan was dit o.m. het 
gevolg van een dringend verzoek 
van het overlegcentrum van de 
Vlaamse Verenigingen. In febru
ari hebben de leiders van het 
Overlegcentrum immers de 
Vlaamse partijvoorzitters ont
moet en hen bezworen het in 
geen geval tot parlementsontbin-
ding te laten komen zonder ver
klaring van «Grondwetsherzie
ning ». Dit werd hen beloofd en ik 
heb de gewoonte mijn belofte te 
houden. Met spijt heb ik evenwel 
moeten vaststellen dat ik tijdens 
de beslissende uren op 8 maart 
niet heb kunnen rekenen op de 
medewerking van de voorzitter 
van de CVP, Wilfried Martens. 
Nochtans werd hij nauwkeurig op 
de hoogte gehouden van mijn 
inspanningen om de socialisten 
op hun onaanvaardbaar stand
punt te doen terugkomen, waarin 
ik trouwens geslaagd was. 
Indien de regering het parlement 
vri j had laten stemmen zou er 
zich naar alle waarschijnli jkheid 
een meerderheid vóór het begin
sel van de grondwetsherziening 
hebben uitgesproken. Dat zou 
echte demokratie geweest zijn. 
Het strekt de heer Tindemans en 
de heer Martens niet tot eer dat 
zij getracht hebben met weinig 
ernstige argumenten of zelfs met 
kennelijke onwaarheden voor de 
bevolking te verbergen waarom 
echter het parlement monddood 
werd gemaakt nog vóór het de 
kans kreeg om zich vrij uit te spre
ken. 

De oud-voorzitter van de PSC, 
baron Nothomb, heeft met het lef 
dat de franstaligen kenmerkt, hen 
niet eens het genoegen gegund 
zich achter deze schamele uit
vluchten te blijven verbergen. 
Zonder omhaal heeft hij immers 
aan «La Libre Belgique» ver
klaard dat het de PSC is die zich 
tegen iedere verklaring van 
Grondwetsherziening heeft ver
zet. De verklaring van de eerste-
minister voor de TV donderdag
avond na de ontbinding heeft 
trouwens bewezen dat hij per
soonlijk tegen het tweeledig fede
ralisme in België gekant is en hij 
dus eveneens persoonlijke rede
nen had om te beletten dat een 
verklaring van Grondwetsherzie
ning zou gestemd worden. 
De regeringspartijen hebben al
dus een enorme lichtzinnigheid 
aan de dag gelegd en het land 
een zware ondienst bewezen. 
Eens te meer is de CVP door de 
knieën gegaan voor de PSC en 
heeft de PVV zich ermee verge
noegd slaafs In het gareel te 
lopen. 

Aldus wordt de meest fundamen
tele krisis waarmede ons land nu 
sedert meer dan 15 jaar af te 
rekenen heeft, en die het land 
onbestuurbaar dreigt te maken, 
nodeloos verlengd. 

F R A N K O F O N E AGRESSIE 

•« Niet alleen het RW en het PDF, 
maar ook de PSC heeft een 
agressief aanmatigend program
ma opgesteld, dat veel verder 
gaat dan de laatste jaren ooit van 
franstalige kant werd aangedurfd. 
Zo eist de PSC 
— uitbreiding van het Brussels 

grondgebied 
— ruime uitbreiding van de facili

teiten in Vlaams-Brabant 
— afbouw van de taalwetgeving 

op de Brusselse administra
ties 

— het opnieuw in diskussie stel
len van de nog niet verwezen
lijkte waarborgen van de Vla
mingen te Brussel. 

De Frans-Brusselse BSP eist bij 
monde van de heer Cudell de inlij
ving van de randgemeenten bij 
Brussel enz. enz... 
Indien dit zo verder gaat en 
indien er voor het probleem 
Brussel geen fatsoenli jke oplos
sing wordt gevonden dan mag 
het niemand verwonderen dat 
steeds scherper de vraag zal 

opduiken welk belang de Vlamin
gen nog hebben bij het in stand
houden van een Belgisch ver
band dat hen alleen maar geld 
kost, dat de meerderheid tot min
derheid vervormt en verder een 
voortdurende bron is van erger
nis en polit ieke instabiliteit. 

G E N O E G G E P A L A V E R D 

«Intussen herhaalt de eerste-mi-
nister met een bevreemdende 
regelmaat dat na de verkiezingen 
een driepartijen-regering of een 
regering van «nationale unie» 
zou moeten gevormd worden. 
Bedoelt de heer Tindemans een 
heruitgave van een soort rege
ring Leburfon, een regering waar
van Vlaanderen niets te verwach
ten heeft en die een terugkeer 
zou betekenen naar een verdo
ken unitarisme? Een regering 
die wonderwel zou aansluiten 
bij zijn anti-federalistische uit
spraak voor de TV? Bepaalde 
konsultaties op hoog niveau 
schijnen er op te wijzen dat nu 
reeds in die richting wordt ge
werkt... 
De VU heeft nooit geaarzeld en 
zal morgen evenmin aarzelen ook 
in moeilijke omstandigheden, 
zelfs in de oppositie hare verant
woordelijkheid op te nemen zoals 
de laatste jaren herhaaldelijk 
werd bewezen. 
Zij wenst zich echter niet te laten 
verleiden met enkele minister-por
tefeuilles om hand- en spandien
sten te verlenen en haar program
ma op zak te steken. 
De VU zal alle mogelijkheden aan
grijpen om haar programma te 
verwezenlijken, maar zij zal zich 
niet laten gebruiken en misbrui
ken om vanuit de oppositie de tra
ditionele partijen te depanneren. 
Er werd genoeg gepalaverd in 
akademische vergaderingen over 
niet verbindende politieke dialo
gen. 

Het gesprek over de definitieve 
staatshervorming moet thans ge
voerd worden in de regering 
zelf. Een regering die over een 
voldoende meerderheid be
schikt om een eventueel ak
koord uit te voeren en ten gepas-
ten tijde het resultaat van hare 
bespreking aan de bevolking ter 
beoordeling voorlegt. Intussen 
mag de positie van de Vlamin
gen niet verder afgezwakt wor
den door het verder uitbouwen 
van de huidige drieledige ge-
westvormjng-. 
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Frans Van Der Eist: 
«Traditioneler! Inlijven 
zwak en onbetrouwbaar!» 
Mr. Frans Van der Eist, stichter-voorzitter van de VU, heeft op het 
verkiezingskongres in Antwerpen m een spitse redevoering aange
toond dat CVP, BSP en PVV hun lakse houding nog steeds niet 
gewijzigd hebben, en er almaar voor zorgen dat de Vlaamse bewe
ging van nederlaag naar nederlaag blijft slenteren 

•< Het IS duidelijk dat de CVP, door 
haar nauwe bindingen met de 
PSC in Vlaams opzicht zwak en 
onbetrouwbaar is Zij beweegt 
zich in de grootste dubbelzinnig
heid 
De tegenstelling tussen de stand
punten en het programma van de 
CVP en de PSC wat de gemeen
schapsproblemen betreft is zo 
duidelijk dat het overbodig is erbij 
stil te staan Niettemin blijven 
CVP en PSC zusterpartijen en 
onafscheidbare regenngspart-
ners Zodat de vraag zich op
dringt wie bednegt w ie ' ' De 
essentiële vraag is dan ook met 
wat er in het verkiezingsprogram
ma van de CVP staat maar wel 
wat er van dat programma kan 
terechtkomen en welke waarde 

er kan aan gehecht worden in het 
licht van de band die de CVP 
bindt aan de PSC die net het 
tegenovergestelde wil 

De ervanng opgedaan in het ver
leden leert ons dat het de CVP is 
die steeds weer toegeeft aan de 
eisen of het hardnekkig verzet 
van de PSC haar onafscheidba
re regenngspartner Het rege
ringsprogramma van de rege-
ring-Tindemans was m dit op
zicht zelfs geen kompromis 
geen enkele Vlaamse eis werd 
erin opgenomen of in aanmer
king genomen » 

W A N T R O U W E N 

«Niets werd tijdens de regenng-
Tindemans bereikt of verwezen

lijkt op Vlaams gebied Wij zou
den kunnen gewagen van een vol
slagen immobilisme, indien daar 
met waren de voor ons negatieve 
punten, zoals de afschaffing van 
de randfederaties rond Brussel 

de flagrante niet-naleving en over
treding van de taalwetten in de 
Brusselse agglomeratie, de verne
dering van de Vlamingen in de 
Nols-affaire, en vooral — met ver
strekkende gevolgen — de zoge
zegd voorlopige gewestvorming 
met dne, waarbij CVP en PVV 
onder het valse voorwendsel dat 
het slechts om een voorlopige 
gewestvorming ging, toegevingen 
gedaan hebben die als een zware 
hypoteek wegen op de toekomsti
ge onderhandelingen Die ban
den die de CVP binden aan de 
PSC rechtvaardigen het groot
ste wantrouwen ten overstaan 
van de verwezenlijking door de 
CVP van haar Vlaams program
ma. » 

«Belangnjk en betekenisvol is 
ook de onenigheid in de CVP 
over het aktueel probleem ge
steld door de verkiezingen voor 
het Europees parlement Het is 
van beslissende betekenis voor 
de toekomst van Europa en voor 
de grondslagen waarop men dit 
Europa wil bouwen of men al dan 
niet de volksgemeenschappen 
als politieke entiteit erkent 

Wat WIJ willen is klaar en duide
lijk twee kiesomschrijvingen — 
een Vlaamse en een Waalse — 
met voor de inwoners van de 
Brusselse agglomeratie de keuze 
om te stemmen voor de Vlaamse 
of voor de Waalse kandidatenlijs
ten Tot onze verbazing wordt er 
in het verkiezingsprogramma 
van de CVP stilzwijgend aan dit 
aktueel en belangrijk probleem 
voorbi jgegaan!» 

LIBERALE 
K O E R S W I J Z I G I N G E N 

«Wanneer wij vaststellen welke 
politieke zwenking de PVV om 
elektorale redenen de jongste ja
ren gemaakt heeft, kunnen wij 
moeilijk vergeten dat het dezelfde 
mannen zijn die enkele jaren gele
den achter Van Audenhove en 
zijn Belgisch unitarisme stonden, 
en dan komt bij ons de bedenking 
op dat dergelijke koerswijzi
gingen met getuigen van een die
pe overtuiging of een grote stand
vastigheid en betrouwbaarheid 

De Vlaamsgezindheid van de 
PVV IS te elektoraal gekleurd en 
te recent om te kunnen geloven 
in de strijdbaarheid en de on
buigzaamheid van deze partij 
wanneer het erom gaat Vlaande
ren te verdedigen , zeker wan
neer de keuze moet gemaakt 
worden tussen ministerporte
feuilles en Vlaamse eisen > 

B S P - C O N F O R M I S M E 

« De BSP IS in ons politiek leven 
de meest verstarde en de meest 
verouderde partij Verscheurd 
tussen de hunker naar regerings
deelname en een daarop afge
stemd conformisme enerzijds en 
holle irreële, ongeloofwaardige re
volutionaire slogans anderzijds, 
geeft de BSP een weinig aantrek
kelijk schouwspel te zien 

Het kongres in de krant 
Het VU-kongres te Antwerpen kreeg maandag in de geschreven pers 
voldoende aandacht 
De jongste weken is de Volksunie flink op de voorgrond getreden met 
perskonferenties over het sociaal-ekonomisch alternatief, over het ver
kiezingsprogramma en ten slotte over de weerlegging van het zgn 
Yerna-dokument Het jongste kongres was daarvan ahw de bekro
ning, in een kiesst-ijd die zeer kort is en een matte start kende 

De meeste bladen beperkten 
zich maandag tot een mm of 
meer uitvoerig verslag Een eer 
ste vaststelling met alle bladen 
maakten melding van de verrui
ming die zich op de VU-kandida-
tenlijsten heeft voorgedaan 

De eerste kommentaar kwam 
van Manu Ruys in «De Stan
daard» WIJ citeren «Schiltz 
heeft gisteren bittere taal ge
sproken Dat IS begrijpelijk 

Maanden lang heeft hij met Mar
tens en Grootjans samenge
werkt om een behoorlijk ak
koord te bereiken Dat overleg is 
mislukt Schiltz heeft de misluk
king toegeschreven aan de 
PSC Die interpretatie is korrekt 

Ze stemt overeen met wat ge
wezen PSC-voorzitter Nothomb 
zelf heeft gezegd " Wij hebben 
de grondwetsherziening onmo
gelijk gemaakt' Het is normaal 

dat Schiltz daarop scherp en 
ontgoocheld reageert en harde 

^ woorden over heeft voor die 
Vlaamse CVP-pohtici die on
danks alles de PSC blijven spa
ren » En verder «De weigenng 
van de VU om nog in buitengoe-
>/ernementele dialooggroepen te 
zetelen betekent dat de bal naar 
het kabinet wordt toegespeeld 

De nieuwe formateur zal het 
vraagstuk van de staatshervor
ming niet kunnen bevnezen of 
voor de zoveelste keer afschui
ven naar een parlementaire 
werkgroep » 

Ook de franstalige pers wijdde 
meer aandacht dan vroeger aan 
het VU-kongres De « Libre Belgi-
que » stelde besluitend vast « dat 
de VU zich volledig desolidari-
zeert van de Vlaamse vleugel 
van de kristen-demokraten om
dat dixit Van der Eist geen enke 

Ie Vlaamse eis werd verwezen
lijkt door de Tindemans-ploeg» 
«De Libre» stelde vast dat de 
innchters van het kongres geen 
moeite hadden gespaard om 
een zeer sterke Vlaams-nationa-
listische sfeer op te roepen 
Zoals alles bij de VU steeds met 
liederen begint werd de bijeen 
komst geopend met het optre
den van « t Kliekske» en het 
Theo Mertens-kwintet » 

Het heeft ons met verwonderd 
dat kranten als het « Belang van 
Limburg » en als « La Libre Belgi-
que » zeer afwijzend soms zelfs 
giftig reageerden op het VU-kon
gres Het zijn nu eenmaal konser-
vatieve spreekbuizen ook en 
vooral wat betreft het Belgisch 
nationaliteitenvraagstuk Enkele 
uittreksels 
> La Libre Belgique » Het kon
gres van de Volksunie stond op 
een bijzonder middelmatig peil 
en werd ook gekenmerkt door 
een goedkoop nationalisme Mr 
Schiltz onderscheidde zich in de
ze « oefening » Het getuigde van 
wansmaak het Vlaamse bloed 
van 1914-18 te vergelijken met 
net Vlaams geld van 1977 -
" Het Belang van Limburg » had 
een hele kolom (soms ietwat ver
ontruste) kommentaar 
Na de CVP in verdediging en 
bescherming te hebben geno

men vooral tegen het (gegrond) 
verwijt dat de CVP op Vlaams 
gebied onbetrouwbaar is en 
blijft door haar speciale bindin
gen met de PSC geeft hoofdre-
dakteur Hugo Camps toe dat de 
CVP inderdaad in sommige pro
vincies meer de allure heeft aan
genomen van een klassenpartij 
dan van een volkspartij » Een ali
nea verder stipt steller met zicht
baar genoegen de passus in de 
kongresrede aan waarin met de 
Vlaamse liberalen de vloer 
wordt aangeveegd «En hier 
moeten we toegeven dat het zo 
laat ontloken flamingantisme 
van de PVV vooral terugvalt op 
een taktische bodem die met 
klemmen volzaaid is om nieuwe 
leden te strikken Maar achter 
de schermen en in de wijnkel
ders van Brussel en omstreken 
wordt er nogal wat afgekonkel-
foesd tussen de PVV en de nieu
we PRLW-formatie van veto-mi-
nister Perm » 

Steller eindigt met te verwijzen 
naar « het gezwalp dne jaar lang 
tussen oppositie en regenng dat 
misschien veel kan doen verge
ten maar wie eens maagd af is 
blijft dat wel levenslang » Dat Is 
dan toch nog altijd veel jonger 
dan de CVP die reeds dertig 
jaar geleden haar maagdelijk
heid verloor 

In de rand 
• De tientallen kinderen m de of)-
pasdienst konden hun kunsten bot
vieren op de grote borden m het 
lokaal naast de Handelsbeurs Waar 
in de week de harde cijfers van de 
scheepscommercie de wanden sier
den lachten nu bloemen kabouters 
en ballons n Bedankje aan de lieve 
dames die de kleintjes bijhielden 

• Tindemans wist met wat hij deed 
toen hij Amin Dada de Belgische 
politiek bmnenloodste Op weg naar 
het Kongres gezien n Leo-affiche 
met DADA op het voorhoofd Nog 
in Antwerpen Kultuurmimster Rika 
met op hr boezem -(- 18 "/o BTW 
voor Kunst ' ' ' Dat komt ervan als 
je dingen doet die met horen' 

Bloemen voor de cameraman 

• Op het Kongres kregen de VU-
kandidaten voor Nijvel een hartig 
applaus Die Vlamingen in Nijvel zijn 
te benijden zes dames op de VU-
lijsten I Een goede raad aan Maria 
Lieve Emmy Francine Carla en 
Lucienne op naar het fornuis Want 
in Nijvel zijn ze weg van tarte al d jot-
tei 

• Niet alleen de BRTV was aanwe
zig op het Kongres ook de KRO 
Vanavond op de N 2 om 21 u 15 de 
verkiezingscampagne bij ons door 
een Ollandse bril bekeken 

• Cijfers zeggen natuurlijk met al
les maar toch heelwat De 1 500 
klaarstaande stoelen m de Handels
beurs waren vlug bezet Nog zo'n 
300 stoelen werden m der haast 
aangevoerd maar ook die bleken 
met voldoende zodat heelwat mili
tanten Ket kongres rechtstaand heb
ben gevolgd 2000 paasbloemen 
werden uitgedeeld, de schatting van 
de « Gazet van Antwerpen » (2 000) 
was dus met zo kwaad 

Dank aan Marleen Edeling die hef 
Kongres voortreffelijk prezenteer-
de 

• Ook zondag was het koperen
semble van Theo Mertens in een 
bovenbeste doen Vijf stevige man
nen met even stevig koper Kom
mentaar van iemand die wat dichter
bij kwam kijken « Dat zijn mannen 
met buik '> 

• De meeste aanwezigen kenden 
Ireen Houben alleen maar van hr 
zwoele (radio)-stem Buurman zei 
met de overtuiging van een kenner 
« Voor zo'n stem, graag mijn stem 
op 17 april'» HIJ was inderdaad 
van Genk 
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ANTWERPEN 

Wilrijkse toelagen op de korrel 
De raadszitting van 24 maart j.l, werd 
gekenmerkt dcx)r enkele rake tussen
komsten van Hugo Jacobs, Tom Ver
hoeven en Walter Decoene. 

Belastingen en toelagen 
De herziening van enkele Iselasting-
ireglementen kreeg, met uitzondering 
van dit op de drijfkracht (waar de V(J 
altijd al een vrijstelling voor de eerste 
5 PK had bepleiO eenstemmige goed
keuring. 
Ook de toelagen van 5.000 fr. aan 
Kontakt (bezigheidsterapie voor be
jaarden en gehandicapten) en van 
6.000 fr. aan Kinderheil St.-Bavo (bij
zondere kleuterraadpleging) vonden 
wij meer dan verantwoord. Anders 
was het gesteld met de extra 50.000 
fr. voor het 150-jarig bestaan van de 
St-Bavoharmonie. 1.000 fr. per spe
lend lid (tegen 0,75 fr./lid bij het 50-
jarig jubileum van de Bond voor Gro
te en Jonge Gezinnen enkele maan
den geleden!) het kan tellen! W. 
Decoene verzocht het kollege dan 
ook in de toekomst niet enkel de (eer
biedwaardige) leeftijd, maar ook de 
eigen middelen en de aard van de vie
ring van de betrokken kring in het oog 
te houden en alleszins vooraf een dui
delijke programmaopgave te vragen. 

Stuntelig 
De aankoop van een hefbrug voor de 
nieuwe (?) — opgelapte is juister! — 
gemeentelijke werkplaatsen illustreer

de nog maar eens de ondeskundig
heid van BSP-schepen Van Dormael. 
In ABA brabbelde hij een door «den 
ingenieur» voorgeschreven tekst.. 

Cijfers 
De rekening van de vzw Babydag-
dienst Wilrijk vertoont een (kunstma
tig) batig saldo van 123.503 fr. W. 
Decoene vroeg dan ook de uitsplit
sing van de post « ontvangsten », wat 
door burgemeester Fabré (CVP) aan 
alle raadsleden werd toegezegd. In de 
begroting 1977 die dd. 22.2 door de 
Bestendige Deputatie werd goedge
keurd, stelden wij vast dat de eerste 
schijf van 19.000.000 fr. voor een (in 
198z overbodig) nieuw gemeentehuis 
werd geschrapt De oude heren van 
de provincie hebben blijkbaar meer 
gezond verstand dan die van Wilrijk! 

Interpellaties 
Allereerst was er de tussenkomst van 
H. Jacobs, die het kollege verzocht bij 
de UIA tussenbeide te komen voor de 
sportklubs en jeugdbewegingen die in 
Fort VI een «onbeveiligd» onderko

men hebben gevonden. In een 2e tus
senkomst vroeg hij het kollege scher
per op te treden tegen wegbevuilen-
de aannemers en glas en steenslag 
sneller van de openbare weg te laten 
verwijderen. 
Ook T. Verhoeven liet zich niet onbe
tuigd. Zeer terecht verkreeg hij voor 
de 30 jaar jonge BGJG een verdubbe
ling van de karige 7.500 fr. waarmee 
de bond in 1976 de laan werd uitge
stuurd. Ook voor de veiligheid van de 
fietsers op de Prins Boudewijnlaan 
schijnt eindelijk wat gedaan te zullen 
worden : het fietspad komt eeriang op 
de middenberm en een inhaalverbod 
voor wegmastodonten is misschien 
toch niet helemaal onmogelijk. 
Vermelden wij nog dat ons nieuw 
raadslid, Lieve Van Vooren-Valtaeys. 
van BSP-schepen Dhondt een niets
zeggende en achterhaald antwoord 
kreeg op haar uitstekende eerste tus
senkomst over de gemeenteschool 
aan de Spoorweglaan. Lieve vertelde 
de schepen doodrustig dat zij de situ
atie verder in het oog zou houden en 
dan rnet nieuwe vragen zou afkomen. 

Eindelijk een nieuwe 
gemeenteraad te Mol 

Nijlen viert 
700ste LID 

Zaterdag 9 april groot paas
feest voor onze kleintjes in zaal 
Nilania, aanvang te 14 u. 
En 's avonds mogen de moekes 
en vakes komen dansen op het 
vieringsbal «Lode Van Dessel» 
met huldiging 700ste lid afdeling 
Nijlen. Korte toespraak door 
Wim Jorissen. Zaal Nilania, Kes-
selsteenweg 38. Orkest «Hanni 
Mosbach ». 
KONCERT 
Zaterdag 16 april in zaal Nilania 
van 19.30 af groot lentekoncert 
door Volksunie-fanfare en drum
band Kempenland Nijlen. Muzi
kale leiding Gui Andries. Toe
gang 40 fr. 

Na een uitstel van drie maanden werd 
op 28 maart de nieuwe Molse ge
meenteraad officieel geïnstalleerd.' 
De eedaflegging van de raadsleden 
en de verkiezing van de schepenen 
veriiep in een rustige en vlotte sfeer. 
Voor de Volksunie werden gekozen 
de heren Carlo Van Eisen (Openbare 
Werken, Sport en Toerisme), Jo Val-
gaeren (Financiën, Volksgezondheid, 
Sociale Zaken, Gehandicaptenzorg 
en Verkeerstechniek) en René Van 
Hoof (Kuituur en Groenbeleid); Leo 
Bellen en Rik Curinckx zijn raadsle
den van de Volksunie. 
Schepen Valgaeren wenste zijn 
trouw aan de wetten van het Belgisch 
volk principieel voorwaardelijk te zien 
in het licht van de nog steeds voortdu
rende achteruitstelling van het Vlaam
se volk; een voorbehoud, waar elke 
bewuste Vlaming vanzelfsprekend 
achter staat 

Dat de socialisten en de VMB hun 
terugdringen naar dê oppositie nog 
altijd niet verteerd hebben, bleek uit 

VU - Hoboken 
nog even in feest vóór «de slag» 
Toen wij met de voorbereidingen van 
onze ledenvergadering begonnen, ge
loofde er niemand in, na het fiasko 
van onze laatste bijeenkomst Ons 
optimisme steeg dan ook, samen met 
de inschrijvingen de hoogte in. Onze 
ledenvergadering van vrijdag 
18 maart, mag dan ook als een groot 
sukses aangezien worden. Eerst was 
er een zeer overtuigende senator 
Hector De Bruyne, die ons op zijn 
eigen rustige manier, een overzicht 
gaf, wat het verkiezingsprogram van 
onze partij inhoudt en alle aanwezi
gen opriep aan de verkiezingsstrijd 
aktief deel te nemen. 
Vervolgens kreeg de inwendige mens 
een versterking, in de vorm van wor
stenbrood en appelbollen. Nu nog 
even ernstig, maande onze voorzitter 

Johan Goovaerts, in zijn korte toe
spraak, hij sloot zich dan ook aan bij 
de woorden van onze senator. Het 
jaarverslag werd door Lina met trillen
de stem voorgelezen; tot slot van de 
vergadering, deed onze penningmees
ter Clem De Ranter, een oproep tot 
financiële steun, in verband met onze 
verkiezingsstrijd. 
Er werd ons door de heer Eyskens — 
een simpatisant van de afdeling —, 
een door hem zelf getekende ets 
geschonken, deze werd door Charies 
Peeleman zeer vlot en met groot suk
ses per Amerikaans opbod verkocht, 
de cijfers klopten wel niet altijd, maar 
het uiteindelijke resultaat overtrof alle 
voorspellingen. Toen werden tafels en 
stoelen 'opzij geschoven, en konden 
de danslustigen hun benen strekken. 

HflLCnO^R 
8 WOMMELGEM: kwis voor Vlaamse Verenigingen om 20 u. in 

feestzaal Keizershof te Dasstraat 24. 

15 BOOiSCHOT: VUJO-kleinkunstavond met Johan Verminnen 
om 20 u. in parochiezaal. Voorverkoop en CJP: 60 fr. 

16 BORGERHOUT: VU-autokaravaan. Vertrek om 14 u., Bikscho-
telaan. Aankomst om 17 u., Moorkensplein. 

16 ARENDONK : 1 ste Volksunie-Lentebal in het Judolokaal, 
Markt, om 20 uur. 

24. EKEREN : Dr. Borms-herdenking om 10 uur in de St-Franciscus-
kerk te Merksem. Om 11. optocht naar het Gemeentepark. Om 
11 u. 30 toespraak door sen. O. Van Ooteghem en bloemenhul
de aan het graf 

VUJO een begrip in Borsbeeli 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel. 

J O KERKSTRAAT 
(031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

de i:ure oprispingen van hun woord
voerders, die de huidige CVP-VU-ko-
alitie een miskenning van de kiezers
uitspraak noemden. Wij verwachten 
in de toekomst van de CVP meer f air
play dan van onze gewezen partners; 
Jos Schoofs weet zeer goed dat 
sedert het overiijden van Burgemees
ter Cools in '74 de VU het Molse 
gemeentebeleid vooral heeft be
paald ; hij heeft er trouwens aardig 
van geprofiteerd. De Molse bevolking 
deelt zonder twijfel onze mening terza
ke. Wij durven daarom op een flinke 
stemmenwinst rekenen bij de parle
mentaire verkiezingen van 17 april. 

ANTWERPEN (Arr.) 

Voor de VVM-Dosfelkursus van het 
arrondissement zijn er andere data 
voorzien nl. 11 mei, 1 juni en 22 juni. 
Plaats en kursusleiding blijven hetzelf
de 

ANTWERPEN (STAD) 

Getuigen: Op zondag 17 april, dag 
der verkiezingen, hebben we een 
groot aantal getuigen nodig tijdens de 
telling der stembrieven in de stads
feestzaal en de Handelsbeurs in de 
loop van de namiddag. Geef uw naam 
op aan het sekretariaat Tel.: 36.84.65. 
Sekretarlaat: in deze verkiezingspe
riode is het sekretariaat op weekda
gen geopend van 9 tot 19 u. en op 
zaterdag van 9 tot 12 u. 
Verkrijgbaar: stickers, folders, bad
ges enz. 
Steun : kan afgegeven worden bij één 
onzer bestuursleden, gemeenteraads
leden of parlementairen. U kan ook 
op het sekretariaat intekenen. Stor
tingen welkom op K.B. 404-3036801-
74 van VU-Antw. Stad. 

EKEREN 

VERKIEZINGSFONDS 
De leden en sympatizanren, die een 
geldelijke bijdrage willen storten ten 
voordele van het verkiezingsfonds, ge
lieven gebruik te maken van de bank
rekening : VOLKSUNIE-EKEREN. Nr. 
414-5024661-97. Verkiezingsfonds. 
Hartelijk dank! 

DR BORMS HERDENKING 
Ten gevolge van de verkiezingen op 
17 april e.k. zal de dr. Borms Herden
king plaatshebben op zondag 24 april. 
Om 10 u. eucharistieviering in de Sint-
Franciskuskerk te Merksem. 

LEEUWEVLAGGEN 
Personen, die zich een leeuwevlag wil
len aanschaffen, gelieven zich in ver
binding te stellen met het VU-sekreta-
riaat Geestenspoor 72, Ekeren. Tel.: 
41.04.41. 

Op 11 januari werd de VUJO van 
Borsbeek opgericht. Met een stevige 
kern van werkers (en wat goede raad 
van bevriende kernen) waren we van 
de start af bezig om in heel het dorp 
onze aanwezigheid te laten voelen. 
De ideale manier om van ons te doen 
horen leek het inrichten van een klein-
kunstavond. Wekenlang werd hier 
aan gewerkt maar de resultaten wa
ren naargelang ! De eerste grote mani-

'festatie van VUJO-Borsbeek liep uit 
op een grandioos sukses. 
Op 25 maart zorgden Cecile Van 
Dijck en Ed Kooyman, twee mensen 
die een band met Borsbeek hebben, 
voor een goed verzorgde avond. De 
fijne liedjes van Cecile en de grappige 
Antwerpse teksten (waar toch iets 
méér achter stak) van Ed vulden 
elkaar goed aan. Van de eerste tot de 
laatste minuut hadden we een gewel-

LINT 

LEDEN BIJEEN 
Op vrijdag 25 maart had ons leden-
feest plaats. Waar we vreesden voor 
een kleine opkomst daar we vroeger 
steeds beroep deden op mensen van 
buiten de gemeente, bleek deze vrees 
totaal ongegrond. Ongeveer hon
derdvijfentwintig mensen waren ko
men opdagen en verwijlden tot in de 
vroege uurtjes in ons Volksunie-gezel
schap. De flinke vooruitgang van de 
jongste gemeenteraadsverkiezingen 
(van 1 naar 3 mandatarissen) weer
spiegelt zich dus ook in een verruimd 
ledenaantal. Dat het bestuur en de 
mandatarissen er glunderend bijlie
pen zal U dan ook niet verwonderen I 
De echtparen Todts, Janssens Jan en 
Aerts, wensen we nog eens extra te 
danken voor de organisatie van deze 
fantastische avond. 
En nu maar aftellen tot op ons 1® 
Volksuniebal op 12 november. 

dige sfeer onder het publiek. Veel 
mensen van Borsbeek, maar ook ver
schillende VUJO-leden van omliggen
de gemeenten waren op deze avond 
afgekomen en hebben net zich zeker 
niet beklaagd I 
VUJO-Borsbeek is iets waar men van
af nu rekening mee zal moeten hou
den, want dit sukses gaf ons de moed 
om er nog meer in te vliegen en 
ervoor te zorgen dat VUJO binnen 
het jaar een begrip geworden is in 
Borsbeek. 
NB. Onze nieuwbakken « watergate »-
schepen van Jeugd, Sport en Kuituur, 
dhr Lens vond het blijkbaar niet nodig 
aanwezig te zijn. Is een kleinkunst-
avond misschien niet kultureel ge
noeg, of is dhr Lens enkel schepen 
van CVP-kultuur, wat dat dan ook 
moge zijn (n.v.d.rJ 

VUJO-BORSBEEK 

BORNEM 

TOMBOLA BAL 26 MAART 
Fototoestel 711, elekt. klok 087, verre
kijker 751, regenscherm 802, siervork 
en lepel 431, wereldbol 597, bak 
Christmas bier 351, bloemstuk 003. 

ERASMUSSCHOOL 
Handels- en autorijschool: Begij-
nenvest 99, Antw. 
Tel. 33.60.58 en 45.05.31. 

Elke maandag om 19 u. ver
keersreglementen. 
10 o/o KORTING VOOR VU-LE
DEN 

Merksem 
VERVOER NAAR 
HET KIESBUREEL 
Ook bij de as. pariementsverkiezin-
gen organizeert VU-Merksem weer 
een vervoerdienst voor zieken, ouden 
van dagen en alle personen die zich 
moeilijk kunnen verplaatsen. Belang
stellenden richten zich hiervoor tot 
het VU-sekretariaat, Trammezar.dlei 
11, telefonisch te bereiken op het num
mer 46.02.79, met opgave van het aan
tal personen en eventueel het veriang-
de uur van afhaling. 

FINANCIËLE STEUN WELKOM 
In de uitgave van 24.3 II. versqheen 
reeds op deze plaats een oproep tot 
financiële steun voor de komende ver
kiezingen. Spijtig genoeg werd hierbij 
verkeerdelijk nog het oude rekening
nummer vermeld. Graag willen we 
ook deze vergissing rechtzetten. Het 
nieuw nummer is; 750-9303443-40 op 
naam van Volksunie-Merksem. Dus 
storten maar en bij voorbaat hartelijk 
dank. 

Vaarwel Jef 
Op vrijdag 25 maart II. hebben 
we onze goede vriend Jef Bas-
tiaens naar zijn laatste rust
plaats vergezeld. Velen zullen 
zich nog levendig herinneren, 
alsof het gisteren was, hoe Jef 
regelmatig zijn ronde maakte 
om het abonnementsgeld voor 
't En 2ial te ontvangen en het 
was slechts omdat zijn gezond
heidstoestand het hem onmo
gelijk maakte dat hij hiermee 
heeft moeten stoppen. Dit belet
te hem evenwel niet om het wel 
en wee an VU-Merksem van 
nabij te blijven volgen, tot ook 
dat hem te zwaar werd. We 
mogen met een gerust gemoed 
zeggen dat Jef een groot ge
deelte van zijn 81 levensjaren 
aan de Vlaamse Zaak heeft 
besteed. Voorzitter, bestuursle
den en mandatarissen van 
VU-Merksem, betuigen langs 
deze weg nogmaals, hun diep 

medevoelen met zijn echtgeno
te, kinderen, klein- en achter
kleinkinderen. 
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BRABANT 

VU - Leuven hekelt falend 
tewerkstellingsbeleid 
van PVV, CVP en BSP 

Oe ruime Leuvense salons -Georges» liepen vorige vrijdagavond stampvol 
met honderden militanten uit het arrondissement Leuven. Het werd een 
belangwekkende politieke meeting met partijvoorzitter Hugo Schiltz en lijst
trekkers Willy Kuijpers (Kamer) en Rob Vandezande (Senaat). De fanfare 
Kempenland onderstreepte de tremelo's uit de toespraken. Een dagbladjour
nalist die verschillende partijmeetings volgt zei: « Dit is tenn>inste een eerlij
ke politieke meeting». 

Vooraf had Hugo Schiltz op een pers-
konferentie benadrukt dat de VU als 
oppositiepartij tal van politieke ideeën 
ingang heeft doen vinden. Vijftien jaar 
geleden pleitte alleen de VU voor 
federalisme. Vandaag is die politieke 
optie gemeengoed gew/orden ; ook al 
willen de traditionele partijen het twee
ledig federalisme nog steeds beletten. 
Ook op sociaal gebied verdedigt de 
VU sinds lang een vooruitstrevende 
politiek; de realizatie van het leefgeld 
bijvoorbeeld. 
Vandaag, aldus Hugo Schiltz, pleit de 
VU voor een herstel van de etiek van 
de arbeid, en voor een openheid in 
het ekonomisch leven. 
De traditionele partijen hebben er
voor gezorgd dat ons land in West-Eu
ropa de koploper is op het gebied van 
overheidsschulden: momenteel niet 
minder dan 1.200 miljard fr. 

VIJF EISEN 
Willy Kuijpers schetste een beeld van 
de ekonomische moeilijkheden in het 
Leuvense. Door de verhuis van de 
UCL kampt de middenstand met moei
lijkheden. En de grote liberale werkge
vers (de Tiense «zoethouderij», 
schoennijverheid, breigoed, tabak en 
elektriciteiO zetten steeds meer werk
nemers op straat. De socialisten zor
gen voor een ondoorzichtelijk beleid 
in de openbare instellingen. En de 
katolieke instellingen (Boerenbond) la
ten de landbouwers in de kou staan. 
Daarom verdedigt de Leuvense VU 
volgend eisenpakket: 
/. Een kortlopend herstelplan tot 
1980 o.a. voor het verlies van tewerk
stelling n.a.v. het verfransend overhe
velen van de UCL naar Sint-Lam-
brechts-Woluwe en Louvain-la-Neuve, 
op 5 km. van de taalgrens (deze over
heveling wordt voor 60 procent door 
Vlaanderen betaald!) en de verliezen 
in de KMO-sekton 
2. De erkenning van het Hageland 
als te ontwikkelen gebied bij het Euro
pees Ontwikkelingsfonds. 
3. De erkenning van het Leuvens 
stadsgewest als primaire groeipool. 
4. De overheveling van het ministerie 

van Nederlandse Kuituur (en aanver
wante diensten) naar Leuven (voor
stel van wet: W. Kuijpers, mede-on
dertekend door kamerleden H. Boel 
en P. De Vlies) en de dekoncentratie 
van allerlei soorten openbare dien
sten naar het arrondissement om het 
dossier dichter bij de bevolking te 
brengen (voorstel senator Vandezan
de) 

5. Uitbouw van het toerisme. Het oos
telijk deel van het arrondissement Leu
ven kan door de oprichting van een 
opbouwwerk -Hageland" het korte-
verblijftoerisme « vermunten ». 

Tijdens de rtjeeting wees senator Van
dezande met 101 cijfers op de alge
mene diefstal van betrekkingen door 
de wanverhouding in benoemingen 
tussen Vlamingen en franstaligen. 

Oud-senator Maurits Van Haegendo-
ren hekelde tenslotte premier Tinde-
mans «die met zijn harlekijnspak nu 
reeds jarenlang goede sier maakt in 
frankofone kringen». 

Werkgroep om Haachtse 
kultuurraad op te richten 
Op initiatief van de h. Godyns, Volks-
unieschepen van Kuituur en Sport te 
Haacht, werden alle Haachtse vereni
gingen uitgenodigd in de vergader
zaal van het gemeentehuis. Ruim 150 
belangstellenden werden verwel
komd door de h. Godyns. 

Onze VU-schepen belichtte vervol
gens de inventaris die hij aanlegde 
van de bestaande verenigingen in het 
Haachtse wat betreft hun werkvlak, 
geografische spreiding en gerichtheid 
op de verscheidene sociale deelgroe
pen. 

STUDIO DANN 

02/428.69.84 

Voorts verduidelijkte hij dat wil een 
raad van het verenigingsleven kans 
op slagen hebben, een werkgroep 
vooraf een ontwerp van mogelijke uit
bouw dient te ontwikkelen. Deze 
struktuur zou nadien ter diskussie 
voorgelegd worden aan het vereni
gingsleven. 
De h. Moyson, direkteur van het kultu-
reel centrum te Strombeek-Bever gaf 
vervolgens een overzicht van de wer
king van de kultuurraad in zijn ge
meente. 
De woordvoerder onderstreepte on
der meer de mogelijkheden van ver
schillende raden, die kunnen worden 
opgericht. 
De betrachting van een kultuurraad 
bestaat erin advies aan de gemeente
raad uit te brengen, dit door gespecia-
lizeerden op een bepaald vlak en 
door een onderlinge samenwerking te 
bevorderen tussen de kultuurraad en 
de gemeenteraad. Ook werd door de 
h. Moyson de oprichting van dorpsra
den aanbevolen. 
Na deze uiteenzetting kon het publiek 
vragen stellen over de werking van 
een kultuurraad. De vergadering 
werd besloten met de samenstelling 
van de werkgroep die belast zal zijn 
met de oprichting van een nieuwe 
raad. 

9 MOLENSTEDE; VU-bal om 20.30 u. in zaal Berkenhof. 

16. MERCHTEM - BRUSSEGEM - HAMME: VU-bal om 20 u. 30 in 
zaal Echo, Stoofstraat te Merchtem. Orkest «Sunshine». 
Inkom: 60 fr. 

16 HERENT: verkiezingsfietstocht. Vertrek om 14 u. 30 aan de 
Kerk. 

16 LIEDEKERKE : Breugelmaal in zaal Guldenhof, Fabriekstraat ten 
voordele van het plaatselijke VU-blad - Aktie». Begin 17 u. ' 

17 LIEDEKERKE: Breugelmaal in zaal Guldenhof van 11 u.30 tot 
20 u. 

21 BRUSSEL (aggl.): VUJO-verzameling om 20.30 u. aan de Oude 
Markt te Leuven voor de voorstelling van Exploration du Mon
de. 

23 TREMELO-BAAL: VU-afdelingsbal in de parochiezaal te Baal. 

23 LEMBEEK : haantjeskermis vanaf 18 u. in zaal De Kring, Ste
vens De Woelplem Ook op 24/4 vanaf 12 u. 

23 KORTENBERG: TAK-avond. Vertoning Film «De siag 
om Schaarbeek» met toespraak door Piet de Pauw en 
debqt. Om 20 uur in de feestzaal van de gemeentelijke 
jongensschool. Inkom: 50 fr. Organizatie van de VTB. i 

Arr. Leuven ging voorop in kiesstrijd 
Wij weten uiteraard niet hoe het in 
andere arrondissementen is geweest. 
In ieder geval, in het arrondissement 
Leuven ging de Volksunie voorop tij
dens de voorbije weken in de verkie-
, jscampagne. 
Wij waren het eerst met onze lijsten 
in de pers, wij kwamen op de eerste 
plaats met het aanbrengen van de 
propaganda en onze militanten waren 
van in het begin volop bezig aan de 
grote getuigenisaktie. 
Kortom, het blijkt dat onze mensen 
niet waren ingeslapen na de nochtans 
vermoeiende campagne voor de ge
meenteraadsverkiezingen, waarbij we 
hdt aantal VU-gemeenteraadsleden 
opdreven van 11 naar 30. 
De verkiezingsdatum l̂ omt inmiddels 
dichtbij. De laatste en ultieme slag 
moet nog geleverd worden. Wij gaan 

dan ook door tot het bittere einde. 
Vooral de getuigenisaktie dient in 
deze belangrijke dagen nog opgedre
ven te worden. 
Bovendien doen wij een krachtige 
oproep tot onze leden en sympatizan-
ten. Het nu reeds gekende VU-kente-
ken mag tijdens deze dagen niet ont
breken op jas of kleed. Telkens als U 
de deur uitgaat, eerst even kontrole-
ren of u dat kenteken niet vergeten 
bent. Het gaat hier om een levende en 
bewegende affiche. 

DANK U 
Langs deze weg dankt de propagan-
dadienst van de Volksunie in het arr. 
Leuven al diegenen, die bereid waren 
een stukje grond ter beschikking te 
stellen voor het plaatsen van een VU-
bord. 

Leer Engels 

in Ierland en Schotland 
DUBLIN 

VOOR LEERLINGEN VAN 13 JAAR EN OUDER 
Van 5 tot 19 of tot 26 juli 

Van 3 tot 17 of tot 24 augustus 
Prijs voor twee vifeken: 12.950 fr. 
Prijs voor drie weken : 14.950 fr. 

KILKENNY 
VOOR LEERLINGEN VAN 14 JAAR EN OUDER 

Van 5 tot 26 juli 
Van 3 tot 24 augustus 

Prijs voor drie weken; 14.950 fr. 

EDINBURGH (Schotland) 

VOOE LEERLINGEN VANAF 14 JAAR EN OUDER 
Van 6 tot 27 juli 

Prijs voor drie weken: 14.650 fr. 

tn de prijs Is alles begrepen, d.i.: verblijf in familie, lessen, 
busuitstappen en vliegtuigreis heen en terug. 
INSCHRIJVING: 
Met storting van 2.0(X) f r. voorschot op postrekening nr. 0(X)-
0321923-77 van Mevr. Van Ransbeeck-Faes, onderwijzeres, 
Edlngsesteenweg 51 te 17(X) Asse, ofwel op G.B.-Mij nr. 210-
0835182-64 van Fr. Van Ransbeeck. 
Tel. 02/452.76.60 (na 18 u.) 

Wij nodigen onze vrienden en 
partijgenoten vriendelijk uit op 
het 

Na ons sukses met de gemeen
teraadsverkiezingen en als be
kroning van de nationale kies-

Agglomeratiebal op 23 april 1977 
in de Gemeentelijke Feestzaal 
van St.-Agatha-Berchem, Ko
ning Albertlaan 33. 

Aanvang: 20 u. 30 
Toegang: 80 fr. 

Voorverkoop: 60 fr. 

ORKEST •« DE GENSTERS « 

kampanje, durven wij op een tal
rijke opl<omst uit Vlaanderen re
kenen. 
Kaarten bij Cilia De Backer: Tel. 
465.57.33 
of bij de sekretaris Luk Vande
zande, J. Besmestraat 110 -
1080 Brussel: Tel. 425.56.22. 
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V a n derge l i j ke Brusse laars ve r los ons Heer i 
FOTO STUDIO DANN 

« BEKER VAN 
MERCHTEM>>VOOR 
VRIENDENKLUBS 
Na de suksesvolle eerste uitgave vati 
vorig jaar, heeft de inrichtende Klub 
«Siccard Boys» ervoor gezorgd dat 
er dit paasweekend een tweede 
«Beker van Merchtem» komt Dit 
alles gaat door op het terrein, van de 
innchtende klub, dat gelegen is aan 
de Steenweg op Wolvertem Op 9, 10 
en 11 april zijn er telkens vier wed
strijden en dit om 11, 13, 14 30 en 16 
uur De eerste speeldag ziet er als 
volgt uit 

V C B l e u k e n - O f f Side 
S K Lange velde—If I 
Siccard Boys —Kristal Boys 
Karioka — Breestraeten 

Dit zijn dan meteen de acht deelne
mende ploegen Ter hennnenng zeg
gen we graag nog dat er vong jaar 
werd gewonnen door Siccard Boys 
en dat de prijs voor de Fair Play ging 
naar de jongens van V C Bleuken 

Elke voetballiefhebber is dan ook ver
wacht op deze manifestatie, waarvan 
WIJ hopen dat ze even vlot en sportief 
zal verlopen als vorig jaar 

Spektakel verzekerd en alvast tot 
dan 

\blksuiiie 
sociaal en federaa] 

LIMBURG 
Nieuws uit Bree 
Wij vernemen het schielijk overlijden 
van de heer Jan Mathieu Nelissen op 
27 februan II op 84-jarige leeftijd Als 
overtuigd Vlaming en oorlogsvrijwil
liger 1914-1918, vereremerkt met meer
dere onderscheidingen, was hij een 
van de eerste Limburgers om mater
ieel bij te dragen aan de bouw van het 
IJzermonument te Diksmuide De 
Volksunie-Bree betuigt haar leedwe
zen aan de families Nelissen-Haeghe-
baert bij het heengaan van deze mar
kante figuur uit het Breese bednjfsle-
ven 

De lidkaartenvernieuwing voor de af
deling Bree-Opitter mag dit jaar een 
bbksem-aktie genoemd worden De af
deling was trouwens éen der eerste 
in Limburg om al haar kaarten ter 
bestemming te brengen De WlJ-abon-
nementen werden dit jaar aan de 
VUJO-afdeling overgedragen, die er 
eventjes 17 nieuwe bijmaakte om hal
verwege de 50 te raken Alles bij 
mekaar verheugende resultaten 
Omwille van de verkiezingen op 17 
apnl werd in aller ijl een kantonnale 
vergadenng samengeroepen om de si
tuatie te bespreken Met algemene 
meerderheid van stemmen werden 
volgende plaatsen op de lijsten toege
wezen Adnaan Ousters voor de 

Senaat, Jaak Gabriels als tweede op 
de kamerlijst en tevens als eerste 
plaatsvervanger Eveneens Jaak Ga
briels als lijsttrekker voor de provincie
raad De eerste vergadering van de 
plakploeg gaat op 15 maart door te 
Tongerio Men zal in de overige ge
meenten van het arrondissement hulp 
vragen voor het plakken van de affi
ches van Jaak Gabriels De eerste 
affiches liggen reeds klaar Op 22 
maart om 20 uur gaat in « Aowt Bog-
get» een nieuwe vergadering door 
om het verdere verloop van onze 
akties vast te leggen Het hoeft geen 
betoog dat financiële steun met be
trekking tot de verkiezingen in dank 
zal aanvaard worden 

Maaseik - Neeroeteren - Opoeteren 

Barst in 
meerderheidsblok? 
Tijdens een der laatste gemeente
raadszittingen was schepen Mathieu 

Segers (CVP) ostentatief afwezig 

Reeds lang was algemeen geweten 
dat de betrokkene — eerst goed 
voor schepen van sport en kuituur 
— ten slotte slechts kuituur en jeugd
beleid kreeg De heer Scheepers 
CCVP-Neeroeteren) eerste schepen, 
behield als vroegere schepen van 
Sport in de deelgemeente Neeroete
ren die bevoegdheid graag voor zich 

Toen de meerderheid in de gemeen
teraad zelfs met wou luisteren naar 
gerechtvaardigde opmerkingen over 
het verslag van de vorige gemeente

raad verliet de oppositie in blok de 
vergadenng, zodat de vergadering 
onbevoegd was om verder de vele 
punten over Neeroeteren af te han
delen De fusie, hoewel wettelijk een 
feit, IS bij velen nog een reden tot 
ergernis. De V U heeft met de interne 
keuken van de meerderheid mets uit 
te staan Zij kijkt wel oplettend op 
het gebeuren toe Redelijkheid van 
éen kant verwachten duurt met lang 
of blijkt veelal een dwaze hoop Ook 
al zal men de zaken weer lijmen, het 
gevaar voor nieuwe strubbelingen is 
met denkbeeldig In ieder geval zo 
bestuurt men geen gemeente Wij blij
ven waakzaam 

OOST-VLAANDEREN 
Denis Baeskens komt op voor 
Oudenaardse Middenstand 

De tweede plaats op de kamerlijst 
voor Oudenaarde wordt ingenomen 
door Denis Baeskens, gewezen direk-
teur van de studiedienst van het Natio
naal Knstelijk Middenstandsverbond 
(NCMV) 

Denis Baeskens (vader van vier kinde
ren) woont in Schonsse Momenteel 
IS hij hoofdinspekteur-direkteur bij het 
ministene van Nationale Opvoeding, 
in het gebouwenfonds voor de rijks
scholen 

Denis Baeskens keerde de CVP de 
rug toe omdat deze partij de midden
stand van de streek in de kou laat 
staan Meer dan ooit wil de h Baes
kens de middenstand van Ronse en 
Oudenaarde op het politieke forum 
verdedigen In Volksumeknngen 

De «Verruimingskandidaat» is de 
tweede kandidaat op de kamerlijst in 
het arrondissement Oudenaarde. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lange Zoiitstr 30 29-33 36-38 
Tel 053/240 60 

KINDERARThKELEN plooi- en wandelwagens • bedjes en wiegen • 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTART-IKELEN allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - ping-
pongtafels • badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken -"autoz • go-carts traktoren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen • lesbenaars borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuSischommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

H E L D E R G E M - M E E R B E K E 

G e l u k w e n s e n 
Op 12 maart 1977 trad Roger Haege-
man uit Heldergem in het huwelijk 
met Danielle De Buyst uit Meerbeke 
Roger is de broer van ons bestuurs
lid Andre Haegeman (afdeling Meer
beke) en de zoon van Robert Haege
man, voorzitter van VU-afdeling Hel
dergem 
Onze gelukwensen aan al die men
sen 

B R A K E L 

S T E U N 

Van de leden en simpatizanten uit 
Lierde ontving onze afdeling als steun 
voor de op 8 mei opnieuw te houden 
gemeenteraadsverkiezingen een be
drag van 10 000 frank, waarvoor onze 
beste dank 
Wie de afdeling Brakel wil helpen bij 
het voeren van haar verkiezingskam-
kagne voor de gemeenteraadsverkie
zingen van 8 mei e k kan dit doen via 
rekening nummer 068-0611200-30 ten 
name van VU-Brakel Bij voorbaat 
reeds onze beste dank i 

Zorg om Brakels groen 
Senator Eugeen De Facq stelde vol
gende vraag aan de staatssekretaris 
voor Streekekonomie, Ruimtelijke Or
dening en Huisvesting «In Brakel 
dreigt een stuk groene zone verloren 
te gaan Enkele maanden geleden 
werd een stuk half-beboste grond, 
gelegen aan de rand van het Brakelse 
centrum tussen de Oude Blekenj-
straat en de Brusselsestraat verkocht 
aan een plaatselijke bouwmaatschap
pij 
Mag ik vernemen of voor deze gron
den bouwvergunningen werden aan
gevraagd ' » 

Luidt nu het antwoord van de staats-
sekretans «1 Bij het bestuur zijn 
geen bouwaanvragen bekend voor 
bedoelde gronden 2 Deze gronden 
waren volgens het ontwerp-gewest-
plan Oudenaarde voorzien als natuur
gebied Deze totale bescherming is 
behouden gebleven in het recent vast
gestelde gewestplan Oudenaarde 
(KB dd 24 21977)» 
Waarvan graag akte (fs) 

KflLCHI 
APRIL 

9 GENTBRUGGE: auto- en fietskaravaan voor Ledeberg-Gent-
brugge en St-Amandsberg Bijeenkomst om 13 u 30 Laterale 
Weg naar de E 3 te Gentbrugge 

16 ZELE : Bal van de Burgemeester in 't Zelehof 

16 BEVEREN 2de Paasbal om 20 u 30 in zaal Hindra, Markt 
Muziek van Dnve-ln-Discoteek Soultrain 

23 EREMBODEGEM-CENTRUM • ledenfeest Op het menu kip en 
paling 150 f r , minder dan 12 jaar 100 fr Om 19 u in zaal Rem-
brant 

In 
memoriam 
Raf 
Alderweireldt 
De Volksunie van SInt-NIklaas heeft een harde werker en een goe
de vriend verloren • Mr. Raf Alderweireldt. Hij werd geboren te 
Moerkerke op 8 januari 1914, liep kollege te Sint-Niklaas, en ver
volgde zijn studies aan de katolieke universiteit in Leuven. 
Hij speelde een grote rol in de «Wase Club» en in het KVHV te 
Leuven. Pas behaalde Raf zijn diploma van doctor in de rechten, of 
hij moest gaan vechten voor het vaderland... 
Overal wapr hij kwam maakte hij veel goede vrienden. Bij de VTB 
bij voorbeeld, waar hij een geliefd reisleider was. In 1964 werd hij 
VU-gemeenteraadsl id in Sint-Niklaas. Hij was zelfs arrondisse
mentsvoorzi t ter Ook in de polit iek toonde hij zich een man-uit-
één-stuk. In zijn beroep en zijn gezin wees hij de weg naar ontwik
keling en kuituur. 

Uit een «vaarwel mijn broeder» van Anton Van Wilderode ont
houden we vooral volgende passage: 
'Dat beeld van -de Raf" mogen wij bewaren: een trouwhartig 
man, glimlachend, met pretlichtjes in de ogen; altijd gereed om 
door een relativerend, of humoristisch, of verzoenend moord de 
spanningen te breken; zich steeds wat op het achterplan houdend 
omdat hij nooit de openbaarheid bewust opzocht. Hij was intelli
gent zonder aanstellerij, principieel en toch altijd bemiddelaar (zon
der anderen af te stoten of te kwetsen kon hij trouw blijven aan 
eigen opvattingen en levensbeschouwing), dienstvaardig voor al 
wie op hem een beroep deden.» 
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Modecentrum: 

Huis «STANDING» 
AALST 

Dendermondsesteenweg 276 
TEL. (053) 21 79 73 - 70 42 32 

ALLE DAGEN OPEN VAN : 
9 - 1 2 u. en van 13-20 u. 

VRIJDAGVAN 9 - 1 2 u. en van 13-21 u. 

ZONDAG VAN 9 - 1 2 u. 

DONDERDAG Sluitingsdag. 

BERCHEM (Antwerpen) 

Gitschotellei 138 
TEL. (031) 35 31 06 

2 X KOPEN voor bijna de prijs van één 
DE GROOTSTE KEUS UIT: 

ongeveer: 

10.000 kostuums, waaronder alle bekende 
merken. 

2.500 dameskleedjes, 700 mantels, 
broeken, rokken, enz. 

2.000 herenbroeken, blazers, vesten in 
leer, kunstleer, daim. 

500 kinderkostuums, 1.000 broeken, 
mantels, rokken, enz. 

500 verschillende trouwklederen. 

750 moderne en 
klassieke suite-klederen. 

250 verschillende eerste- en plechtige 
communieklederen. 

en 

ONZE VERKOOPSTECHNIEK r 

— U kiest uw tweede kostuum van dezelfde 

waarde. 

— Verplaatsingskosten vergoed. 

— Verrassing voor ieder trouwpaar. 

Kom zien en overtuig U 

IEDERE FRANK 
TELT DUBBEL 

FOTO : STUDIO DANN 
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Opbouwende VU in Gentse gemeenteraad Priester Daensawond te Waarechoot 
Pozitief en opbouwend oppozitie voeren is iets dat voor sommigen onmoge
lijk lijkt De VU-fraktie gaf daar tijdens de jongste Gentse gemeenteraad een 
staaltje van. Operabeheer. huisvuildiensten, leningen en braakliggende 
gronden, allemaal onderwerpen die aan bod kwamen. 

Deroo (VU) beklaagde zich erover 
dat de overheidstussenkomsten voor 
de Gentse Opera voor een (te) groot 
deel van de stad Gent moeten komen. 
Tot voor kort werd het « artistiek defi-
ciet» van de opera bijgelegd: 50 % 
door de staat 45 % door Gent en 
5 % door de provincie. De provincie 
die vroeger iets meer, en recenter iets 
minder dan 50 % betaalde is, dixit 
Deroo, nogal gulzig naar beheerders
mandaten. De staat heeft er 4, Gent 3 
en de provincie 2. Een verhouding, die, 
als het op centen aankomt niet ge
handhaafd blijft. PVV steunde, en 
schepen Vandew/eghe gaf Deroo 
geen ongelijk. Hij stelde dat ook 
West-Vlaanderen en grote steden uit 
de buurt een steentje zouden moeten 
bijdragen. Hij wil echter de verhou
ding Gent-provincie niet schaden 
door een diskussie uit te lokken. 
Verpaele (VU) brak een lans voor de 
mensen van de Gentbrugse en Lede-
bergse huisvuildiensten. Zij zijn niet 
tevreden met de geplande aankoop 

van vuilniswagens. Een doorgedreven 
standardizatie van de flatemmers 
stond ook op de voorstellenlijst van 
Verpaele. Terwijl burgemeester De 
Paepe (CVP) ijverig liet noteren, re
kende Verpaele ook nog uit dat i.v.m. 
de camping op de Blaarmeersen er 
meer dan 30 % verschil is tussen de 
raming van het projekt en het aanbe
stedingsbedrag. 

Oswald Van Ooteghem (VU) had het 
over braakliggende gronden en leeg
staande gebouwen die aan de stad 
toebehoren. Hij toonde zich bezorgd 
om de stenen en skulpturen die van 
het Belfort komen. Die stukjes voer 
voor fanatici en verzamelaars liggen 
zo maar voor het grijpen op een open 
en toegankelijk lapje grond. Van Oo
teghem vroeg aan het kollege om zo 
vlug mogelijk te zorgen voor een nieu
we bestemming van de nog resteren
de huizen, en om geïntegreerde 
nieuwbouw op de braakgrond. De 
Paepe antwoordde dat Gent eerst 

een (snelle) oplossing zoekt voor de 
ruimteproblemen van de administra
tie. 
In gesloten zitting vertelde Verpaele 
nog iets omtrent het personeel van de 
dienstencentra dat nog geen aange
paste wedde knjgt. Naar verluidt zou 
dat nu spoedig in orde komen, (r) 

Op uitnodiging van de dr. Goosse-
naertskring kwam in het gezellige 
VTB-zaaltje de h. F.J. Verdoodt spre
ken over het Daensisme. 
Op boeiende en doorleefde wijze 
werd de kompleks en geografisch 
gespreide wordingsgeschiedenis, de 
groei, de bloei en de aftakeling van 
het Daensisme behandeld. 
In een tweede gedeelte van de toe
spraak werd de figuur van Hector 
Planquaert belicht. Vooral de veelzij
digheid en de nooit aflatende strijd 
voor de goede zaak van die man 
werd beklemtoond Interessant was 
ook de « Meetjeslandse » epizode in 
Planquaerts leven 

Belangrijke konkluzies uit de toe
spraak van de h. Verdoodt zijn wel 
dat de invloed van het Daensisme 
zeer lang heeft nagewerkt en zelfs nu 
nog voelbaar is, dat het Daensisme 
een stroomversnelling is geweest zo
wel voor de Vlaamse als voor de 
sociale beweging en dat tenslotte de 
huidige generatie aan het Daensisme 
een prachtig voorbeeld heeft van 
inzet taai doorzettingsvermogen en 
wilskracht 

Alleen reeds als belichting van deze 
hoge morele waarden, was deze 
avond de moeite waard. 

CW.G.) 

Volksunie 
sociaal en federaal 

Begrotingsdebat te Waarschoot 
De hoofdbrok van de jongste gemeen
teraadszitting was de bespreking van 
de begroting. Het debat verliep, de 
Waarschootse normen in acht geno
men, zeer hoffelijk, met hier en daar 
evenwel een uitschieter. 
Bij de bespreking van de belastingen 
werd het vuur geopend door raadslid 
Van Hulle (VI. G. en V.) die aan de 
hand van de historiek van de verschil
len op de gemeentebegroting en de 
gemeenterekeningen aantoonde dat 
de gemeente «winstgevend - is ge
weest. Hij vond het dan ook onverant
woord dat de opcentiemen van 1100 
op 1200 werden gebracht en dat de 
belasting voor huisvuilophaling van 
750 op 800 werd gebracht De burge
meester antwoordde hierop dat ver
hoging van de opcentiemen moet om 
te kunnen genieten van het speciaal 
fonds. Raadslid Van Hulle stelde daar
tegenover echter dat de bedragen uit 
dit speciaal fonds moeten ten goede 
komen aan de bevolking, bijvoorbeeld 
voor vermindering van de huisvuiltarie-
ven. Wat betreft dit laatste wees de 

l\/leetjesland 
met 
busliaravaan 
1ste BUSTOCHT: Maandag 11 april 
(Paasmaandag = vakantie) 
— Verzamelen aan Vlaams Huis 
«Veldbloem», Hoge Avrije, Ertvelde 
om 9 u. 
Reisweg: 9 u. 30 Evergem (jaar
markt); 10 u. 45 SteWinge; 11 u. 30 
Lembeke; 12 u. Kaprijke (we eten 
onze boterhammen bij Daniel Coppe-
jans); 14 u. Eekio; 15 u. 15 Adegem 
15 u. 45 Maldegem. Rond 17 u. ver
trek terug. Aankomst Veldbloem 
rond 17 u. 30. 

2de BUSTOCHT: Zaterdag 16 april 
-- Verzamelen om 9 u. -Veldbloem» 
te Ertvelde. 
Reisweg: 9 u. 30 Zelzate; 10 u. 15 
Assenede; 11 u. Oosteekio: 11 u. 45 
Bassevelde; 12 u. Boekhoute; 12 u 
30 Watervliet; 14 u. Sint-Laureins: 15 
u. Waarschoot; 16 u. Zomergem ; 16 
u. 45 Lovendegem. Rond 17 u. 30 
aankomst Veldbloem Ertvelde. 

ARRONDISSEMENTELE MEETING 
IN GENTSE KNS 
Het anrondissement Gent-Eekto orga-
nizeert op 13 april 1977 in de KNS, 
St-Baafsplein te Gent een grote ver
kiezingsmeeting. Alle leden moeten 
het tot hun plicht rekenen daar aanwe
zig te zijn. 

Meer inlichtingen: Fons Van Holder-
beke. tel.: 77.33.78; Paul Van Kerckho-
ve, tel.: 57.41.73; Paul Van Grember-
gen, tel.: 44.67.90. 

burgemeester erop dat Waarschoot 
de laagste tarieven terzake heeft. (Dit 
is een manifeste leugen. in Evergem 
bijv. betaalt de bevolking slechts 300 
fr.). 
Van Holderbeke (VI. G. en V.) pleitte 
tenslotte voor differentiëring van de 
huisvuiltarieven, doch dit kon niet in 
overweging worden genomen. De 
huisvuilbelasting werd dan ook meer
derheid tegen minderheid op 800 fr. 
gebracht en de opcentiemen werden 
verhoogd van 1100 tot 1200. 
Ook het voorstel van de VI. G. en V.-
fraktie om de belasting op tewerkge
steld personeel in het kader van 
steun aan het bedrijfsleven en tewerk
stellingsbeleid van 200 op 100 te bren
gen werd afgewezen. Dit alles ontlok
te aan raadslid Van Holderbeke de 
idee dat de meerderheid, in tegenstel
ling met hun kiesbeloften. als eerste 
werkelijke beleidsdaad de belastingen 
verhogen. 

Vervolgens worden de gemeentelijke 
toelagen aan de diverse gemeentelij
ke verenigingen goedgekeurd. Raads
lid Van Holderbeke kan evenwel niet 
nalaten de beoordelingsprocedure 
van het schepencollege, die mogelijk
heid biedt een « sinterklaaspolitiek » te 
voeren, te hekelen. 
Daarna worden de uitgaven onder
handen genomen. Raadslid Vervaet 
(VI. G. en V.) wijst op een aantal tech
nische onduidelijkheden en bereke-
ningsfouten. 
Raadslid Lips (VI. G. en V.) stelt voor 
de geboortepremie die nu 750 fr. van
af het derde kind bedraagt te verho
gen en te uniformiseren tot 1.000 fr. 
vanaf het eerste kind. Schepen Wil-
lems zegt dat dit nationaal moet gere
geld worden, (dit betekent dus dat de 
minister van sociale afbraak Dhoore 
moet ingrijpen). Eens te meer wijst de 
CVP een positief voorstel af. 
Ook raadslid Van Holderbeke brengt 
nog een aantal punten ter sprake. Hij 
wijst vooreerst op deonrechtvaardige 
verdeling van het B-fonds. Vlaande
ren wordt hier nog maar eens bena
deeld. Wanneer hij een motie sugge
reert meent de CVP-meerderheid 
daar niet te kunnen op ingaan vermits 
dit (alweer I) nationaal moet geregeld 
worden. 

Op vraag van Van Holdertieke welke 
de planning voor 1977 is met betrek
king tot onderhoud van landbouwwe-
gen en buurtwegen weet schepen 
van openbare werken De Block een
voudigweg niets te antwoorden. Hij zit 
in de meest letterlijke zin met de 
mond vol tanden. Wij onthouden dus 
dat er niet de minste planning bestaat 
wat weer een mooi staaltje is van de 
alomgeprezen CVP-bestuurservaring. 
Vervolgens wordt nog van gedachten 
gewisseld over het onderhoud van 
onbevaarbare waterlopen, de ver
tegenwoordiging van de gemeente in 
de wateringen, muskusrattenverde
ling, en de stand van zaken op de ver
kaveling Ocstmoer. 
Een prettig incident was wel dat sche
pen mevr. Coopman niet meer 
scheen te weten wat zij in door haar 

ondertekende propaganda had ge
schreven en dat collega schepen Wil-
lems naïef toegaf dat hij de auteur 
van de gewraakte tekst (betreffende 
de overwelving van de Lieve) was 
geweest Wie het lage peil van de 
CVP-verkiezingspropaganda heeft 
vastgesteld, weet nu meteen ook 
waar de oorzaak ligt (W.G.) 

Walter Luyten over Europa 
Vrijdag 25 maart II. had op initia
tief van VUJO Sint-Amandsberg 
een gespreksavond plaats over 
«een verenigd Europa voor Vol
keren of Staten ? » 

Walter Luyten gaf een Vlaams-na-
tionale visie op dit probleem dat, 
indien Vlaanderen met op zijn 
zaak let, zeer nadelig dreigt uit te 
vallen. 

Alleen een zorgvuldige voorlich
ting aan Vlaamse mensen en een 
afdwfingen van een goed kiesstel
sel voor ons land kan de rechten 
van de Vlamingen in het Europa 
van morgen veilig stellen. 

Na de klare uiteenzetting door de 
spreker had een geanimeerd ge
sprek plaats tussen de talrijke 
aanwezigen en Walter Luyten. 

Jan Buyie 

VU-Hofstade hield suksesvol ledenfeest 

Het voltallige VU-bestuur op het jaarlijks feest met voorzitter W. Vandecauter, G. Meuleman, F. De Smet, G. 
Redant, H. Debruyn, P. Van Liedekerke en schepen Jan Caudron. (Foto « De Voorpost», J.M.) 

VU-afdeling van Hofstade-Aalst had op 26 maart 
jl. haar eerste feest sinds de oprichting van deze 
afdeling. Het bestuur verheugde zich erover dat 
deze aktiviteit een glansrijk sukses werd. Niet 
minder dan 146 personen genoten van een sma
kelijk eetmaal. Onder de aanwezigen troffen we 
de Aalsterse schepenen Jan Caudron, Roels 
Herman en Jan De Neve. Ook gemeenteraadsle
den en bestuursleden van het arrondissement 
waren van de partij. Na de smulpartij was er een 
gezellig samenzijn dat wel tot de late uurtjes 
duurde. 

Het bestuur van onze afdeling wil langs deze 
weg alle leden en simpatizanten danken voor 
hun aanwezigheid, zonder de personen te verge
ten die ons steunden op financieel vlak. 

Met een minder goed resultaat zou het bestuur 
zich ongetwijfeld verder hebben ingespannen 
met het doel de VU nog sterker te maken. Met 
het bekomen sukses zal het dus niet minder zijn. 
Met bescheiden fierheid, maar met zeer veel 
moed zegt het ganse bestuur; « Wij zullen door
gaan ». 

Volksunie 
sociaal en federaal 

Uw enige Vlaamse waarborg 
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WEST - VLAANDEREN 
Raadsverkiezingen Brugge goedgekeurd 

Brugge grootste gemeente 
met VU-bestuur 
Bijna zes maanden na de gemeente
raadsverkiezingen is verleden maan
dag eindelijk het doek gevallen over 
een weinig verkwikkelijk incident, nl 
de klacht van de zgn. Onafhanke-
lijken, een afgescheurde groep libera
len (die het met de plaatselijke PVV-
leiding niet meer eens zijn; in welk 
geschil ook persoonlijke tegenstel
lingen een rol spelen) tegen de uitslag 
van de verkiezingen. Er werd om. aan
gevoerd dat er twee kandidaten had
den meegedongen vanop een ver
schillende lijst zonder dat hun voorna
men vermeld waren. 
Dit had aanleiding tot verwarring ge
geven, aldus de indieners van de 
klacht, wat zijn weerslag zou gehad 
hebben op de stemmenverdeling. Een 
tweede klacht had betrekking op een 
feest van het NCMV (CVP-midden-
stand) waarop aan de genodigden 
een gratis eetmaal was aangeboden, 
wat volgens de Onafhankelijken « een 
p)oging tot omkopenj» was... 
De bestendige deputatie van West-
Vlaanderen wees de klachten als 
ongegrond en onbelangrijk af, waar
op de indieners in beroep gingen bij 
de Raad van State. Deze heeft na 
een langdurig onderzoek vorige maan
dag een arrest geveld, waarbij de 
klachten verworpen en de uitslag van 
de raadsverkiezingen goedgekeurd 
werden. 

Meteen komt er een einde aan de 
maandenlange onzekerheid, waar
door er o.m. niet tijdig een begroting 
kon worden ingediend en de kalender 
van de jaarlijkse feesten met kon wor
den opgemaakt. Zo staat het bijna 
vast dat de steekspelen — voorzien 
in tweede opvoenngsreeks voor de 
as. zomer — niet zullen doorgaan. 
Ook de Reiefeesten dreigden in het 
gedrang te komen. 

BLANKENBERGE 

ONZE VERKIEZINGS
KANDIDATEN 
Pol Dessein, tweede plaats Kamers: 
Jef Fryns, tweede plaats Senaat. Pol 
Decleer, achtste plaats Provincie. Bes
te lezer beveel hun naam aan bij fami
lieleden, kennissen en vrienden. 
ZIEKENBOND 
Wij kunnen met voldoening melden 
dat, vanaf heden, hiet te Blankenber
ge een bureel van de Vlaamse Neutra
le Ziekenkas « West-Flandria » in wer
king treedt, en zulks op volgend 
adres • Langestraat 10. Inlichtingen en 
inschrijvingen, alsmede uitbetaling el
ke dinsdag en vrijdag van 18 tot 20 u. 

40e V L A A M S NATIONAAL 
ZANGFEEST 
Onze afaeling van de VU zal op zon
dag 15 mei een autobus inleggen naar 
Antwerpen, met vertrek aan het sta
tion te 9 u. Kaarten te bekomen bij Fr. 
Pulinckx, Astndlaan 2. Tel. 41.38.65. 

MENEN 

ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 
Wij maken onze leden erop attent dat 
zij zonder kosten of nsiko kunnen aan
sluiten bij onze ziekenkas. Zij moeten 
alleen maar kontakt opnemen met 
onze sympatieke Marie-Josée Deleu-
Vanhaute. Ziekenfonds West-Flan
dria, Wahistraat 117, Menen. 
Openingsuren. iedere donderdagna
middag van 14 u. tot 20 u. 

OOSTENDE-STAD 

GEBOORTE 
Bij Carlo Bullynck en Marijke Inghel-
brecht werd een stamhouder gebo
ren . Maarten. Van harte proficiat aan 
beide ouders! 

Op de eerstvolgende zitting — daar
toe moet het oude schepenkollege uit
nodigen — van de gemeenteraad 
wordt het nieuwe schepenkollege ge
kozen. Volgens het vlak na de verkie
zingen gesloten bestuursakkoord 
wordt oud-minister Frank Van Acker, 
zoon van Achille Van Acker, burge
meester, omringd door een schepen
kollege dat samengesteld is door de 
BSP-VU-PVV-CD (kristen-demokra-
ten). 

Brugge is de grootste gemeente in 
Vlaanderen, waar de Volksunie (rui
me) bestuursverantwoordelijkheid 
draagt Terloops: dat deze lang ver
beide start van een nieuw bestuur 
ook zijn invloed op de verkiezingen 
van 17 april e.k. zal hebben staat vast 
want een lokaal bestuursmandaat ver
hoogt altijd het prestige van een lijst 

en haar kandidaten; bovendien ver
trekt de CVP in deze kiesstrijd als ver
liezende partij, niet alleen om dat ze te 
Brugge haar een eeuw oude volstrek
te meerderheid verloor doch ook 
omdat het avontuur Van Maele de 
CVP zwaar heeft geslagen. 
Het valt nu af te wachten of Van Mae
le afzonderlijk zal zetelen in de ge
meenteraad, zoals de eis van een 
gedeelte van de CVP-leiding luidt. Ex-
burgemeester Van Maele heeft ge
zegd, hoe dan ook zijn mandaat te zul
len beëindigen «zoals mijn duizenden 
kiezers hebben gewenst». 
In ieder geval beantwoordt de nieuwe 
meerderheid aan de keuze van de 
meerderheid van de Brugse kiezers. 
Er zal bewezen worden dat Brugge 
ook zonder de CVP goed en recht
vaardig kan bestuurd worden, (re) 

Sterke VU-kandidaten 
uit Izegem 
De afdeling Izegem van de VU staat bekend als een dynamische afdeling. In 
« Brussel» weet men dat de afdeling Izegem het nooit moe is nieuwe leden er 
abonnees aan te werven. De afdeling is tijdens de laatste jaren dan ook sterk 
gegroeid. Dat kwam duidelijk tot uiting in oktober van vorig jaar. Wat velen nooit 
gedroomd hadden werd bewaarheid: de VU kwam voor het eerst naar voren 
met een eigen lijst en behaalde 2.600 stemmen en 4 zetels. Ook nu is de VU flink 
vertegenwoordigd met Geert Bourgeois, Palmer Dermaut en Pieter Deriew 

Geert Bourgeois 

Deze jonge Izegemse advokaat ver
persoonlijkt de hoop op de toekomst 
Met hem heeft de VU vertrouwen. 
Zijn aanwezigheid in de gemeente
raad maakt de tegenstanders schich
tig. Als het een maratonzitting wordt 
dan komt het doordat de VU-fraktie 
onder zijn leiding alle dossiers ingestu
deerd heeft en, overal waar het moet, 
gefundeerde kritiek en tegenvoorstel
len formuleert. 
Geert staat op de 3e plaats op de 
Kamerlijst. Steun hem met een voor
keurstem I 

Palmer Dermaut 

Van een aanwinst gesproken I 
Deze 46-jarige maatschappelijke as
sistent werd door het VU-bestuur aan
gesproken en nam direkt verantwoor
delijkheid op zich. Hij vertegenwoor
digt de VU in de raad van de gemeente
school en in de raad van de Stedelijke 
Avondleergangen. Nu heeft hij de 
plaats van tweede opvolger op de 
Senaatslijst aanvaard Men zal dat 
waarderen en Palmer een mooi pak 
voorkeurstemmen geven. Hij is trou
wens een man die rust en zelfvertrou
wen uitstraalt. Hij is gehuwd en vader 
van 4 studerende kinderen. Palmer 
Dermaut werkt op de personeels
dienst van een elektronisch bedrijf in 
het Roeselaarse. 

Pieter Deriew 

Wie kent Pieter Deriew niet ? 
Deze 51 -jarige architekt tevens direk-
teur van de Stedelijke Avondleergan
gen, leraar en voordrachtgever, is een 
begrip in Izegem. Als overtuigd flamin
gant IS hij ook een man van de dia

loog. Zijn gedistingeerd voorkomen be
let hem niet biezonder joviaal en popu
lair te zijn. 
Pieter voert de provincieraadslijst aan 
van het distrikt Izegem. Hij zal het uit
stekend doen I 

EIGENAARS 
Wij wensen moderne apparte
menten te huren of te kopen in 
Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde, tel. 058-51.18.89. 

SUKSESVOL BAL 

Zij die al vele jaren bij de organizatie 
van het Izegemse VU-bal betrokken 
zijn, waren het er roerend over eens: 
het beste bal uit onze afdelingsge-
schiedenis. Er was op zaterdag 19 
maart inderdaad een rekordopkomst. 
De nochtans ruime zaal «Sportief» 
stak eivol en de sfeer was prima. 
Allen die bij de organizatie betrokken 
waren verdienen een pluim: het be
stuur, dj Ene Boddin, de kaartenverko-
pers vooraf, de schenkers van prijzen 
voor de tombola, zij die prijzen rond-
haalden, allen die op zaterdagmor
gen en de zaterdagavond voor de klei
ne matenële dingen instonden. 

KONTROLERECHT 
V A N DE 

GEMEENTERAAD 

In een vroeger nummer wezen wij 
erop hoe onze VU-fraktieleider, Geert 
Bourgeois, op de raadszitting van 7 
maart het schepenkollege scherp be-
kritizeerde omdat een groot aantal 
dossiers met tijdig ter inzage waren 
voor de gemeenteraadsleden. Wat 
hun kontrolewerk op die punten on
mogelijk maakt en wat een aanfluiting 
is van de essentiële rechten van de 
oppositie. 
De meerderheid meende toen nogal 
hooghartig te moeten reageren. 
Intussen kreeg de VU gelijk. 
In het jongste nummer van «De 
gemeente », tijdschnft van de « Vereni
ging van Belgische Steden en Ge
meenten » (waarbij Izegem ook aange
sloten is), staat een modereglement 
van orde van de gemeenteraad. Pre
cies wat de VU, eiste bij monde van 
Geert Bourgeois, wordt hier aanbevo
len ! Dat is dus onrechtstreeks een vin
gerwijzing en afkeuring vanuit Brussel 
voor de CVP-meerderheid I 
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14 

15 
17 

16 
23 

23. 
24 

APRIL 

9 MENEN : 9e VU-lentebal om 8 u. 30 in zaal Cortina te Wevel-
gem. Inkom : 70 fr. 

9. WEVELGEM : Lentebal der Leiestreek om 20 u. 30 in zaal Ck)rtl-
na. Inkom . 70 fr. DJ. Van Wonterghem, Kuurne. 
OOSTENDE: demonstratie over schoonheidsprodukten en 
huidverzorging door Mylène om 20 u. in lokaal « De Noordzee ». 
Organisatie : Werkgroep Vlaamse Vrouwen 
OOSTDUINKERKE: Volksmuziek uit Frans-Vlaanderen. 
OOSTENDE: voor de mensen van de derde leeftijd: gratis kof
fietafel aangeboden door de Werkgroep Vlaamse Vrouwen. 
Om 15 u. in lokaal « Noordzee», Wapenplein. 
ITEGEM : 5de Vlaams lentebal in de parochiezaal om 21 u 
KORTEMARK, HANDZAME, ZARREN, WERKEN- feest-

avond in zaal «Riva» te Zarren. 
VEURNE : Kantonnaal bal in Retorika. 
VEURNE: Volksmuziekavond met Willem Vermandere om 
20 uur in zaal Rhetorica. Ten voordele van het Westhoek-Auto-
straden-Komitee. 

Brugse gemeenteraad 

Ex-meerderheid 
volhardde in de boosheid 
Vorige vrijdag kwam de oude ge
meenteraad van Brugge bijeen, waar
schijnlijk voor de allerlaatste keer, ver
mits deze maand toch eindelijk de 
Raad van Staat arrest zou vellen inza
ke de klacht van de afgescheurde libe
ralen tegen de CVP-lijst (naamverwar
ring op twee lijsten). Om de stedelijke 
machine draaiend te houden stelden 
oude meerderheid en oude minder
heid gezamenlijk een begroting op. 

Uiteraard gaf deze begroting in 
de raadszitting geen aanleiding tot 
een debat al is het duidelijk aat de 
nieuwe meerderheid, eens geïnstal
leerd (en voor zover de verkiezingsuit
slag geldig wordt verklaard) deze 
begroting nog kan amenderen. 

Het werd een rustige afscheidszitting, 
al weigerde de meerderheid een ver
kaveling van gronden aan de Jagers
straat te St-Michiels te verdagen op 
voorstel van raadslid Pieter Leys, die 
dan ook de hoofdelijke stemming eis

te, waarop de meerderheid de vraag 
verwierp bij onthouding van de oppo
sitie. Verdere VU-tussenkomsten be
troffen het vrouwenhuis (toelage ge
vraagd door raadslid mevr. Van Vlaen-
deren-Tuyaerts), het voorstel Guido 
Van In, om bij de straatnaamgeving 
ook eens te denken aan de Vlaamse 
en sociale pioniers zoals priester Fon-
teyne en Minnebo (Daensisten). Ten 
slotte drong VU-raadslid Vanhoute-
ghem aan op een faire en nette kies
campagne, bij welk verzoek zich de 
raadsleden Vandewiele (CVP) en Peu-
teman (BSP) aansloten, op voorwaar
de dat 't stadsbestuur meer aanplak-
ruimte zou voorzien. Een tweede 
voorstel van de h. Vanhouteghem 
betrof het verbod van de (meestal 
zeer luidruchtige en ordeloze) autoka
ravanen, welk voorstel eveneens de 
steun van de CVP- en BSP-raadsle-
den voornoemd genoot. Burgemees
ter Van Maele beloofde daarmee 
rekening te zullen houden. 

BREDENE 

GEBOORTE 
In het «logboek» van Guido Houben 
en zijn vrouwtje kon een heugelijke tij
ding ingeschreven worden: Björn 
werd aan boord geboren... Onze har
telijke gelukwensen aan de kapitein 
van het schip en zijn vrouw, en bijzon
der goede vaart voor Björn. 

men. De pastoor wist treffende woor
den te vinden om haar lief en leed te 
herdenken. Met haar vertrekt weer 
iemand van die beroemde vooroor
logse generatie aan dewelke ons volk 
zo veel te danken heeft. Onze innige 
deelneming aan Marianne en de fami
lie Laleman. 

MiDDELKERKE 

OVERLIJDEN 
Op 12 maart werd uitgeleide gedaan 
aan mevrouw Zoè De Bouck, gebo
ren Laleman, die ons verliet op de 
gezegende leeftijd van 91 jaar Zij 
heeft veel geleden voor de Vlaamse 
zaak, met in het minst na de oorlog, 
doch IS altijd trouw gebleven en werd 
één onzer eerste OVD-leden van de 
VU Tot op haar laatste dag bleef 
haar geest helder en haar konditie fit I 
Ons blad werd elke week trouw gele
zen en overdacht Een fiere leeuwe-
vlag begeleidde haar zeer terecht op 
de laatste tocht, waaraan ook burg. 
Inghelram, beide kamerleden, vele arr. 
en plaatselijke bestuursleden deeina-
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BRT 

1550 Wielrennen 

1800 
1805 
1830 
1850 

De Waalse Pijl 
Fiic de eekhoorn 
Rondomons 
Kim en zijn vnenden 
Premiere 

1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 Coronation street 
2040 Panorama 
21 30 Standpunten 

2150 
22 20 
2300 

Een standpunt van 
Dosfel instl tuut (VU). 
Persona 
Basketbal 
Nieuws 

het 

NED. 1 

1500 De Waltons 
17 30 Lied van de week 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1904 De kinderkrant 
1930 De Mattheus passie 
2045 Nieuws 
21 05 De Mattheus passie 
2300 Nieuws 

NED. 2 
1855 
1900 
1920 
1935 

2000 
2025 
21 15 
2155 

2350 

Nieuws 
Tom en Jerry 
Donderklompen 
Cijfers en letters 
Spelprogramma 
Nieuws 
Rondje teater 
Brandpunt 
Een man voor ieder uur 
Historisch drama (1966) 
Over het konflikt tussen 
Thomas More en Hendrik 
de Achtste 
Nieuws 

8 APRIL 

NED. 1 

1855 De bereboot 
1900 Nieuws 
1905 Wie van de d n e ' 
1935 Een van de acht 
21 20 Genezen verklaard 
21 35 Nieuws 
21 45 Vandaag 
21 50 Sportpanorama 
2230 Mash 
2255 De groot-inquisiteur 

TV-spel naar Dostojevski 
23.20 Nieuws 

NED. 2 

1855 TV-informatie voor Span
jaarden 

1900 Nieuws 
1904 Calimero 
1917 Disco circus 
2000 Nieuws 
20 20 Het verhaal van David 

Eerste deel van een tweede
lige televisiefilm 

2152 Prof dr Willem Mengel
berg 

2250 Muziekminiatuur 
2305 Tros sport 
2320 Nieuws 

BRT 

1530 Trouwe vriendschap 
Spaanse jeugdfilm 

1800 Beertje Colargol 
1815 Open school 
1845 Dag aan dag 
1910 Sportportret 
1945 Nieuws 
2015 Franklin mag ze aaien 

Dierendokumentaire 
2045 De mystenespelen \ 

Chester 
Tweede en laatste deel 

21 50 Het wilde konvooi 
VS-western (1971) 

2335 Nieuws 

9 APRIL 

BRT 

Charlie Chaplin 

• Amstel Goldra-

1400 Doe mee 
1430 The kid -

(1921) 
1600 Wielrennen 

ce 
17 00 Open school 
18 00 Flic de eekhoorn 
1805 In veertig dagen naar de 

westkust 
VS-jeugdfilm 

1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen show 
21 15 Terloops 
22 00 De Jordaches 
2250 Nieuws 

NED. 1 

1000 Teleac 
1530 Nieuws 
1532 Holle bolle boom 
1610 Weet je wel 
1630 Stuif es ml 
17 30 Gitaar spelenderwijs 
1800 Lied van de week 
1815 Teleac 
1905 De Willem Ruis show 
20 30 Ellery Queen 
21 35 Nieuws 
2150 Aad van den Heuvel en 

Robert Long 
2250 Nieuws 
2300 Paaswake 

NED. 2 

1800 Studio Sport extra 
1845 Tv-informatie voor Marokka

nen 
1855 Nieuws 
1904 Pommetje Horlepiep 
2000 Nieuws 
2025 Ja, natuurlijk - Spelprogram

ma 
21 45 Hier en nu - Aktualiteiten 
2210 Zalig zijn de armen 
2240 Tussen licht en donker 
2310 Nieuws 

10 APRIL 

BRT 

9 00 Doe mee 
930 Verover de aarde 

1020 Allemaal beestjes 

10 55 Euchanstievienng vanuit Pa-
njs 

1200 Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 

1230 Dag aan dag 
12 55 Urbi et orbi 
1430 Open school 

1500 De zoon van de Sahara (f) 
1515 Op de toenstische toer 
1545 De sakuddei, dokumentaire 

1715 Sportuitslagen 
1718 Paaskoncert 

1830 Fhc de eekhoorn (f) 
18 35 Openbaar kunstbezit 
1900 Ommekeer 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend I 

NED. 1 

1045 Paasfeest m Rome 
11 55 Paastoespraak en zegen 

« Urbi et orbi» 

1330 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Het programma met de 

muis 
16 32 Dochters des hemels 
1700 Paasdienst 
1800 Een bericht van de «wilde 

ganzen » 
1855 De bereboot 
1900 Nieuws 
1905 Het verhaal van David, 

tweede deel tv-film 

20 40 Muziek uit duizenden 
21 35 Uit de wereld van Guy de 

Maupassant 

ZZ30 TV-pnve 
2320 TROS-sport 

NED. 2 

1830 TV-informatie voor Turken 
1845 Polly in Spanje (f) 

19 00 Van gewest tot gewest 
1915 Met Danny Kaye naar de 

opera 

2010 IJsshow der kampioenen 
2030 58 miljoen Nederlanders en 

hun leiders 

21 10 Cmevisie 
21 35 Nieuws 

21 40 Zienswijze 
2240 Beeldspraak 
2305 Nieuws 

11 APRIL 

BRT 

1415 Rad der fortuin 
1500 Atlantische Oceaan, breed

te 41° 
Bntse speelfilm (1958) 

1700 EK kunstrijden op ijs 
1800 Flic de eekhoorn Cf) 
1805 Klein, klem kleutertje 

Kleuterproqramma 

1820 Twee kinderen in Afnka (f) 
1845 Open School 
1915 Sporttnbune 

1945 Nieuws 
2015 De boot is aan (f j 

21 05 Kiezen of delen 
2220 Nieuws 

NED. 1 

2030 De Bijbel, VS-film 
2310 Nieuws 

1530 Nieuws 
1532 Sesamstraat 

1600 IJsshow der kampioenen 
1635 Voetbal- en toto-uitslagen 
16 40 Voorjaar in Wenen 

1815 Teleac 
1845 De Bereboot (fJ 
1855 Nieuws 

1905 Tom & Jerry (fJ 
1910 The Flintstones (f) 
1940 Cyrano de Bergerac 

Herhaling 

21 35 Nieuws 
21 50 Cyrano de Bergerac 

(vervolg) 

2305 Uitzending Symbiose 
2310 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-mformatie voor Suri
naamse Nederlanders 

1855 Nieuws 

1904 Studio Sport 
2000 Nieuws 

2025 Tussen wal en schip Cf) 
21 05 Koning klant 
21 30 Terug naar de natuur 

Dokumentaire 

22 00 Achter het nieuws 
2250 Nieuws 
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BRT 

1530 Avonturen op de Fidji-ei-
landen 

1800 Flic de eekhoorn Cf) 
1805 De witte steen Cf) 
18 30 Open school 
1900 Muzieksien 
1945 Nieuws 
2015 Tussen wal en schip Cf) 
21 05 Kiezen of delen 
2220 Gastprogramma 
22 50 Nieuws 

NED. 1 

1855 Nieuws 
1904 De man van zes miljoen Cf) 
19 55 Die wonderlijke dieren 
2015 Pepper Cf) 
21 05 Simonskoop 
21 35 Nieuws 
21 50 Aktua Interview 
2220 In Londen staat een huis 

Ctv-spel) 
2245 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws 
1905 Avro's Toppop prezenteert 

de Nationale Hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Avro's puzzel-uur 
21 27 Edward VII Cf) 
2220 Televizier magazine 
2305 Nieuws 

i i 

13 APRIL 

BRT 

1530 Open school 
1630 Tip-top 
1815 Flic de Eekhoorn Cf) 
18 20 Jonger dan je denkt 
1850 Space 1999 Cf) 
1945 Nieuws 
2020 IK zag Ceclia komen 

TV-film naar Felix Timmer
mans 

21 10 Kiezen of delen 
2225 Première-magazine 

NED. 1 

1500 Teleac 
15 30 Wat heet oud ' 
1600 KRO's wereldcircus 
1650 Dames en heren 
1710 The Flintstones Cf) 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot CfJ 
1855 Nieuws 
19 04 Van gewest tot gewest 
1950 Politieke partijen 
2000 HIJ komt morgen 

Fins tv-spel 
2100 Het programma met de 

map 
21 35 Nieuws 
21 50 Panoramiek 
22 20 Studio Sport 
2245 Sprekershoek 

NED. 2 

1855 Nieuws 
1904 Van onze speciale verslag

gevers 
1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Veronica totaal 
23 30 Nieuws 

Door het teken (f) duiden 
WIJ feuilleton aan 

TY-SELEKTIE 
DONDERDAG 7 APRIL 
20 u. 30, RIB - De reis 
Frans-Italiaanse koproduktie uit 
1974 van Vittorio de Sica Een 
komedie waarin Sophia Loren, 
Richard Burton en Ian Bannen 
uitblinken 
22 u. 55, N2 - A man for all sea
sons (GB 1967) 
Historisch drama van Fred Zin-
nemann Wanneer Hendnk VIII 
zich het oppergezag van de 
Engelse Kerk toeeigent, ont
staat een konflikt tussen hem 
en Sir Thomas More 

Verzorgd, en mooi schouwspel 
dat grotendeels geslaagd is 
door het knap talent van Zinne-
mann die het in een rustige klas
sieke vorm verfilmde Intelligent 
spel van Paul Scofield, flink 
omgeven door Leo McKern, Ro
bert Shaw, Nigel Daveport, 
Wendy Hiller e a 
22 u 55, D3 - De roodharige 
verleidster (VSA 1953) 
Oorspronkelijke titel Take to 
Town Dramatische komedie 
van Kirk Douglas Charmant en 
boeiend tema op voortreffelijke 
wijze verhaald Met Ann Shen-
dan en Sterling Hayden 

VRIJDAG 8 APRIL 

21 u., RTL - De schoenen van 
de visser 
VS-Engels-Bntse produktie uit 
het kontestatiejaar '68 van Mi
chael Anderson 
Technisch verzorgde film naar 
een gewaagde maar oorspron
kelijke geschiedenis Indrukwek
kende tonelen, knap dokumen-
tair gedeelte Spektakelelemen
ten wel indrukwekkend maar 
met als show gebruikt Overtui
gend spel van Anthony Quin, 
Leo McKern, Laurence Olivier, 
Oskar Werner, Sir John Giel-
gud 

VRIJDAG 8 APRIL 

22 u. 47, F2 - De groene weiden 
(VSA 1937) 
Goede Vrijdagfilm van Marc Co-
nally en William Kaigghley 
Merkwaardige transpositie van 
het bijbelverhaal volgens een
voudige psychologie Voor
naamste rollen Rex Ingram, 
Frank Wilson en Eddie Ander
son 

ZATERDAG 9 APRIL 

20 u. 20, RTB - De avonturiers 
(F. 1967) 
Technisch knap verzorgde 
avonturenfilm van Roberto En
rico In tegenstelling tot de 
gewone avontuners die uit laag 
winstbejag handelen, zoeken 
drie personages het avontuur 
uit zucht naar vrijheid en vnend-
schap Grote rollen Lino Ventu
ra, Alain Delon, Serge Regianni 
en Johanna Sh'mkus 

ZONDAG 10 APRIL 

20 u. 30, BRT - The Bible... in 
the beginning (VSA 1965) 
Op volkse wijze verhaalt John 
Huston het verhaal van de Ge
nesis In de hoofdrollen Michael 
Parks, Ulla Berryd, Ava Gard
ner en Peter OToole Verder 
nog John Huston, Richard Har-
ns. Stephen Boyd en Girge 
Scott 
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Onze 
onze 

speciale studiedienst waakt over de BIOLOGISCHE WAARDE EN UITVOERING van 
woningen 

A r 

leder van onze woningen heeft 
zijn eigen sfeer. 

> r 

In elk van onze woningen 3 verwar-
mingsmogelijkheden. 

^ r. 

Onze barkeuken is bestudeerd en 
origineel. 

Ook voor het huisvuil hebben wij 
een speciale oplossing gevon
den. 

en bovendien onze SKANDINAAFSE BADKAMER. Wenst U meer hierover maak een 
afspraak met één van informatiecentra: 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
600 ARBEIDERS. 

ONZE INFORMATIECENTRA : 

2000 ANTWERPEN, Meir 18 
1000 BRUSSEL, Koloniènstraat 50 
3600 GENK, Winterslagstraat 22 
9000 G E NT, Onderbergen 43 
3000 LEUVEN, Brusselsestraat 33 
2700 SINT-NIKLAAS,Zamanstraat54 

G E O P E N D : alle weekdagen van 9 

1001 MOGELIJKHEDEN 

Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 

12.30 en van 

(031)31.78.20 
(02)219.43.22 
(011)35.44.42 
(091)25.19.23 
(016)23.37.35 
(031)76.73.27 

14 tot 18 uur. Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. 
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MENSEN VAN BIJ ONS 

«Mijn trektocht 
van Hasselt naar Brussel 
eindigde met een kaakslag», 

OPWIJK. — Annemie Roppe, een charmante jonge vrouw uit Opwijk (30 j.) met 
de welbekende Limburgse familienaam, kreeg tijdens haar maidenspeech op 
het VU-verkiezingskongres herhaaldelijk een warm applaus. 
Zi j kwam voor het voetl icht getuigeri waarom zij als verruimingskandidate voor 
de Volksunie een 5e plaats op de kamerlijst in het arrondissement Brussel-Hal-
le-Vilvoorde aanvaard heeft. 
Een kalme zachte stem bracht een vroli jke optimistische boodschap. Met een 
tikkeltje ontgoocheling, en vooral veel ongeduld. Ontgoocheling over de dema
gogie van de macht waarvan Vlaamse CVP-polit ici te lijden hebben. Ongeduld 
omwille van de Echternachprocessre in de Vlaamse ontvoogdingsstr i jd. 

Annemie Roppe spreekt niet graag bit
sige woorden. Ze houdt niet van ker
ven en bijten. Zelfs niet in de politiek. 
Enkele jaren Brussels leven v*/aren 
nochtans voldoende om haar een 
agressief flamingantisme bij te bren
gen. 
Annemie: «Van thuis uit ben ik 
Vlaamsgezind, zoals dat heet Niet 
«zomaar» strijdvaardig; ik heb ge
leerd wat engagement is, en leren moti
veren. 
Aanvankelijk had ik affekties met de 
CVP, (De vader van mevrouw Roppe 
is inderdaad goeverneur van Limburg). 
Toch heb ik me nooit echt CVP-er 
gevoeld. Snel geraakte ik ontgoocheld 

- in deze partij. Als studente in de rech
ten heb ik immers de strijd om «Leu
ven-Vlaams» van dichtbij meege
maakt En later mocht ik de « Brussel
se realiteit» ervaren. 
Ik geraakte ontgoocheld over de zgn. 
kristelijke leiders van de Vlaamse 
CVP. Ik heb de demagogie van de 
macht gezien. In de CVP worden 
dag-in-dag-uit politieke stappen bere
kend. Men is er al te veel slechts 
schijnbaar gemotiveerd om de Vlaam
se strijd mee te voeren: de honger 
naar macht is dikwijls groter». 

BUIGEN-BARSTEN 

De touwtrekkerij binnen de CVP om 
kleinmenselijke geschillen heeft Anne
mie Roppe definitief van de (5vP losge
weekt. 
Toch heeft ze geen wrok tegen CVP-
politici. 

l^lksunie 
sociaal en federaal 

Annemie Roppe: «Die standenstrijd, 
die naijver van diverse belangengroe
pen heeft me wel ontgoocheld. Een 
nieuwe hoop, een nieuw engagement 
heb ik dan spoedig kunnen vinden bij 
de Vlaamse Volksbeweging (VVB). 
Deze politieke drukkingsgroepering 
heeft mijn Vlaamsgezindheid doen 
omslaan in een agressief flamingantis
me. Bij mijn trektocht van Hasselt over 
Leuven naar Brussel heb ik de kommu-
nautaire problemen alsmaar in een dui
delijker daglicht beginnen zien. 
In Hasselt luidt het: eerst Limburg, 
dan Vlaanderen. 

In Leuven maakte ik de veroverende 
Vlaamse strijd mee, én een kleine 
triomftocht. 

In Brussel tenslotte kreeg ik dan de 
kaakslag.» 

Die voortdurende vernedering, de 
agressieve frankofone haat, heeft An
nemie haar politieke keuze vergemak
kelijkt. 

Annemie Roppe: «In Brussel is het 
voor de Vlamingen doorgaans nog 
steeds: buigen of barsten. Geen van 
beide vernederende houdingen kon ik 
aannemen. 

Ik ben de weg opgegaan van de enige 
politieke groepering die konsekwent 
de rechten van de Vlamingen verde
digt : de VU. Blijkbaar heeft het kopser-
vatisme van de traditionele partijen in 
alle opzichten nog steeds een zweep
slag nodig. Vlaamsradikalisme, een 
konsekwent sociaal programma, en 
een pluralistische verdraagzaamheid 
vind ik vandaag alleen bij de Volks
unie » 

NIET ERNSTIG 

Annemie Roppe verkiest niet alleen 
om taalpolitieke redenen de Volksunie
rangen te vervoegen. 
Ze is ongeduldig omdat de sociale 
strijd van de Vlaamse beweging op
nieuw geen uitzicht meer biedt. 

Annemie Roppe: « Men kan zich niet 
van de indruk ontdoen dat jonge men
sen die aktief zijn in de Vlaamse bewe
ging sneller dan vroeger ongeduldig 
worden en van drukkingsgroepe-
ringen overstappen naar de partijpoli
tiek 

Dat heeft te maken met een ver
scherpt inzicht in de politieke beslis
singsmechanismen. En dat houdt ook 
verband met de wens om sneller kon-
krete resultaten te boeken. De bewus
te Vlamingen hebben er alle belang bij 
hun politieke macht in het parlement te 
versterken ». 
Maar, de V U is een oppositiepartij... 

Annemie Roppe: «Inderdaad, en ik 
vind het zelfs goed voor een jonge par
tij om een tijdlang in de oppositie een 
rol te spelen. Deze partij kan op die 
manier een konsekwent politiek pro
gramma opbouwen. Dat heeft de VU 
dan ook gedaan. 

Annemie Roppe 
Vergelijk maar eens met bijvoorbeeld 
de Vlaamse CVP. Moet men het « aan
vullend regionaal programma » van de
ze partij nog ernstig nemen ? Laat me 
lachen! In een elektorale sfeer wordt 
ermee geschermd, maar naderhand 
worden die Vlaamse programma
punten tot de volgende verkiezingen 
weer yergeten. Dat is niet zo bij de 
VU. Daarom ook vind ik het voor een 
oppositiepartij belangrijk dat, als een 
regeringsdeelname ter sprake komt, 
de politieke afspraken geschieden zon
der een programmapunt van de partij 
te verloochenen » 

Van mevrouw Annemie Roppe (echt
genote van advokaat Luk Deleu en 
zelf juriste in een Vlaamse bank) werd 
in haar omgeving verwacht dat zij zich 
bij deze parlementsverkiezingen kandi
daat zou stellen. Het lag in de lijn van 
haar sociaal en politiek engagement. 
Annemie Roppe: « Over mijn verkies
baarheid maak ik mij geen enkele illu
sie. Voor mij is het wél een goede test 
Een intrede in de politieke arena is im
mers een goede leerschool. 

Bovendien verheugt het mij ook dat ik 
op de kamerlijst sta als vrouwelijke 
kandidate. 

Wij vrouwen, mogen de politieke ver
antwoordelijkheid niet overlaten aan 
de mannenmaatschappij. Het is voor 
ons met zo gemakkelijk om een politie
ke taak op te nemen 

We moeten er meer dan de mannen 
tijd en vrijheid voor losweken om poli
tiek aktief te kunnen zijn. Van vrouwen
organisaties ben ik niet vies, maar toch 
sta ik er een beetje huiverig tegen 
over. Vrouwen mogen zich niet opstel
len als een aparte groep; via een druk-
kingsgroep kan nochtans wel gemak
kelijk aanspraak gemaakt worden op 
evenwaardige kansen. 
Mijn ervaring is nochtans dat het veel 
vrouwen zelf zijn die hun ontplooiings
kansen en een goede positie verzui
men in handen te nemen ». 

O N V E I L I G 

Het politiek programma van Annemie 
vermeldt uiteraard op de eerste plaats 
de bescherming van Vlaams-Brabant 
tegen de verfransing 
Annemie Roppe: « Door de fusies van 
gemeenten is de gemeente Opwijk 
waar ik nu woon, van de Brusselse 
agglomeratie door nog slechts één 
gemeente afgeschermd ! Dat doet de . 
mensen hier wel schnkken. Vroeger 
was Brussel nog zo veilig veraf. Van
daag niet meer. 
Ook uitspraken als die van de Brabant
se goeverneur Roggen die zich hard
nekkig uitspreekt tegen de politieke uit
bouw van Vlaams-Brabant heeft veel 
Vlamingen aan het denken gezet. 
De Vlaamse beweging is ongeduldiger 
dan ooit. Het kan moeilijk anders dan 
dat de verkiezingsuitslagen van 17 
april de Vlaamse strijdvaardigheid 
weerspiegelen» (hds) 
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