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Ulaams nationaal Uleekblad
Hugo Schiltz: Alleen de Volksunie
zegt duidelijk waarover het gaat!
vu, VERRUIMD EN ONGEBONDEN!
Bij de VU hebben talrijke bekende verruimingskandidaten een opgemerkte intrede gedaan. Dat bewijst,
hoe steeds meer Vlamingen beseffen dat over Viaanderens toekomst nu wordt beslist.
En dat de VU de enige partij is die ongebonden naar
het parlement gaat, los van sindikale en kapitalistische
belangengroepen, zonder Waalse of Brusselse vleugel.
EN DE ANDEREN?
Op de PW-lijsten staan overal nog de laatste franskiljons van Vlaanderen. De BSP wordt totaal beheerst
door haar Waalse vleugel. De CVP blijft de gevangene
van de PSC, waarzonder ze niet wil of niet durft regeren. Geen enkele Vlaamse eis werd ingewilligd,
gewoonweg omdat de PSC het niet wou. Nu reeds zegt
de PSC dat ze alleen wil horen praten over de gewestvorming met drie, over de uitbreiding van Brussel
en over het behoud van de voor Wallonië voordelige
verdeelsleutel der kredieten.
De kaarten liggen duidelijker dan ooit. Enkel de VU
kan Vlaanderens belangen écht verdedigen.
Enkel de VU zegt duidelijk, handen af van Vlaamse
grond, van Vlaamse mensen en van Vlaamse centen.
Alleen de VU wil zelfbestuur!

Uw énige VI

OPIhl^9
ZETFOUT
In «Spoorslag» 1/1977 las ik dat U
mijn bnef i v m een eentalig frans
loket in de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen in « W I J » van 27-1
gepubliceerd hebt In die publikatie
schijnt echter een foutje geslopen te
zijn inderdaad die hulpkas is met te
Hoeilaart (zoals ik uit de vermelding
van «Spoorslag» mocht opmaken)
maar wel te Schaarbeek Grote Bosstraat 165 gevestigd Ik hoop dat in
verdere informatie die daarover even
tueel van uwentwege zal doorgegeven worden deze zetfout zal rechtgezet worden
M E, Hoeilaart

SOCIALE AFBRAAK

Zo De strijd is gestreden
Het was een
veeleisende kiescampagne
Dat hebben we aan onze
briefwisseling
gemerkt
Het aantal
lezersbneven
was eerder aan de lage kant Vandaag zip de
redakteurs
opnieuw
op informatiejacht
interviews
reportages
Ook de rubriek
«kuituur»
wordt,
naar ik gehoord
heb
met biezondere
zorgen
ter
hand
genomen
En de TV-bladzijde
We zijn uw suggesties hoegenaamd
met vergeten,
waarde
lezer(es) Spoedig
krijgt u in uw « WIJ» zowat
alle
programma
s van de zenders die u op uw beeldbuis kan toveren
Mét een selektie
erbij

Ik wil even herinneren
aan mijn
nieuwjaarsbriefje Opdat de heren van de redaktie
de
evidente
vorm van samenspraak
met de lezers met zouden verwaarlozen,
heb ik u beloofd
dat de Ubladzijde
behoorlijk
aan haar trekken
zou
komen Dat IS reeds ietwat gebeurd
Maar ik reken
nog meer op u lezer
Aarzel met klim in uw pen Naamloze
en onheuse brieven, scheldproza
en persoonlijke
aanvallen gaan evenwel
naar de scheurmand
Zo zijn
WIJ
NICOLE

VETTE B R O K

ROPPE

Hier mijn wens voor zondag 17 april
«Waarom moeten ze de leeuw
steeds maar uitdagen en mag hij
alleen maar aan benen knagen '
D e vette brok is nooit voor hem geef
hem daarom ook eens uw stem i »
Mevr S , Liedekerke

Met veel aandacht heb ik uw vraaggesprek met Annemie Roppe de Limburgse goeverneursdochter gelezen
Dit vraaggesprek zou in alle bussen
van de Limburg moeten vallen zodat
de brave Limburgers eindelijk eens
zouden weten dat de V U een partij
van verruiming verjonging en vernieuwing IS En dat is zeer belangrijk dat
de C V P met alleen zaligmakend en
onvervangbaar is

VDB DOODGRAVER
VAN BELGIË
Een paar jaren geleden wilde V D B
eens een redevoering uitspreken in
het Engels voor de Amerikanen van
de SHAPE in Casteau Hij bedankte
de « undertakers » die aldaar het werk
tot een goed einde hadden gebracht
HIJ wist niet eens dat «undertakers»
« begrafenisondernemers » betekent»

Veel sukses zondag i

Hoe ik daarop kom '^ Eenvoudig omdat ik samen met kollega s-architekten de «eer» ( ? ) had van hem eens
zijn «De Bnef» te krijgen waarin hij
laat merken dat hij niet van de slimste
IS (wat in Casteau bewezen werd)
of
dat hij de bedoeling heeft de
«grafdelver» of «begrafenisondernemer» van België te worden

W I J zijn terug zo ver onze bussen
worden terug vol gestopt met kiesbeloften Heeft U al de folders gelezen
van de traditionele partijen "^ Z e springen nu allen in de bres voor Vlaanderen Aan wie is het te danken dat w e
wakker w o r d e n ' Alleen door de
Volksunie Maar pas op het is slechts
een lokmiddel ze hebben reeds zoveel tientallen jaren bewezen wat ze
voor Vlaanderen waard waren maar
ze zijn de slaven van PSC PLP, PSB
en andere frankofonen M e n kan
geen twee meesters dienen i Alleen
de Volksunie staat vrij om alleen de
belangen van ons Vlaamse volk te
verdedigen Onze leuze moet zijn
« M e t de Volksunie naar de overwinning» o p d a t de traditionele partijen
zouden zien dat er rekening zal moeten gehouden worden met het Vlaamse volk I

HIJ die in 1940 blij was (evenals Nols)
om als «Vlaming» ( ? ) te ontsnappen
aan het knjgsgevangenschap bewijst
in deze bnef dat hij maar met kan
begrijpen waarom de Vlamingen het
federalisme willen Hij verwijst dan
naar het voorlopige akkoord waarbij
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het V N V en REX beslisten dat REX
geen franskiljonisme mocht bevorderen in Vlaanderen
HIJ verwart dit akkoord met het akkoord dat eveneens voor de oorlog
was afgesloten tussen het V N V en de
Vlaamse katolieken en waann voor
federalisme w e r d gekozen
Maar dat is het ergste met Hij wil de
V U een nekschot geven en koppelt
het voorlopige gebeuren aan de kollaboratie
Zie je wel wat er achter federalisme
steekt'
En dan raast deze staatsman in zakformaat een beetje verder iets over
Nederlanders en Fransen aan wie
door de federalisten zou steun gevraagd worden i
V D B werpt dan op het einde nog een
visje uit om toch ernstig te worden
opgenomen als plaatsvervanger van
Luns bij de N A V O
Zijn jongste uitspraken zullen zowel
bij de NAVO-bazen als bij de schrandere Vlamingen ongemerkt zijn en
met licht vergeten worden
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Bedenk eens er wordt van de kleine
mensen verwacht solidair te zijn met
de grote heren maar van de grote met
met de kleine
Wie neemt het op voor de minsten in
eigen land '
AC

Brugge

MEER DAN OOIT
TINDEMANS....
IS naar de pijpen van de PSC dansen het Hof van Nols en allerhande,
IS de Vlamingen wijsmaken dat hij
en zijn trawanten het bezit van de kleine man veilig stellen
IS de staatsschuld opdrijven naar
2000 miljard het pilske van Honore de
Dorstige aan 20 f r verkopen
IS overtuigen dat sommige mensen
belangrijk zijn hij om te beginnen
Zalig de armen van geest zij stemmen voor hem omdat het establishment heel belangrijk is de rest is larie
MC

Tervuren

Westerio

Brussel, 13 april 1977

Met de Volksunie wordt het anders
H V , Kuurne

SCHAARBEEK
Als ik lezer F te W heel goed begrijp
meent hij de kwestie Schaarbeek en
tevens het hele Brusselse probleem in
een floep op te lossen door Nols geen
gedag meer te zeggen van «naïviteit» gesproken
Dat het FDF als gevolg van de met
aflatende betogingen mee gesnoept
heeft van de polarizatie omtrent
Schaarbeek staat als een paah boven
water maar dat de Vlaamse Eenheidslijst te Schaarbeek tevens het grootste sukses boekte van de hele Brusselse Agglomeratie schijnt F te W te
willen verdoezelen Ik zou graag onze
moedige briefschrijver willen uitno
digen om tijdens deze verkiezingskampanje eens in Schaarbeek te
komen plakken voor de V U zoals bv
het Tak doet
JV

WIJ 1

Laten wij hopen dat de moderne welzijnszorg inziet dat zoiets onrechtvaardig IS en dat de toekomstige minister
van Sociale Voorzorg inziet dat je
met 14000 fr amper genoeg hebt om
je verblijf in een KOO-rustoord te
betalen En hoe moet het als men met
twee I S ' Nu zijn licht en vuur wel
gemeenschappelijk te betalen maar
daar blijft het dan ook bij de rest
moet van die 1 4 0 0 0 f r afgetrokken
worden

brief van de
redaktie

NAAR DE
OVERWINNING

S J D , Eisene
Alle stortingen voor abonnementen publiciteit en redaktie op prk
000-0171139-31 van «WIJ» Barrikadenplein 12 1000 Brussel (Tel
02/2194930)

Wie steeds een groot loon verdiend
heeft IS geborgen in zijn derde leeftijd
Het pensioen is aangepast aan het
loon Met de indeks is het nog beter
voor hem die reeds veel had maar
voor de laagste pensioenen was het
nog met genoeg om de meeruitgaven
te dekken Voor de grote pensioenen
zijn er geen problemen zij kunnen zolang mogelijk in hun huisje blijven en
derden betalen om hun werk te doen
Gaat dat niet meer dan worden ze
opgenomen in een rustoord Maar
wat met de bejaarden die moeten
rondkomen met een pensioen van
10 000 fr of nog minder ' In zijn geval
zijn er heelwat Velen moeten hun
huisje verkopen Wie geen huis heeft
moet een spaarboekje voorleggen
hebben ze dat met dan moet bekend
gemaakt worden wat het inkomen
van hun kinderen is om het tekort van
de ouders bij te passen Maar de

gepensioneerde met 25000 en meer
hoeft helemaal niets voor te leggen
en kan zelfs nog sparen ook Hier
geldt ook dat wie rijk is nog rijker kan
worden en wie arm is nog armer
wordt

Waarde

lezer(es),

Zondag 17 april stemt elke WlJ-lezer voor een kandidaat op lijst nr.
4. Voor de laatste keer deze lente
brengt uw verkiezingskrant deze
boodschap.
Volgende week hervat op de redaktie
en in alle "WIJ"-kringen het normale werk. En dat zal intenser zijn
dan ooit.
Onze lezers weten dat de bewegingswijzer -"WIJ in de Volksunie"- sinds
kort een nieuw kleedje heeft gekregen .
We willen op deze bladzijde nog meer
boeiende leesstukken brengen: een
spiegel van het leven rondom elke
kerktoren in Vlaanderen.
Daarvoor doen wij een beroep op U !
Al het "groot nieuws" uit uw streek
willen wij in onze regionale bladzijden een pia itsje geven. En, als
het effe kan, zal de redaktie ook
een reportage maken over het wel en
wee van al de'Vlaamse regio's.
Het uw steun,
waarde

lezer(es).

Schaarbeek

14 APRIL 1977
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We zijn bijna aan het einde
V^n een kiesstrijd die
weliswaar kort was, maar die
door de partij van hoog tot
laag geestdriftig en
d e s k | i ^ i g werd gevoerd.
Alle v o ^ e k e n e n wijzen er
op, dat de Volksunie
^ ^
volgende zondag een groot
sukses tegemoet g a a t En het
is nodig, want er staat veel
op het spel.
Er is v o o r e e r ^ tïet pt^bleem
van de verdrd&gmaamheid.
De VU ^*il een verlraagzaam
Vlaanderen, waarin men
respekt heeft voor mekaars
opvattingen. In het verieden
is herhaaldelijk gebtekfiftswat
,^ %r gebeurt wanneer dit
>^
,fcespekt verloren g a a t : ; ^'^^^
, l>roodroof, haat en ,
-- / ^
•'' verwarrir>g, yiremcfelijk m o e t ó
;de vrede # i # a f g e k o c h t
'
worden en datJkost ons dan
veel geld.
Vlaanderen b«eft
nood aan geestelijke en
.,,„ politiek© vin^héfd En het kan
4 zijn z u a r v ^ i f l e n d geld beter
-'; gebruiken <|«n voor het
afkopen v«rt een filotofiscN
wapenbestand.
In deze k r M s t i j d zijn het
trouwens 4e sociale
probleflÈfeft,die speciaal de
zoi-g en d# aandacht vragen.
De V ü heeft het zich op het
vlak van 4e sociale
problemen met gemakkelijk
^élnaakt Ze dient zich aan
étk^êMn v o l k s p a r t i j : sociaal
, eêh^ed^raai. Dit wil zeggen
'.i'iji^ée
VU meent, dat de
onderlinge solidariteit moet
spelen in de gemeenschap.
Wie het ned^jheeft, écht
nodiip:, moet o p de
9e»rftejï«cfeap kunnen
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rekenen. En ^ e kan, écht kan
ibaetalen, mo|iJaartoe
; ^ r a g e n . De VU kan
Ibfjvoorbeeld niet aanvaarden
dat vele bejaarden het nog
moeten stellen met karige
zes-zevendjyizend frank per
maftnéJ&tAi andel^sn

l S O : ö ( p % ^ ^ ^ ^ 0 fr.
ti&n%^mri 'pe<' m^m&

ontvingen En dé VU

w/

asméirdt
evenmin dat zgn.
soclaie vergoedingen
uitgekeerd worden aan wie 2
miljoen of meer per jaar
vepdtenen.
^ e t j s ^ tevens
mlöianvaardbaar, dat goed
gef^ n f ^ r slecht geld
pedrageïIjWordt De
^
lap moet niet
j r a ^ j f l v o o r onbekwame
* : ^ i ^ m g e n of voor het
im^é
<n leven houden
erde bedrijven of
en, tot groot
aans van het
aal. En Vlaanderen
%tO#t zeker niet opdraaien
v ö o r het gebrek aan initiatief
en vooi^ de verspilzucht
bezuiden de taalgrens. Zo
dreigen thans opnieuw 9
miljard overgeheveld te
worden n a a t d e Waalse
metaalindustrie.
Het moet in ons land
opnieuw de moeite waard
worden om te werken, te
sparen, te ondernemen. En
Vlaanderen wit daarbij niet
gehinderd worden door de
franstalige hebzucht Wij
Vlamingen maken niet alleen
60 % van de bevolking uit,
maar we brengen 60 % op
van de belastingpot en 60 %
van de spaarpot Bij de
verdeling van dp renten

wordt daim^cMer geen
rekening rtiee gehouden.
Toen bijvoorbeeld de
Amerikaanse F16-vliegtuigen
aangekocht werden, moest
Brussel e e r i b ; ^ miljoen
cadeau krijgen en gingen de
miljarden aan
kompensatlebesteflingen
vrijwel uitsluitend naar
bedrijven'Irt Wallonië. Maar
de Vlamingen mogen wél de
volle 60 °/0^tiinii&
aankoopj3r%i neertellen.
Het is overbodig, hier het
,^j|feiele dossier nog eens-iélr
'%penen. Iedereen kent h e t :
Nationale Bank, ASLK, :
Spaarkas, het leger e n n ö e m
' maar op.
/„..^ /'"•;
Daaraan wil de V o l k s t n f é ','-, '•
een eind maken ! Daaraan
kan alléén de Volksunie een
«|fl4 maken.
Wie tijdens deze
i^fèrkiezingsstrijd te Brussel
komt» kan daar heel wat
, léren. Het is heus niet 4lleen
het EDF dat speiÈufeert Op de
Brusselse arrogantie. De
verkiezing^^slofan van ée
i^-anstalige ÜVf* — dë PSC
*~ zegt hetj-even Ö«i4elljk :
BruxelleSi^fagnera, Ömxelles
zal wirfnen. En wdnneer de
Vlaamse CVP én de socialisten én de liberalen blijven
toegeven — zoals zij dat
altijd hebben gedaan — dan
zal Brussel winnen. Dan
zullen een paar
honderdduizenden
franstalige Brusselaars
verder onder één hoedje
spelen met de Walen o m on,"»,
de Vlaamse meerderheid, in
de hoek te duwen.
Alléén de Volksunie kan vrij
en onafhankelijk z e g g e n :

g^ptuan met geven en
toegeven. Want alléén de
Volksunie heell geen Waals
blok aan het been, geen PSC
met baron Nothomb, g%eo
FSB met Simonet of geen
PRLW met Périn en
soortgenoten.
^
%iléén de Volksunre schept
duidelijkheid : handen af van
Vlaamse mensen, f^n
Vlaamse grond en van
Vlaams geld.
En opdat het in Brussel even
duidelijk overkome^moet het
gezegd worden met de enige
stem dje men er hoort en
verstaat: een
Volksunie-stem op uw
kiesbrief.
Dat /•* uw^nige
Vlaamse
waarbor^l
M^-

\blksunie
sociaal en federaal „

WIJ 1
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KIEZEN
OF

• de C V P heeft de deur
voor een tweeledige gewestvorming toegesmakt

DELEN ?

• de C V P heeft meer dan
ooit wetsovertreder Boger
Nols van Schaarbeek de
hand boven het hoofd gehouden.
• de C V P heeft nog meer
dan vroeger de middenstanders van een verkiesbare plaats verdrongen

• de PVV heeft het klaargespeeld de laatste frankofonen in Vlaanderen nogmaals op de lijsten van de
liberale partij te verzamelen

Geenszins
uw stem

• de PVV pronkt met
haar
verdraagzaamheid,
waardoor het mogelijk is
dat de franstaligen in het
Belgisch establishment het
nog steeds voor het zeggen hebben

• de CVP-minister van
Buitenlandse Zaken Van
Elslande heeft de vredesbeweging nog maar eens
voor schut gezet met een
dagschuwe wapenlevering
aan het Moboetoeregime
• de C V P geeft de Brusselse Vlamingen een ferm
duwtje in het frankofoon
moeras, door de Vlaamsvijandige politiek van het Paleis voor Schone Kunsten
geenszins af te remmen.

• de PVV heeft bij de uitvoering van het Egmontplan zonder schroom bewezen dat de middengroepen
(de Horeca bij voorbeeld)
het BTW-gelag moeten betalen
• PVV-minister De Croo
heeft bewezen alles in het
werk te kunnen stellen om
het onderwijsbeleid overhoop te halen en ook het
Vlaams onderwijs in Brussel een nekslag toe te brengen.

'V "

voor
tradiiionelen!
# de BSP is meer dan
ooit de partij van de onverdraagzaamheid. Wie partijvoorzitter Willy Claes niet
naar de ogen kijkt, wordt
uit de socialistische beweging gebannen

voor hel te laat Is.

• de BSP opteert zeer
duidelijk voor het drieledig
federalisme, waarbij
de
Vlaamse beweging voor
goed in de minderheid gedrukt worden

W

• de BSP stelt tegenover
het fiasko van de staatsuitgaven geen duidelijk socialistisch alternatief
• de BSP ziet er geen graten in dat leefbare Vlaamse ondernemingen doodbloeden
(en
duizenden
werknemers op straat komen te staan), terwijl miljarden overheidshulp zomaar
gepompt worden in Waalse
ondernemingen
die
reeds geruime tijd hun onleefbaarheid bewezen hebben

Gedaan met
geven
en toegeven
9 De Vlaamsnationalisten in Vlaanderen hebben
maar één antwoord op het
geknoei van de traditionele partijen : GEDAAN MET
GEVEN EN TOEGEVEN!
# Alleen de VU verdedigt
onomwonden
het
tweeledig federalisme
• Alleen de VU blijft op
de
barrikaden
strijden
voor
een
pluralistisch
Vlaanderen

WIJ 4

• Alleen de V U steunt
de Brusselse Vlamingen
metterdaad in hun strijd tegen de frankofonie
• Alleen de V U heeft^
een duidelijk sociaal-eko-'*'
nomjsch alternatief
• Alleen de VU zegt zonder omwegen: het moet
gedaan zijn dat Wallonië
en Brussel van Vlaams
geld leven. Gedaan met geven en toegeven!
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VU heeft pasklaar programma

Familiale bedrifven en zelfstandigen
verdienen betere kansen
De middenstand, de vrije beroepen, en de landbouwers krijgen het in
deze ekonomische krisistijd hard te verduren. De landbouwbedrijven, de kleine en middelgrote ondernemingen zijn niet alleen talrijk
in Vlaanderen, maar zij verzekeren een intense tewerkstelling en hebben bovendien het best weerstand geboden aan de inflatiegolf.
Nochtans moeten wij vaststellen dat de overheidshulp, die zo kwistig en ook soms onverantwoord verleend wordt aan grote en vreemde bedrijven, voor de middengroepen meestal afwezig b l i j f t
Dat hoeft geen verwondering te
wekken. Immers, de middenstand, de vrije beroepen en de
landbouwers komen bij de traditionele
partijen
onvoldoende
aan bod. In deze verkiezingsperiode merken we dat — zeker bij
de traditionele standpartij (de
CVP) — de
middengroepen
sterk geweerd worden.

jard fr. per jaar naar Wallonië, de
herverdeling van de inkomsten,
de fiskalizering van de sociale
bijdragen, enzomeer...
O p een perskonferentie, vorige
week donderdag, lichtten volksvertegenwoordiger Paul Peeters
(algemeen VU-sekretaris), en zijn
kollega's Ludo Sels en Raymond
Mattheyssens het sociaal eisenpakket toe i.v.m. de middenstandsproblemen.

De Volksunie heeft daarentegen
reeds jarenlang de belangen van
de beroepsgroepen ter harte genomen. De familiale bedrijvigheid dient een flukse aanmoediging te krijgen, en mag niet langer vrede nemen met de kruimels van de overheidshulp.

Centraal in de talrijke voorstellen
staat het pleidooi voor een volledige gelijkschakeling van het sociaal statuut van de zelfstandigen
met dat van de loontrekkenden.

Sinds 1971 heeft de Volksunie
verschillende opties uitgewerkt
en in het parlement ter sprake
g e b r a c h t : de hervorming van de
sociale zekerheid, het levensminimum, de bestrijding van de
afvloeiing van minstens 10 mil-

De oprichting van één enkel rijksinstituut voor sociale zekerheid is
een noodzaak ; terwijl deze instelling op federalistische basis dient
geschoeid te worden. Een fiskalizering van de bijdragen dringt
zich eveneens op.

De V U is voorstander van een
gelijk basispensioen voor iedereen, op het niveau van het levensminimum. Omdat de fiskale
druk op de zelfstandigen en de
K M O (kleine en middelgrote ondernemingen) een grens bereikt
heeft, wordt het voor velen niet
meer de moeite waard om risiko's
te nemen.
Daarom pleit de V U reeds geruime tijd voor belastingverlaging op
het bedrijfsinkomen; ook en vooral voor de zelfstandigen en
KMO's.
Ook aan de vestigingswet voor
zelfstandigen dienen korrekties
aangebracht te worden. Immers,
jonge zelfstandige ambachtslui
wordt het werken soms moeilijk
gemaakt door een strikt teoretische toepassing van de voorschriften.
De V U pleit voor een herwaardering van de handenarbeid en de
ambachtelijke beroepen. Associaties van jonge zelfstandigen dienen aangemoedigd te worden.
BTW-PERIKELEN
De kleine en middelgrote ondernemingen hebben te lijden van
BTW-perikelen. Een vereenvoudi-

ging van het BTW-systeem tot
twee tarieven (verbruiksgoederen en luxe-produkten) is nodig,
terwijl 1 BTW-aangifte per jaar
zou moeten volstaan. Kleine ondernemingen worden immers onnodig administratief overdonderd
met belastingkarweien.
De exportbevordering voor de
KMO's moet meer aandacht en
aanmoediging van de overheid
krijgen. In plaats van alsmaar
overheidsgelden te pompen in bedrijven en sektoren die ten dode
opgeschreven zijn, dient de overheid de arbeidsintensieve bedrijven met passende hulp tegemoet
te komen.
De K M O ' s verdienen ook expansiewetten op hun maat gesneden.
Het landbouwprogramma van de
Volksunie benadrukt het behoud
van het familiale bedrijf, dat uit
zijn benarde ekonomische positie
dient bevrijd te worden.
De voorbije twee jaren bereikten
de landbouwers een inkomen dat
nauwelijks 65 t.h. van het gemiddeld arbeidsinkomen van de andere bevolkingsgroepen benaderde...
O m de landbouwers metterdaad
te helpen is een splitsing van het

ministerie van landbouw op federale basis een noodzaak. Immers,
de Vlaamse en de Waalse landbouw vertonen sterke struktuurverschillen. De
koöperatieven
moeten inspraak van de landb)ouwers realizeren!
Behoudens een tiental andere
konkrete maatregelen om de landbouw nieuw leven in te blazen
vraagt de Volksunie ook dringend een verruiming van de
« overbruggingskredieten », teruggave van de BTW op fakturen
van ruw- en krachtvoeders (voor
tellingsplichtige
landbouwers),
soepele BTW-regeling voor vrije
markten, en een grondige herstrukturering van de Nationale
Dienst voor Afzet van Land- en
Tuinbouwprodukten.
NIEUWE KANSEN
De zelfstandigen, KMO's en landbouwers dienen meer dan ooit
een aanmoediging te krijgen om
voort te werken, en om nieuwe initiatieven te nemen. De middengroepen vervullen een onmisbare
ekonomische funktie in onze
sterk geïndustrializeerde maatschappij. De Volksunie wil de
familiale bedrijven door wetgevende initiatievan nieuwe en betere
levenskansen bieden, (hds)

Gedaan met geven en toegeven
Laten we objektief zijn. De regering
Tindemans was een totale ontgoocheling.
asociaal en verspilziek
Dat de krisis een wereldverschijnsel
is, mag geen ekskuus zijn voor het slecht
beleid waardoor ze ons dubbel hard treft.
Meer dan 1.000 miljard staatsschuld.
Triest rekord van werkloosheid. Inflatie
1/3 sneller dan in Nederland. Tekort van
60 miljard op de begroting. Egmontplan:
een put vullen met een andere put.
onverdraagzaam
De verzuiling wordt ingebouwd. De
regering zet het parlement voor schut,
maar plooit voor kapitalistische of
sindikale drukkingsgroepen: uitholling
van de demokratie,
anti-vlaams
Niet één Vlaamse eis werd
verwezenlijkt. Nols terug burgemeester.
Nu weer 9 miljard voor het Waalse staal.
Smeerpijp en chantage met het water.
Jacht op Vlaamse betrekkingen in de
Spaarkas. Gewestvorming met 3 en
Brussel op de wip.

federalisme met 2, Handen af van Vlaams
gebied, van Vlaamse mensen en van
Vlaamse centen. Gedaan met geven en
toegeven.
zuinig staatsbeleid!
Werken, ondernemen en sparen
moeten nog zin hebben. Voor onze
welvaart wil de VU een stabiel Iconen prijsbeleid, afremming der
staatsuitgaven, steun aan de kleine en
middelgrote bedrijven, herstel van de
konkurrentiekracht en van een gezond
sociaal klimaat.
open demokratie!
De VU wil het herstel van de
parlementaire demokratie, afbraak van
de verzuiling, open en volledige
informatie en ideologische
verdraagzaamheid, zonder vrees
voor diskriminatie.

Op 17 april kan U mét de VU
meebouwen aan een bewust
welvarend, demokratisch Vlaanderen.

Dit wil de Volksunie:
zelfbestuur!
De VU wil zelfbestuur voor
Vlaanderen in een ondubbelzinnig

sociaal en federaal

Uv/ énige vlaamse waarborg
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HET GAAT OM JE LOON...
Als je werkgever je loon betaalt langs een rekening bij de
ASLK, kan je van tal van voordelen genieten.
Als je bijvoorbeeld een woning wenst te kopen of te bouwen
kan je bij de ASLK lenen tegen een voorkeurtarief.
Je kunt er alles over lezen in het foldertje dat we je meteen
opsturen zodra we onderstaande bon ontvangen.

ASLKS
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

Te sturen aan de Algemene Spaar- en Lijfrentekas,
Dienst 089, Wolvengracht 48 te 1000 Brussel.
Naam en voornaam:
Adres:

wenst het foldertje over de salarisbetaling langs de
ASLK.
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Hoe geldig stemmen ?
Kamer

Senaat

VU 4

VU 4

EFFEKTIEVEN

EFFEKTIEVEN

1

PLAATSVERVANGERS

1

VU 4

PLAATSVERVANGERS

B

VU 4

9

Zondag zal ledere klezeres en
kiezer op voorlegging van zijn
oproepbrief en zijn identiteitskaart drie stembiljetten ontvangen : een WITTE voor de Kamer
van
Volksvertegenwoordigers,
een ROBE voor de Senaat en
een GROENE voor de Provincieraad.
Voor Kamer en Senaat breng je
een geldige stem uit door
• Het bolletje bovenaan de
lijst zwart te maken (kopstem)
• ofwel het vakje naast een
effektieve kandidaat zwart te maken (voorkeurstem)
• ofwel het vakje naast één
effektief en naast één plaatsvervanger zwart te maken (dus
twee voorkeurstemmen)
• ofwel het vakje naast één
plaatsvervanger zwart te maken.
Alle andere wijzen van stemmen
zijn ONGELDIG. Z o r g er ook
voor Uw stembiljet niet te beschadigen of te bevuilen. Men mag er
ook niet op schrijven of bepaalde
tekens aanbrengen: dergelijke
stembrieven zijn ongeldig.

Provincie

EFFEKTIEVEN

EFFEKTIEVEN

Voor de Provincieraad is er geen
probleem: men mag maar één

1

VU 4
zo
PLAATSVERVANGERS

i

PLAATSVERVANGERS

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
Zetelverdeling na de verkiezingen van 1974

Vroeger werd per 40.000 inwoners één afgevaardigde verkozen. Het
aantal volksvertegenwoordigers steeg van 95 in 1839 tot 212 in 1949.
Sinds 1965 blijft het aantal Kamerleden vastgesteld op 212.
Het officiële bevolkingscijfer van het Rijk op 31 december 1970, datum
van de laatste volkstelling, bedroeg 9.650.944. Als wij dit getal delen
door 212 IS er één volksvertegenwoordiger op 45.523 inwoners.
België is verdeeld in 30 kiesarrondissementen. De verdeling van de 212
zetels over de kiesarrondissementen geschiedt volgens hun respektievelijk bevolkingscijfer. Elk arrondissement krijgt per 45.523 inwoners
een zetel. De overblijvende zetels gaan naar die arrondissementen met
het grootste nog niet vertegenwoordigde overschot
Door de wet op de samenvoeging van gemeenten hebben de provincie- en arrondissementsgrenzen op vele plaatsen wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen waren evenwel met zo ingnjpend dat zij het aantal zetels per kiesarrondissement konden beïnvloeden.

I

Volksunie-meetings
Antwerpen

of ZO

1

14. WESTMALLE: meeting om 20 uur in het Kultureel Centrum, StJozeflei Gastspreker voorzitter Hugo Schiltz De VU-afdelingen
uit de Voor- en Noorderkempen stellen hun kandidaten voor

Brabant
15 OPWIJK: VU-meeting om 20 u. in zaal St-Paulus Sprekers
Annemie Roppe, Staf Kiesekoms en kamerlid Paul Peeters
15. SCHEPDAAL: VU-meeting om 20 uur in het Carenbergveldsportcentrum Sprekers. Hugo Schiltz, Lode Claes, Jef Valkeniers en Maunts Panis
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 GLABBEEK-ZUURBEMDE : VU-meeting met diareeks -Diagnose van het Leuvens stadsgewest» met als sprekers kamerlid Willy Kuijpers en senator Rob Vandezande, om 20 uur in Parochiecentrum Bunsbeek.

West-Vlaanderen
14 MOORSLEDE-DADIZELE: VU-meeting om 20 uur in «De
Vlasschaard », Roeselarestraat Sprekers • J P Pillaert en Lode
Van Biervliet
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vakje zwart maken, ofwel de kop
ofwel naast één kandidaat Vermits er geen opvolgers zijn is het
stemmen hier eenvoudig.

BELANGRIJK
Men mag zich ook op het stembureel aanbieden zonder oproepingsbrief wanneer men normaal
kan aannemen dat het niet-ontvangen een gevolg is van een
administratieve vergissing of vergetelheid. Wie normaal in de kiezerslijsten voorkwam en niet in
zijn kiesrechten werd geschorst,
heeft recht op het uitbrengen van
zijn stem. Dat kan door zich tot
de voorzitter van het stembureel
te wenden voor op)gave van zijn
identiteit
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STEUNFONDS 17-4-'77
prk 000-0147697-63.
VU- 1000 Brussel
G.B., Hoboken
200
N.D.S., Gefit
300
Z.W.D., St-Andries
1.500
M.V., Moorslede
200
A.V.,Erps-Kwerps
500
R A , Itterbeek
500
K.D.W. A., St-Niklaas
300
M.D.B., Edegem
G.G., Leuven ..
V.A.,Tielt
,.!$i::f4'^i^i..
G.C.,Koksijde
.¥:'o«.-.'.i4ii,-—- 500
A.V.D.B., Kapellen
/ S S C ^ • • • 250
A.S., Heverlee
-ït^s^'ï'- 1000
D.K., Ruisbroek ...,...:\iXi.-...^'4.
2.000
K.D.J., Gent
j ^ „ . k . „ . . r . r . . . . 500

J.C., Halen

.'*S£v'.

•."... 200

H.R., Oostende . . . : : . , ^ ' ; . ; 500
D.M.,Herzele
200
E.S., St-Kruis-Brugge
200
G.T.,Kortrljk
100
J.T., Geetbets
200
M.CGits
200
L.D.,Bredene
100
Onbekend, Algem
200
W w e V.H., Wilrijk
500
J.L, Korbeek-Lo
500
T.M., Eigenbilzen..^.1*1,:
100
R.T., Leuven
.?%.*X
100
H.R.Merksem
. ï . t * i ^ . , , . . . 200
A.V.,Halle-Kempen ....r-.C.lr:..:.... 100
V.,Mortsel
• 300
C L , Oostduinkerke
200
V.S, Zellik-Asse
100
A.V., Nieuwkerken-Waas
1.000
D.F.S., Buizingen
«• •^•- • r,v 1 000
J.V., Overijse
.--.j-i-i;; &.... 150
J.L,leper
500
V.R.,Beersel
1.000
P.V.H.Lint
100
G.D.P., Aalst
-^Qi^iMU..-500
LG., Leuven
.'...'.'......,'.':'.
250
L V , Itterbeek
200
A.R., Borgerhout
500
VU-afd. De Pinte ..-.^A^^i.^^ft^,.
2.000
G.B., St.-Truiden ..';•.".%È?Ifi,'2;. 1.000
M.C., Wuustwezel
".•Ó^iü..-.
500
A.P.,Diest
-.'.T.;:^^:. 1.000
J.V, Grimbergen
1.000
G.V.Leke
300
J.D.S.,Meise
^
^
300
F.D., Dilbeek
^^dS.
500
A.V.S., Antwerpen
200
F.T.,Genk
5.000
D.W.D., 1030 Brussel
500
A.H., Geraardsbergen
200
J.G., Liedekerke
1.000
A.D., Balen
200
J.V.,Schriek
500
P.M., Erembodegem
250
M D . , Erembodegem
250
B B , M D , V.D.V., Jette
300
D.V., Hasselt
300
EP.,Tessenderio
500
G.J., Ninove Lieferinge
1.000
N.D.C., Dilbeek
500
L D . B.M, Herentals
1,500
R.W., Leerbeek
1.000
G.T., Nieuwerkerken
1.000
V.D.B.P., Hekelgem
1.000
D.T.J., Meerbeke
250
J.D.,Gent
1.000
V . u , St.-Martens-Latem
100
FC,Grimbergen
200
D.G,Zaventem
500
E.H., Dilbeek
10
LM., Erembodegem
200
G.S., Boutersem
2.000
B.G.,Lede
500
V.J., Antwerpen
2.000
V.R., Wevelgem
500
JH.Kontich
1.000
BW.,Oostakker
250
LG,Lochristi
200
GR.,Zomergemi«,^^^;;ï_5jj^
200
PJ.. Borsbeek
1.000
-?£•
500
N.D.C., Gentbrugge... •i*s-»»-i
250
V.D.B.J., Jette
. ^ . •„- A "
3iD0
M.V., Perk
A C , Aalst .<rjj^^'i'^v«xalu..«-.
500
H.V.S, Aalst
2.000
H.M.,Lede
-,
300
J.V, Herk de Stad
1.500
J.V.D., Groot-Bijgaarden
300
LK.,Machelen
;;......'.. 500
A L , Berchem ..,«6^^'?3Ê&.-4-• • • •' 200
J.V., Kortrijk
:. :.7S:S!L.....
500
G.D.,Kuurne
- . . Ü ^ f c é ^ . . . . . 500
J.D.W.. Willebroek :....TZr^.'.'.
500
W . D , Broechem
500
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R.J., Heverlee
200
J.V., Wommelgem
100
Mevr. V., Mortsel
1.000
ZR.F., Schilde
3.000
H.D.S., Diegem
,^..,... 500
A.V., Kontich
rmë,W^^»300
W.D.V., Wilrijk
: ^ . ^ « & : : 2 0 0
K.L.,Edegem
1.000
A.D.S., Wommelgem
500
R.M., Mechelen .....iyjïM,*^
250

A.L., St-Niklaas

Jffi?at

200

R.S., Ertvelde
200
P.M.,Diest
1.000
J.C, Houthalen
,.;X.J:^200
E.LD., Heveriee
„,^^X
500
J.V., Heverlee
..,,gj^».,^,^$^^4%,. 300
H.D.,Kortrijk
:...'
250
GS.,Ledeberg
500
M.G, Antwerpen
200
G.A., Kortrijk
1.000
M.S., 1040 Brussel
1.000
R.V., St.-Kwintens-Lennik
1.000
F.M., Hasselt
200
F.V.D.B., Booischot
1.000
C V , 8200 Brugge
500
WD.CBeriare
100
R.A., Wijnegem
250
M.D.M., Rijmenam
100
LV.D.V., Wommelgem
100
W.S,Schilde
500
D.S.V.,St-Denijs-Westrem
100
A.V.M., Melseie
1.000
R.LItegem
500
G.K., 1120 Brussel
500
W.D.V.,Halle
500
G.G.,Merksem
100
R.B., Ichtegem
200
O., DendeHeeuw
500
LD.,Berlaar
1.000
W.V., 1080 Brussel
200
R.M., Kuringen
200
H.B., Maaseik
200
R.B., Bekkevoort
100
L.D.B., Tessenderio
300
A.H.,Hove
1.000
J.H., Walshoutem
100
L.V.,Kortrijk
100
J.C, Opwijk
200
A.V., Mortsel
300
N.V., Hoeilaart
1.000
M.V.A., Veerie
,^..^
1.000
GD., Denderleeuw ..';..STr:-.-'
500
J.V.N., Teralfene
M^^iil:.
500
A.S., Aaigem
,„J,V-^v
100
K.G., Meerbeke
500
J.S., Schoten
250
J.P.,Schriek
500
A.C., De Panne
250
S,Antwerpen
300
J.D., Merkem
I . . ; ^ . . V « : . ' . A . 500
E.CBelsele
- . . . i f v l i l v . . . 200
D.M.,St-Niklaas ....'.^jLii^fi-.
150
FH.,9160Hamme.....-(.ffi?^
200
A.C., Roosdaal
:* . f e i ^
1.000
R.CGent
tr.^.
100
S.S.E., Borgerhout
100
K V , Beveren
1.000
J.B., Zaventem
f5»ïï-.vï.
^00
R.D.,zeiiik
:^^T::
400
H O , Halle Kempen
1.000
B.J., Ranst
300
J.B.C, Aalst
1.000
Naamloos, St-Gillis-Brussel
1.000
M.M.B., St-Lievens-Esse
500
J.B.,Lo
500
A.D.,Asse
1.500
M.B., Kortenaken
y s i J S S ^50
A.B.,Brugge
" . . . " ' 200
H.D.,Elsene
1000
C h r . C , Eisene
1.000
N.C, Eisene
1.000
J.W.,Lede
300
W O . , Lovendegem
500
A.D.V., Weert
200
J.P., Boortmeerbeek
200
G.-N., Nossegem
200
J.L,Ekeren2
500
M.B., Alveringem
200
E.V., Oostende
500
A.V.P., Waarschoot
500
V.-V, Roeselare
200
M.V., Middelkerke . . ^ , i « . ^ w . . . . 200
C V , Koekelare
2.000
V - W , Genk
500
A.D.B.-V., Wilrijk
200
P.H., Wilrijk
500
C.B., 2020 Antwerpen
150
C L en L , Wijnegem
200
J.D., Oostende
200
M.S., Aalst
4i«<-.«-u
200
R.T., Itterbeek
'...
1.000
C M . , Strombeek-Bever
500
F.G.,Mol
600
Kinderen C , St-Truiden
1.000
M.V.H., Ertvelde
200
Onbekend, Menen
200
R.D.K., Hekelgem
500
LD., Erembodegem
600
E.T., Bonheiden
1.000
C.S.M., Deurne
300
J.D.F.Gent
4^.i^1000
M.G.,Bocholt
-V:.?^^
100
E.S., Puurs
J:4«i.w200
J.D., Gentbrugge...'.
200
P.D., St-Pieters-Woluwe
2.000
A.F.,Merksem
1.500
A.DM.,Gent
. i i j . ^ „ . i a # » 100

J.V.Temse
200
J.J., Hasselt
500
V U Leffinge Spermalie
1.000
V.D.V., Vilvoorde
500
F.P., Schaarbeek
200
L.B., Kessel-Lo
200
I.T., Leuven
200
G.D.C., Kaprijke
1.000
J.V., Kaprijke
500
V.D.B.J., St.-Denijs-Westrem.... 1.000
L.D.B., Malderen
500
GI.,Temse
500
H.N.,Ninove
1.000
H.R., Kerksken
200
E.D.V.C., Denderleeuw
2.000
G.G.,Aalst
750
D.Kontich
500
J.S,Kuringen
2.000
TV.,Overijse
500
P.S., 1040 Brussel
100
C C , Borchtlombeek
1.000
J.D.K., S.-Amands
500
H.S., Herentals
200
G.R.K., 4090 BSD
200
L.B., Brussel
200
J.M., Keerbergen
100
P T , 4090 BSD
1.000
E.K.,Aalst
100
J.T.,Asse
500
J.F., St.-Stevens-Woluwe
1.000
J.M., Kortenberg
500
M.V.. Grembergen
100
Mevr. M.M., 1080 Brussel
25.000
CMechelen
350
G.V., 2050 Antwerpen
2.000
H.C, 8200 Brugge
100
J.S, Berchem
500
A.D.L.,Gent
100
P.S.,Geraardsbergen
500
T.D.D., D e Pinte
1.000
O.M.,Zarren
500
MC,Gruitrode
250
A.D.W,Rekem
1.000
R.L, Grimbergen
100
C.M.V., Heide-Kalmthout
300
A.V.E., Tervuren
500
J.C, St.-Pieters-Leeuw ...........^ 5.000
Naamloos, Wijnegem . . . - s è ! ^ ' . ^ . . 300
K.C., St.-Ulriks-Kapelle ...'...'.!:.'... 500
M.V.G, 1080 Brussel
300
J.P., Hasselt
200
D.O.P., Poperinge
500
G.D.V.,Gent
1.000
S.S.A.,Burst
100
A.V.,Tielt
100
EH.Ieper
1.000
F.P., Weerde
500
K.D., Oostende
1000
G.L,Bredene
1.000
RJ.Dilbeek
1.000
D.V.,Geel
500
V.V.H.,Mol
200
J.F., St-Truiden
1.000
P.H., Nieuwpoort
1.000
M.L, Ninove
500
J.P.H., Maasmechelen
1.000
A.E.R., Lauwe
500
E.J., Grimbergen
500
G.UNijlen
500
A G . , De Pinte
1.000
M.V.H.,Gent
2.000
B.,Ertvelde
500
D.DZ.,Eeklo
««^-j*
250
J.D„Borsbeek .."..^^^,^.
500
J.V., Houthalen
„:.-..-.:r,^V.:"
A.V.I., Mechelen . ; $ ^ ^ i . : i : 4 j j j . ' . . 100
S.-S.F., Denderleeuw
A C , Mortsel
i . ^ . i ^ i';%.,. 500 M.D.J., St-Niklaas
G C , Brasschaat. Smi-fSi,>Cj^-sr1i
.»?üfi., Wilrijk
p .
A L , Koksijde
..". . ? Ö . ^ ï i ; t ^
'"_D., G e n t . . . . . ' ; . . . . ^ ,
P.G., Rijmenam
• . * ; ^ ^ ' . 10Ö
,G.D., Herenthout
..é^ji^..R.V.D.E.,St.-Niklaas
..:.-$Li-^,-{.000
L V . C , Edegem
^.r^'T...
P.B., Welle . . r . . . , . . . y , . « 4 v : ^ t 1D00
LH., Oudenaarde . ,-*^4.-MS$-t'..,
A.P., Lint
,U'~^-'^_^^,'ü4i^
• • 500
D.D.-D, Bellegem . , ^ ! , ,r<*,....
F R , Brugge '„Z^^^X--^^.
1.000
E.A., Koningshooikt
F.V.H;, Meerbeek
.:^.,Z^,^Ss:.-1.000
R.V.H., Kortrijk
"..,
S.C, Nossegem ...sïïi'ï?»»;
1 000
H.H., Berchem ..........
PT,Wemmei ....a;3fe^'.
1.000
'is^
M.S., W e m m e i
R.G., St-Niklaas ..'.'.'.'.''.r
500
LD.S,Laarne
200
J.V, Wemmei

500
500
300
1.000
250
1.000
1.000
200
3.000
4.000
200
, 500
1.000
500

G.V., Vilvoorde
200
R.D.,Zarren
500
Naamloos, Lier
1.000
A.E.. 2050 Antwerpen
200
J.D., Aartselaar
500
M.B.,Riemst
500
H.H, Borgerhout
200
A.H., Booischot
150
A.V.D.S., 2040 Antwerpen
500
M.V., Lembeek
300
F.S., 2000 Antwerpen
300
LH., 1060 Brussel
100
J.V.D.P., Zellik
1.000
A D . , Gent
1.000
J.M., Strombeek-Bever
1.000
E.S., Grimminge
1.000
KD.COkegem
100
A.M.M., Edegem
500
R.S., Destelbergen
100
E.J., Meisbroek
500
J.V,Genk
. . , . , ^ . ^ , . - . . 1.000
O.H., Moerbeke
i » # M . • 250
P.B., Aalst
: . . . . . . . . . . 1.000
V.D.E.U., 1020 Brussel
1.000
A. en R.O., Honsem
200
J.D., Oostduinkerke
250
J.V., Oudergem
500
E.A.,Merksem
100
P.F., Poperinge
500
Mevr. C , Koersel
^.:..500
A H , Heldergem
.-f::... 500
M.V.A.,Hamme
500
M D , 1080 Brussel
600
K.J., Mariekerke
1.000
C L , Merchtem
100
LS., St.-Katelijne-Waver
500
G.B., Helchteren
200
V.D.V.G., Duffel
500
LV.M., St-Stevens-Woluwe
200
G.V.A., Kontich
200
A.F.,Herzele
500
L.B., Jette
. . , „ . . . . „ . . . . . 5 . . . 500
M.W., Wetteren . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
G.V.D.A., Teralfene
200
VU-ERPE
10.000
G.U., Essen
500
M.V.Bellem....,..,
1.000
R.-S., Bellem
MU:-*^• 1 000
K.P., Antwerpen
......'.
500
J.C, Maasmechelen
250
LR,Gistel
300
H.D.B.,Gent
200
R.V., Brasschaat
500
N.J.S., St-Amandsberg
1.000
J.K., 2658 Ruisbroek
500
R.W., Mortsel
500
A.J.,Gent
2.000
J.V.H., St-Niklaas
500
W.B., Alveringem
500
LW.,Brugge
200
J.S., Mechelen
500
W.D.K., Brasschaat
1.000
F.J., Herdersem
1.000
B., Edegem
^ . „ ^
2.000
D.B.T.,Willebroek ....:^>'>^
150
J.B.,Belsele . . . . „
. > . . . . . J . . . . 1.000

F.S., Hasselt .....\:^.^.tmm.
J.V.O., Aalst
:

250
5.000

A.V., 1180 Brussel
500
G.B., Zellik
500
H.CAalter
u-Ut,
500
L.D.V., Herentals
".'.
200
W.T., St.-Kat.-Lombeek
1.000
VU-Hekelgem
15.000
W.V.,lzegem
300
R.C, Menen
200
K.S., Edegem
200
L.D.,Vremde
200
C.M.P., Den Haag
500
J.V., Maaseik
600
A.L., Kaprijke
500
U.S., Vilvoorde
300
J.J., Oostduinkerke
100
V.-V.R, Kruibeke
200
L.O., Oostende
200
A.V.,Geel
1.000
WWE.V.S., Antwerpen
500
J.D., Leffinge
100
V.J., Zwijndrecht
300
F.G.,Hove
1.000
A.R., Drongen
100
Vlaamse Vrienden, Boom
2.000
G.S., Oostakker
200
CMechelen
200
F.V.,Hove...
100
L V . H , O o s t a k k e r ....sm^S:^
500
P.P., Halle ( K e m p e n ) 4 . > . - ' - " * '
300
H.CNijlen
j,v',(rtï.„
1.000
A.V., Torhout...T??^:ït.300
J.R., St-Stevens-Woluwe
1.000
L B , Edegem
500
G.B., Berchem
500
LD.CAfsnee
300
E.H., Aarschot
:... 500
R.D.V, Strombeek
500
L M . , St-Stèvens-Woluwe
400
L.D.R.,Lier
1.000
L M , Zottegem
:
200
R.V.-P., Wervik
200
W.M.,Lebbeke
100
N.S., Halle-Booienhoven
500
R.V.O., Halle-Booienhoven
200
V.,Schilde
300
P.-H, 1160Brussel
200
T A , Dilbeek
t . ^ ^ ^ . . . . 1.000
D.H.-D., O e u r n e - Z . . . i ^ ^ ^
250
M.V.U., Merksem . ' i i ^ ^ S ^ f f i y ï j j ^ " "
L L , Mortsel ........-.. : 7 a ! ï S ^ * t « ! ^ 0 0
R.CSrugge
1.000
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G.P., Broechem
500
V.S., Kraainem
200
R.T., Alveringem
1.000
V.D.S., Aalst
5.000
Fam. D.R., Vilvoorde
250
H L , 1180Brussel
200
J.W.Heusden
500
F.V.D., Halle
2.000
A C , Berchem
500
J.B., Koekelberg
1.000
R.D.F., Kalken
100
R.D.C, Bever
500
N.E., Pellenberg
500
H.VDV, Zwijndrecht
250
F.D.M., Denderhoutem
5.000
F.M.,Jette
100
LD., Mortsel
500
Naamloos, Nederiand
5.000
Mevr. V.O.G., Schaarbeek
1.000
G.V.D., Aarschot
300
Naamloos, Hoogstraten
500
H.,Hemiksem
250
M.S., Duffel
K,.,—^
500
J.V.G., Kruibeke . . . ^ . . ^ i ^
200
W.B.,Galmaarden .'...T!'^,...,
. 400
S.D.Beemem
:."....;t^... 100
A.H., Deurne
100
A.J.,Ekeren
200
W C , Mechelen
5.000
CCLanaken
200
D S , Machelen
400
J.V.D.B., Wolvertem ...,i.^:.^.
1.000
F.D.H., Aartselaar
:lr:T.'^:r::.. 125
J.G., St-Niklaas
1.000
J.B.-L, Halle
200
G.B., N i j l e n . . . , - , * ^ « * i . „ .
200
M.C, Genk . . . ? . P T ^ ~
500
V A . , Ganshoren
100
P.V.,Neerpelt ....
500
LF., Houthalen...
500
E.V.,Lebbeke....
100
H - C , Puurs
500
R.S., St-Martens-Bodegem
100
J.P., A n t w e r p e n . .
300
J.S., Balen
500
A G , Vrasene...
200
A C , Dendermonde
100
L.T., Dendermonde
100
V.S., Borgloon ...
100
V.W., Scherpenheuvel
200
E.J., Wilrijk
1000
F.V.,Kraainem ...
200
C.V.,Vlijtingen ...
500
J.G.,Bouwel
100
A.V., W i j n e g e m . .
200
A.D.D., Vilvoorde
1 000
S.R., Laken
5000
B.J.D., Jette
300
J.B., Mortsel
100
K.D.N.,Temse....
250
AR., 8200 Brugge
250
V., St.-Jans-Molenbeek
1 000
Fam. W., Ertvelde
500
Fam. BM., Sleidinge
1 000
LB., 2020 Antwerpen
1 000
G.P., Gistel
100
J.D.W.-K., Hombeek
200
G.D.M., Geraardsbergen
500
E.P., D e Panne ...
300
A.J.,Testelt
100
A.V.H., Zwevezele
1 000
Onbekend, Jette
500
M.S., Herent
200
G.L, 1040 Brussel
500
A G . , O v e r p e l t ..
500
C.D.T., Antwerpen
100
K.F., St-Laureins
3 000
P.B., 1020Brussel
<^VM , «
200
J.B., 1020 Brussel
'^!,-'
100
LH., H e v e r i e e . . .
200
P.P., 1070 Brussel
500
G.G., leper
«...i-rf.»» .»«•
250
D.Z.H.,Brugge..
.&«..„, .
200
• R.V., Mechelen .
"Sii^v
100
F.-D, S c h o t e n . . .
», j^LSÊ.
250
Fam. F.H., Lebbeke
1 000
G.V.D., Hoevenen
200
A.V.K, S t - M a r t - B o d e g e m
500
M.V., 1080 Brussel
250
JB., Kapelle-op-den Bos
500
R.T.Diest
500
V.-V.M., Grimbergen
500
F.V., 1030Bnjssel
2000
LV.D., Lichtaart
500
A.V., 1080 Brussel
1.000
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J V U Wommelgem
EV 8310 Brugge
R V O Itterbeek
V H V Mechelen
D Knokke-Heist
G M Ichtegem
E V D B Erembodege m
O L Wijnegem
J D P Oudegem
L W Kapelle-op-den- 3os
W V B Antwerpen
EG Merelbeke
J W Grembergen
M S Izegem
IC Zutendaal
ES Testelt
MR Deerliik
.

HW Rekem

100
100

1000
1000
500
500

1000
250

1000
2000
1000
280
500

1000
250
200
500
200
500

^.l^?l

K V Tessenderio
W N St Levens Esse
R D C Zottegem
HB Tervuren
E V D W Waarschoot
M V D V Ten/uren
L-V Kapellen
LD Bree
VU Zelem
H Vilvoorde
G D Oostduinkerke
FS Kortnik
„ ^ r'iWH Zonhoven
*****
RP Zottegem
L D W Lot
PV Lebbeke
'
A J C Antwerpen
K Borgerhout
HV 8320 Brugge
A V D Evergem
G C Antwerpen
J V D B 2020Antwerpen
A D C Brecht
J V A Schoten
V M Antwerpen
D S Lnden
VR B Kallo
Kinderene Antwerpen
BP M Temse
A D Zichem
S J Balen Neet
W W Snaaskerke
M M De Panne
HR Evergem
W V Aalter
HB Borgerhout
N V Gnmbergen
^ J V Kerksken
RR S t Truiden
A V A Lovendegem
W M V G Zwijndrecht
EH Antwerpen
A W St Niklaas
EM Ledekerke
#^,**.t*
G V Gistel
HS Hasselt
-S^^S^"
A D Bottelare
T L Schepdaal
J V T Brugge
EH Deume
J V Manakerke
K-VM Mechelen
Wij^p
Gebr F Dilsen
MJ L Gent
R N Zaventem
O J Aalst
.^»aii.•f*&lMniS»-

1000
300
250

1000
250
200
100
950

1000
500

2000
100

1000
450
500
200
300
500
200
200
200
300

1000
500
200

2000
5000
500

1000
100
500

1000
500
200
100
500
500
500
500
200

1000
300
300
200
250
500
100

1000
1000
500

1500
1000
500
150
50

1000

GV Hoeilaart . r«^%:;:3aC^
L V Vossem
M V Niel
D Turnhout
J V Mol
A V Maasmechelen
H G - D W Antwerpen
P V M zaventem
J V P 1180Brussel
RD Ler
M N Eppegem
RL Vollezele
J V Hasselt
E F 1030 Brussel
A N Berchem
^
M S Diegem
R V H Landen

500
500
100
500

2000
500
500
200
200
100
500
300

3000
300

tet

1000
100
200
500
150
250
200
100

MK

FW
GM
RV
FO
SS

Meise
Hofstade
Oostkamp
Wemmei
Borgerhout

^^^^^k

^^^^^^^^

^^^^^^^m

^ ^ ^ A

^^mm
^^m

««kf **••#•->*

** I *

r'

^ H

k

^^1^^
^^1A

••

^^1
^^1
^^1

^ï 4F

^•M
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200
LR Schilde
100
HS Manekerke
300
PH 2050 Antwerpen
1000
J B Eernegem
100
E F Kortrijk
200
J V H Waasmunster
750
A L en H Borgerhout
10000
U D K Ursel
1000
P D M St Amandsberg
200
J V V St Denijs Westrem
500
W R St Stevens Woluwe
100
RD Rekem
5000
HV E Schaarbeek
200
J L Ninove
1000
J D P Brakel
500
M S Geluwe
1000
A DS Waasmunster
500
FJF Zellik
500
M W Maasmechelen
400
JR Oostende
500
F D S Neigem
100
BP A Gentbrugge
100
D M Gentbrugge
500
V W Eppegem
1000
J V 1140 Brussel
1000
JT Oostende
200
RS Deume Z
200
R D Lovendegem
10000
PK Waasmunster
500
Z V D C Manakerke
150
C D V Vilvoorde
1000
RLR Zonhoven
500
W H A Antwerpen
250
HV Brustem
800
D B D S t Genesius Rode
200
P V D S St -Kwintens-Lennik
1000
EK Asse
300
H V H Mol
200
Onbekend Menen
1000
VU onze enige hoop
1000
Alles voor de VU
5000
J A Denderleeuw
1000
R D M Denderleeuw
250
GG Mortsel
100
A V K Erps-Kwerps
300
V B - F J Neerpelt
500
A L K Oostrozebeke
200
J G Oostduinkerke
500
OP Asse
1000
FS Boechout
300
H DER Evergem
1000
A L St Eloois-Winkel
500
T D C Meldert
1000
B V R Gentbrugge
300
G V B St Niklaas
200
J K Antwerpen
500
V U Berchem ^-smmr'
1000
H M Tongeren 'S,"X,„,.
500
A -J L St Andnes
1000
J G Zele
500
J B Sijsele
1000
J D R Niel
500
J V D P 1040 Brussel
200
EV Denderleeuw
250
JR Strombeek
500
J H Overijse
100
A L Liedekerke
200
H U Drongen
500
GP Galmaarden
500
RD Lubbeek
1000
VZW H O H Antwerpen
500
A W Borgerhout
500
L V G 8200 Brugge
HS Buggenhout
„ . . , ^ „ . 5000
G D Koekelare
.,^:él^.
500
500
EV Antwerpen
500
G L Itterbeek

WS

250

2000
D Schoten
500
FC Tessenderio
1000
NAAMLOOS Nijlen
250
P V D P Puurs
500
D K Gent
700
J J Lint
J G Tongeren
1000
2000
E V D B Asse
200
J D Harelbeke
200
W D Reninge
500
M B 4090 BSD
500
EC Wilrijk
500
A V H Wilrijk
500
O BP Dworp
3 000
IVR 1160 Brussel
300
G H Wakken
1000
EB St Genesius-Rode
J C Hamme
1000
500
J S Tienen
200
W V D V Wetteren
250
T R St Truiden
500
J V E Oostende
200
A S Niel
200
FC KesselLo
1000
C A 1200 Brussel
100
A S Neerpelt
300
V O S Deurne-Noord
500
J V D V Tielrode
500
A S Alken
100
V D B Dilbeek -aAca*».
100
M O E Itterbeek*ï:?"SI
M V D B (ingezameld) Anderlecht
6000

Verkiezingsnieuws
Ypres
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De laatste
liberale
franskiljons
in Vlaanderen

FRANKOFONE
KRABBENMAND
Dat de frankofone wereld in het
Brusselse een krabbenmand is
weten w e al lang Vooral bij de
liberalen de PSC en het FDF is
het «verlopen» schering en inslag nu eens van de PL naar het
FDF en omgekeerd of van de
PSC naar het FDF of vice-versa
enz
De ene keer wordt op alle tonen
de «onverbrekelijke Waals-Brusselse band» beklemtoond dan
weer als onbestaande gebrandmerkt Nu waarschuwt de FDF-er
Persoons (zelf een ex-PSC-er) de
franstalige Brusselaars als volgt
« W e zullen vechten voor het
zwakste gewest De twee andere
gewesten Vlaanderen en in zeker opzicht ook Wallonië pogen
Brussel stiekem te wurgen zoals
de sterksten steeds doen wanneer ze laf Zijn»
En dan te
bedenken dat Persoons partijgenoot Outers kandidaat is voor
het R W te Luik i

Dat de politieke partijen hun meetings meer en meer in een show
inkleden wordt vandaag als een
normaal iets ervaren Daarnaast
zijn er allerlei gebeurtenissen
waarop politiekers utgenodigd
worden hetzij als parlementslid

, ^ , ,e vetsement a.
„ „ formulier de

,„,

Ï ; S . - - - ° - ^ ^

•
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Monsieur Ie senateur Hilaire Lahaye de Courtrai-Ypres heeft zijn
streekgenoten in de Westhoek kond gedaan van zijn elektorale ambities binnen de schoot van de P W M e t een brief In de taal van de
onsterfelijke Molière '
Monsieur Lahaye geeft uiting aan zijn bezorgdheid om de moeilijke
tijd die ons land nu k e n t « L'heure est grave» schrijft deze PLPP W e r En hij doet een beroep op de zwijgende meerderheid om hem
naar Brussel te zenden O m het land te redden La Belgique ligt hem
nauw aan het hart
Was het P W - v o o r z i t t e r Frans Grootjans met die geregeld de beweringen bestreed als zou zijn partij de laatste franskiljons m Vlaanderen politiek onderdak verlenen ' '
Arme partijvoorzitter Arme P L P - P W

burgemeester schepen enz Z o
werd te Flemalle-lvoz-Ramet een
handelsbeurs geopend gepatroneerd door burgemeester-kamerlid Cools tevens PSB-ko-voorzitter En lezen w e daar met dat op
zaterdag 16 april — daags voor
de verkiezingen — een voorstelling van «integrale striptease » zal
georganizeerd worden in het kader van de handelsbeurs Hierbij
vroeg de Libre — nog steeds op
post ter verdediging van de goe-

de zeden — zich af of de h Cools
de vooravond van de verkiezingen vrolijk en bij de champagne
zou doorbrengen of niet Afgaande op de Vlaamse naam van de
Waalse partijleider zou het weekblad «Pan» wellicht in dit frivool
g e b e u r e n ^ e n nieuw bewijs kunnen vinden ^ o o i ^ i e t bestaan van
" l a perversite flamande» met
welk citaat alle Pan-lezers vertrouwd zijn

Liberale minister ziet
toe hoe 200 bankbedienden
werk kwijtraken
Bij de Nationale Bank van België werken zowat 2 000 bedienden Uit welingelichte bron (die hebben wij ook bij de NBB O
vernemen wij dat momenteel hard gedokterd wordt aan een
werkverdeling volgens taalgroep waarbij 209 Vlaamse bedienden zonder werk zouden vallen
M e n zal daar wel een administratief kunstgreepje bij bedenken Maar, in plaats van 1 200 Vlaamse bedienden en 800
franstaligen zou men spoedig het aantal franstaligen met 200
willen vernneerderen Of 200 Vlaamse bedienden minder
Minister De Clercq (PVV) van Financien is daarover goed
ingelicht En hij zwijgt er jnet de verkiezingen v o o r d e deur, in
alle talen over
De P V V IS immers voor «verdraagzaamheid en vrijheid»
ook ais het om broodroof van Vlaamse bedienden gaat
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IN PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN
WORDT NEDERLANDSE KULTUUR GEWELD AANGEDAAN
Het is duidelijk dat de direktie van het paleis voor schone kunsten
de Vlamingen wil buitenkijken Vlamingen zijn in dit Brussels kuituurpaleis ongewenst. Dat is de bevinding van direkteur Hugo Rau van
« Ontdek de Wereld », die met zijn sekretaresse juffrouw Marjet De
Roose zopas werd ontslagen. Over de financiële situatie van Ontdek
de Wereld wordt overigens nog steeds geheimzinnig gedaan. Toch
werd Ontdek de Wereld volgens afgevaardigd-beheerder Van Hoeck
van het Kunst- en Kultuurverbond uitsluitend om budgettaire redenen onthoofd. Op een perskonferentie woensdagvoormiddag hebben De Rau en De Roose evenwel aangetoond dat het ongemotiveerd ontslag alleen tot doel heeft de Vlaamse tegenhanger van
< Exploration du monde » te kelderen
En tot nog toe kwam er geen reaktie van CVP-minister Rika De
Backer van Nederlandse kuituur..
Jaarlijks worden er enkele miljoentjes subsidie in het FVsK
gepompt
Zowel de provincie Brabant, als
het ministene van Nederlandse
kuituur en de Nederlandse Kultuurkommissie ( N C O vertenen
subsidies Meer dan 8 0 1 h van de
aktiviteiten van het Kunst- en Kultuurverbond worden, aldus dhr
Hugo Rau, door Ontdek de Wereld georganizeerd
O p het gebruik van de overheidsgelden IS er nauwelijks kontrole
Zeker is wei dat de beloofde
transferten van inkomsten van
manifestaties van «Exploration
du Monde » in Vlaanderen tot nog
toe achterwege zijn gebleven
Het gaat jaarlijks om een bedrag
van minimum 1 miljoen fr

HAAT
Ontdek de Wereld heeft reeds
veel Brusselse Vlamingen naar
het paleis voor schone kunsten
gelokt Van 1 september 1976 tot
in maart van dit jaar werden 464
taalgebonden voorstellingen gegeven in het paleis toneel, kabar e t spreekbeurten
Hiervan waren er 383 in het
Frans, en 81 in het Nederlands
Waarbij Ontdek de Wereld met
bijvoorbeeld een voordracht van

Mare Sleen bomvolle zalen lokt
Merkwaardig is nu dat de nederlandstalige overheid precies evenveel subsidies geeft aan het PvsK
als de franstalige
De subsidies gaan met rechtstreeks naar de innchters van
manifestaties, maar worden globaal aan de algemene direktie
gegeven, die het doorspeelt Vandaar de duistere financiële rekeningen Vandaar dat de drogreden voor de afdanking van de
twee stafmedewerkers van Ontdek de Wereld bijzonder doorzichtelijk IS
In 10 jaar tijd is Ontdek de
Wereld uitgegroeid tot een grootse organizatie die 800 vertoningen per seizoen organizeert en
300 000 toeschouwers lokt
Ontdek de Wereld zou in september 25 jaar bestaan
Maar met
de broodroof van dhr Hugo Rau
en Marjet De Roose wil men duidelijk de uitstraling van deze organizatie inkrimpen
Wie de fransdolle burcht kent, die
het PvsK nog steeds
is, hoeft
zich met te verwonderen over dit
ontslag dat pijnlijk aankomt bij
veel
sociaal-kulturele
verenigingen, kulturele centra en scholen die de voornaamste afnemers
waren van de Ontdek de Wereldprogramma's Hugo Rau en Marjet De Roose zijn twee van de

vele Vlamingen die zich dagelijks
te Brussel moeten verzetten tegen allerhande openlijke en verkapte vormen van Vlamingenhaat
Hugo Rau « Wij zijn het slachtoffer geworden
van de beruchte
Paleis-maffia, die geen Vlaamse
ontplooiing duldt, maar wel graag
Vlaamse subsidies
opstrijkt»
Opvallend is dat minister van
Nederlandse Kuituur, Rika De Backer op deze zoveelste kaakslag
die de Vlamingen in het PvsK krijgen, nog met heeft gereageerd
Z e heeft wel bij gelegenheid gepleit voor een Vlaamse aanwezigheidspolitiek in het Paleis voor
Schone Kunsten Daarmee bestrijdt ze dan de voorstanders
van de inrichting van een Vlaams
kultuurcentrum in het hartje van
Brussel Maar, als Vlamingen in
het PvsK aan de deur gezet worden, manu militari als het ware,
dan laat de CVP-mimster van kuituur mets van zich horen

Getuigen Op zondag 17 april, dag
der verkiezingen hebben we een
groot aantal getuigen nodig tijdens de
telling der stembneven in de stadsfeestzaal en de Handelsbeurs in de
loop van de namiddag Geef uw naam
op aan het sekretanaat Tel 36 84 65
Sekretariaat in deze verkiezingspenode 18 het sekretariaat op weekdagen geopend van 9 tot 19 u en op
zaterdag van 9 tot 12 u
Verkrijgbaar stickers, folders badges enz
Steun kan afgegeven worden bij een
onzer bestuursleden gemeenteraadsleden of parlementairen U kan ook
op het sekretanaat intekenen Stortingen welkom op KB 404-303680174 van VU-Antw Stad
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 hetzelfde
EKEREN
VERKIEZINGSFONDS
De leden en sympatizanren, die een
geldelijke bijdrage willen storten ten
voordele van het verkiezingsfonds, gelieven gebruik te maken van de bankrekening VOLKSUNIE-EKEREN Nr
414-5024661-97
Verkiezingsfonds
Hartelijk dank i

W I J lO

LEEUWEVLAGGEN
Personen die zich een leeuwevlag willen aanschaffen gelieven zich in verbinding te stellen met het VU-sekretariaat Geestenspoor 72 Ekeren Tel
410441

De meeste verenigingen hebben
een franstalig overwicht, zo zij
met uitsluitend franstalig zijn
Vermits Nederlandse en Franse Kuituur eenzelfde subsidie verlenen, zou mogen verwacht worden dat de taalwetgeving in het
PvsK stipt zou nageleefd worden
Naar buitenuit is deze instelling
inderdaad tweetalig, maar in de
werkelijkheid wordt de Nederlandse kuituur er geweld aangedaan
De Vlamingen worden er als

15

v u
BOOISCHOT VUJO-kleinkunstavond
met Johan Verminnen
om 20 u in parochiezaal Voorverkoop en CXIP 60 fr

16

BORGERHOUT VU-autokaravaan Vertrek om 14 u Bikschotelaan Aankomst om 17 u, Moorkensplein

16 A R E N D O N K : 1ste Volksunie-Lentebal in het Judolokaal,
M a r k t om 20 uur
24

MOL
«MALPERTUUS»
Sinds een jaar hebben alle Vlaamsgezinden te Mol hun stamlokaal « Malpertuus » gelegen nabij het station op
de Turnhoutse baan Een gezellig
drankhuis vol Vlaamse sfeer Een ruime zaal voor allerlei gelegenheden,
vergadenngen feestjes, danspartijen
familiebijeenkomsten enz
Alle Vlaamse vnenden treffen elkaar
in Malpertuus U kunt er ook terecht
Voor alle inlichtingen omtrent onze
aktiviteiten vlaggen kentekens, affiches enz Malpertuus, Turnhoutse
baan 15, Mol Tel 014/31 6472

EKEREN Dr Borms-herdenking om 10 uur in de St-Franciscuskerk te Merksem Om 11 optocht naar het Gemeentepark Om
11 u 30 toespraak door sen O Van Ooteghem en bloemenhulde aan het graf

Dr Bormsherdenking
Voor de 26e keer heeft op zondag 24
apnl as te Merksem-Antwerpen de
Vlaams-nationale dr Borms-herdenking plaats Deze herdenking zal een
hele dag in beslag nemen, vermits
ook 's namiddags — op initiatief van
de jeugd — in de zaal 2060 Bartolomeusstraat te Merksem een jeugdnamiddag plaatsheeft Reeds op 22 april
wordt met een fakkeloptocht te Antwerpen de aandacht gevestigd op de
Borms-hulde

MERKSEM
VERVOER NAAR
HET KIESBUREEL
Ook bij de as parlementsverkiezingen organizeert VU-Merksem weer
een vervoerdienst voor zieken ouden
van dagen en alle personen die zich
moeilijk kunnen verplaatsen Belangstellenden richten zich hiervoor tot
het VU-sekretanaat Trammezardlei
11 telefonisch te bereiken op het nummer 46 02 79 met opgave van het aantal personen en eventueel het verlangde uur van afhaling

Het Paleis voor Schone Kunsten
telt met minder dan 10 zusterorganizaties de Vereniging voor Artistieke en Kulturele Verspreiding
( V A C V ) , Ie Rideau de Bruxelles,
het Kunst- en Kultuurverbond, Europalia, Kulturele Aktie, Brusselse
Filharmonie, Jeugd en Muziek,
Vereniging
voor
Tentoonstellingen, het Belgisch filmarchief en
« Art et Culture »

MUnD^R

ANTWERPEN
ANTWERPEN (STAD)

AKTIEKOMITEE

tweederangsburgers behandeld,
ook al maken een aantal vooraanstaande Vlamingen (Mark Galle
bijvoorbeeld) deel uit van de verschillende raden van beheer
Hugo Rau «Ik heb mij tijdens
mijn werkzaamheden
in het Paleis voor Schone Kunsten voortdurend moeten bezighouden met
elementaire Vlaamse zelfverdediging die de normale werking van
Ontdek de Wereld beslist heeft
afgeremd In dat verband heb ik
geen enkele gelegenheid willen laten voorbijgaan om mijn direktie
met talrijke nota's en brieven, en
bij talloze gesprekken in te lichten
over de meest hinderende
en
meest beledigende vormen van
disknminatie die ikzelf moest ondervinden, of die mij werden ter
kennis gebracht door
sprekers,
publiek, medewerkers
en kollega's
Precies in deze reaktie tegen de
disknminatie moet de
werkelijke
reden voor het ontslag van mezelf en van mijn
sekretaresse
gezocht worden »
Tijdens de perskonferentie had
juffrouw Roose het ook nog over
dokumentatiemappen die door
de direkteur van het Kunst- en
Kultuurverbond ongebruikt gelaten worden, en over miskenning
van de aktiviteiten van Ontdek de
Wereld in de « Kunst en Kuituur
agenda» Inmiddels werd een aktiekomitee gevormd door vier parlementsleden de kamerleden Willy Kuijpers (VU), Roger Dewulf
(BSP), Paul De Kerpel (CVP) en
senator Louis Waltmel (PVV)
Dit komitee wil het ontslag van
Hugo Rau en Marjet De Roose
ongedaan maken, en ook de disknminatie in het PvsK tegengaan
Het komitee Paleis voor Schone
Kunsten wordt geleid door de h
Etienne Wieme (Lentestraat 47,
Gent 9000 Tel 0 9 1 / 2 1 3 3 1 1 )

Met al die verkiezingsdrukte
zou je vergeten dat de lente
begonnen is..

Steeds meer Vlamingen zien in
Borms het simbool van de Vlaamse
ontvoogding Deze manifestatie is
geen herdenking alleen meer maar
een bezinning op onze toekomst als
volk in de laatste, beslissende fase
van de Vlaamse bevnjdingsstnjd

PROGRAMMA
10 u Eucharistievienng in de St-Franciscuskerk Homilie door EP Amouts
11 u Rechtigheid in het gemeentepark Toespraak door- VU senator
Oswald Varr Ooteghem Bloemenhulde Groet aan het graf
15 u Jeugdnamiddag in zaal « 2060 »
Bartholomeusstraat
te Merksem
Film deklamatie, zang evokatie van
het Borms-proces Sprekers Edwin
Truyens Vik Van Brantegem Bart
Vandermoere, Dries Bogaert
In zaal «Tijl» doorlopende tentoonstelling Alle inlichtingen bij Borms-dokumentatie- en Aktiecentrum, Kreeftstraat 24, 2000 Antwerpen
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BRABANT

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
17 LEUVEN vanaf 18 uur bijeenkomst van alle VU-getuigen, kandidaten en simpatizanten in zaal 't Broek, Broekstraat
Een TV werd ons ter beschikking gesteld
21 LEUVEN TAK-betoging naar aanleiding van laatste voorstelling van Exploration du Monde Bijeenkomst om 20 u 30 aan de
Oude Markt
21 BRUSSEL (aggi) VUJO-verzameling om 2030 u aan de Oude
Markt te Leuven voor de voorstelling van Exploration du Monde
23 TREMELO-BAAL VU-afdelingsbal in de parochiezaal te Baal
23 LEMBEEK haantjeskermis vanaf 18 u in zaal De Knng Stevens De Woelplein Ook op 24/4 vanaf 12 u

CVP-verdraagzaamheid ?
CVP

Na ons sukses met de gemeenteraadsverkiezingen en als bekroning van de nationale kies-

WIJ nodigen onze vrienden en
partijgenoten vnendelijk uit op
het

Agglomeratiebal op 23 april 1977
kampanje, durven wij op een talnjke opkomst uit Vlaanderen rekenen
Kaarten bij Cilia De Backer Tel
46557 33
of bij de sekretans Luk Vandezande J Besmestraat 110 1080 Brussel Tel 4255622

in de Gemeentelijke Feestzaal
van St-Agatha-Berchem, Koning Albertlaan 33

Gaston GEENS

Gaston GEENS

Kijk, kijk, wie komt daar piepen van achter deze half afgerukte affiche van CVP-minister Geens "^ Zou dat
CVP-staatssekretans Mark Eyskens met zijn die door de propagandisten van zijn rivaal Geens in heel het
Leuvense duchtig overplakt wordt"?
Deze foto geeft een beeld van de affichenoorlog en een staaltje hoe er in de Leuvense C V P met lange messen gevochten wordt

Franstalige affiches
in Halle-Vilvoorde
De CVP-burgemeester Brankaert van
Ovenjse heeft zijn politiereglement
moeten wijzigen inzake het aanplakken van de kiespropaganda van de
partijen in zijn gemeente Dit reglement voorzag alleen nederlandstalige
affiches zoals het een Vlaamse gemeente past
Op klacht van de plaatselijke PSC —
steeds opnieuw zij i — en de Parti
Liberal (frankofoon broertje van de
PVV) vernietigde de Brabantse goeverneur Roggen Cdie vlugger optreedt
tegen Vlaamse burgemeesters dan tegen franstalige a la Nols) dit besluit
Daardoor aangemoedigd diende de
FDF-kandidate mevrouw Mathieu bij
Roggen een klacht in tegen het gemeentebestuur van Vilvoorde, dat
eveneens Nederlands-eentaligheid in
de affichering oplegt Roggen zal er
als de kippen bij zijn om ook te Vilvoorde franstalige aanplakbneven toe
te laten
BIJ het vernemen van Roggens besluit barstte Bruxelles van de triomfkreten Helaas voor hen hadden ze
te vroeg gejuicht het schepenkolle-

ge van Ovenjse hield voet bij stek
alleen nederlandstalige teksten zijn
toegelaten evenals de loutere vermelding van de partijnaam of de
kandidaat en het kiesnummer Toen
Nols en zijn FDF-akkolieten — ook
de PSC was van de partij — poogden toch franstalige affiches aan te
plakken werden deze prompt door
de gemeentelijke diensten weer verwijderd Dit spelletje heeft zich zo
een paar keren herhaald De rechtstreekse tussenkomst van franstalige leiders bij het schepenkollege
bracht evenmin aarde aan de frankofone dijk Wat Vilvoorde betreft
bleek achteraf dat er van een verbod geen sprake was geweest
De laatste dagen van deze kiesstrijd blies de frankofone pers het
incident te Ovenjse op blijkbaar bij
gebrek aan wat anders (al was er
dinsdagavond een vechtpartij tussen nederlands- en franstalige militanten)
Intussen een eregroet aan het gemeentebestuur van Ovenjse, een
voorbeeld voor alle gemeentebesturen rond Brussel en in Vlaams-Brabant

BERICHT V O O R DE
PENNINGMEESTERS
Het bestuur van het arrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde laat weten dat haar
bankrekening gewijzigd is
Vanaf vandaag dienen de
stortingen voor de arr kas
enkel op volgend nummer te
worden gedaan
429-9097921-12
van
arr.
Brussel-H.-V.
Danki

LEUVEN, HALLE,
WAVER :
DE GESCHIEDENIS
VAN DRIE STEDEN
Dank zij de medewerking van de
musea van die steden van de Leuvense universiteit van de Dekenij van Malle, van de Koninklijke Biblioteek, van
het Prentenkabinet van de Toenstische Dienst van Brabant en van de
Geschied- en Oudheidkundige Kringen, zullen de bezoekers heel wat kunnen opsteken over de — vaak bewogen — geschiedenis van Leuven, Halle en Waver
Oude gravures en kaarten, kunstwerken, oude schilderijen, perkamenten zegels en foto's zullen het verleden van de genoemde steden oproepen
De tentoonstelling is gratis toegankelijk van 13 tot 29 apnl, zaterdagen en
zondagen uitgezonderd van 10 tot
18 uur en gaat door op de eerste verdieping van het W T C , Emiel Jacqmainlaan 162, 1000 Brussel
ZAVENTEM

In de Brusselse agglomeratie is het met van de poes om op plaktocht te
gaan Toch slaagden Vlaamse vnenden uit Gent en Antwerpen enn tussen de hoog opschietende buildings van Molenbeek behoorlijk hun
werk te doen (foto Dann)
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STEUNFONDS
De afdeling Zaventem heeft dringend
geld nodig in deze harde kiesstrijd,
daarom doet ze een beroep op haar
leden en simpatizanten
Gelukkig mochten we starten met de
fantastische handgifte van 5 000 fr
van de heer A Verbinnen uit Sint-Stevens-Wolüwe
Hoe gering uw bijdrage ook moge
wezen we zijn er U erg dankbaar
voor Stort U vandaag n o g ' Graag
en onze grootste dank
ASLK 001 -0562761 -43 van VolksunieZaventem

Aanvang 20 u 30
Toegang 80 fr
Voorverkoop 60 fr
ORKEST «DEGENSTERS»

Met de Vlaamse
Toeristenbond reist U
voordelig in het
l a a g S e i Z O e n (vanaf meO
Bestemmingen
SPANJE
VERTREK PER
CHARTERVLIEGTUIG

PRIJS PER
PERSOON

AANTAL
DAGEN (*)

PALMA

iedere donderdag 4 d
en zondag
8 d

vanaf 4999 fr
vanaf 7030fr

ALICANTE

iedere donderdag 4 d
8 d
en zondag

vanaf 4999 f r
vanaf 7760fr

IBIZA

iedere zaterdag

8 d

vanaf 8 855 fr

MALAGA

iedere zondag

8 d

vanaf 9160fr

iedere zondag

8 d

vanaf 93(X)fr

8 d

vanaf 9 500 fr

ITALIË
NAPELS

JOEGOSLAVIË
DUBROVNIK

iedere zondag

(*) PRIJZEN VOOR 15 EN 22 DAGEN OP VERZOEK
Voor alle inlichtingen en inschrijvingen: VTB-sekretariaat,
St-Jakobsmarkt 45-47, Antwerpen Tel 031/31 7680 Vergunning nr 1185-Kat A Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel,
Genk, Gent, Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Mechelen,
Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde
Inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke vertegenwoordigers Lidmaatschap vereist

Gezellig en lekker eten ?.

3Se tlTatieeme
RESTAURANT
is nu ook 's middags open !
met dagmenu én kaart
Kaasmarkt 157, 1810 WEMMEL - 02/478.83.18.
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Geef een SMAK mee!

GEJVIEENTE LIEDEKERKE
O p e n s t a a n d e , o n v o l l e d i g e b e t r e k k i n g e n te b e g e v e n
a a n de Gemeentelijke Akadeipie voor Plastische
Kunsten.

Benefietavond
voor minder-validen
SMAK, staande voor Sint-Maarten-Aktie-Komitee, wil alle Vlaams-Sociaal
voelende jongeren (ook volwassenen zijn welkom !) en organizaties samen
brengen om tot Pasen 78 (en wellicht langer) een grootscheepse Inzamelaktie te organizeren ten voordele van « EIGEN THUIS» vzw.
Dit projekt omvat: een gezinsvervangend tehuis voor een dertigtal mindervaliden, dat over enkele maanden zal gebouwd worden, geïntegreerd in een
Grimbergse woonwijk

« Juui kijk es, we staan er erg
goed voor!»

We hopen zo ons steentje te kunnen
bijdragen tot de hele hoop die nodig is
om dit eigen thuis te bouwen.
Tegelijk willen we aantonen dat de
Vlaamse jongeren echt sociaal en
zich daadwerkelijk inzetten voor de
medemens.
Als eerste van een hele reeks aktiviteiten — een reeks die pas echt start
wanneer we in september-oktob)er
as. onze Sint-Maarten tegenover de
gekommercializeerde
Sint-Niklaas
stellen — plannen we een grootse
benefiet-avond in het Kultureel-CIentrum te Strombeek-Bever, op zondag
24 april e.k.
Vanaf 18 u. 30 kan je genieten van
optredens van de Grimbergse groepen JAMMERHOUT en DE CON-

DORS, T SPINNET uit Vilvoorde, en
het Mechelse CASSIOPEIA. BRETOENSE BARDEN zorgen voor de
internationale noot.
Een infostand zal tevens de gelegenheid bieden nader kennis te maken
met het projekt Eigen Thuis vzw.
Dit hele treffen kan je meepikken
voor een briefje van 100 fr. (CJP en
voorverkoop: 4 x 20 fr). Wie echt
niet aanwezig kan zijn kan het opzet
steunen met een steunkaart (100 fr.).
Toegangskaarten zijn o.a. te verkrijgen op het sekretariaat CC-SB.
Kontaktadres
SMAK:
Stephane
Rummens.
Beigemse steenweg 146, 1850 Grimbergen - 02/269.31.60.

OOST-VLAANDEREN

'GENTBRUGGE . — Geen aprilgrap toen volksvertegenwcx>rcliger Frans Baert en senator Oswald Van
Ooteghem het woord voerden tijdens een verkiezingsmeeting in zaal Lunapark te Gentbrugge. Zowel Baert
als Van Ooteghem (respektievelijk lijsttrekker voor kamer en senaat) schaarden met hun rede de toehoorders achter zich. Nu maar duimen voor de resultaten op 17 april I (r) (foto rol)

BSP-sociallsten tonen hoe onverdraagzaam zij zijn

Germain De Rouck uit
zijn mutualiteit gestoten
De socialistische
onverdraagzaamheid kent geen ideologische
grenzen. Een verkiezingsslogan?
O c h nee. De ontslagnemende algemene sekretaris van het Vermeylenfonds, Germain De Rouck,
krijgt momenteel zweepslagen
van de socialistische beweging,

omdat hij in het arrondissement
Oudenaarde-Ronse de senaatslijst van de V U aanvoert.
Nadat hij uit het algemeen bestuur van het Vermeylenfonds
met onzachte hand weggeduwd
werd, kreeg Germain De Rouck

APRIL
16

BASSEVELDE : 1 e Vlaams Lentebal in zaal De Kring, Dorp 102
met D.J. Nand. Inkom : 60 fr.

16

ZELE: Bal van de Burgemeester in 't Zelehof.

16

BEVEREN: 2de Paasbal om 20 u. 30 in zaal Hindra, Markt.
Muziek van Drive-ln-Discoteek Soultrain.
EREMBODEGEM-CENTRUM : ledènfeest. Op het menu kip en
paling. 150 fr., minder dan 12 jaar 100 fr. Om 19 u. in zaal Rembrant

23
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nu ook
zich.

de mutualiteiten

tegen

«Omwille van sommige verklaringen die de socialistische mutualiteiten
schade
berokkenen»
werd de h. De Rouck begin deze
week geschorst als lid van de
federatie van socialistische mutualiteiten.

— één onvolledige o p d r a c h t v a n direkteur
— drie onvolledige betrekkingen v a n leraarHerares) i n d e l a g e r e s e c u n d a i r e c y c l u s
— twee onvolledige b e t r e k k i n g e n v a n leraarCleraresl in de v o o r b e r e i d e n d e cyclus.
N a d e r e i n l i c h t i n g e n e n v o o r w a a r d e n zijn te b e k o m e n o p h e t G e m e e n t e s e k r e t a r i a a t , 1770 L i e d e k e r k e
Eigenhandig geschreven aanvragen, vergezeld van
de nodige bewijsstukken moeten per a a n g e t e k e n d e
z e n d i n g , uiterlijk o p 28 a p r i l 1977 i n g e d i e n d zijn bij
de heer Burgemeester.

HET LEVENDE
WATER
Eeuwen geleden spraken
de R o m e i n e n reeds van de
buitengewone
gezondheidseigenschappen
van
« Tönissteiner
Sprudel».
Bij de bron vindt m e n
oude inschriften als «fons
sanitatis, effectu mirabilis»
(gezondheidsbron,
wonderbaar in ha^r helende werking).
Mijnheer Beylemans, o n derpostontvanger
van
Roosbeek, is de oude Rom e i n e n heel erg dankbaar. D a a r o m een leuk verhaal, dat zelfs Asterix wat
gunstiger tegen de R o m e i nen zou s t e m m e n .
Een achttal jaar geleden,
zat Mijnheer Beylemans
aardig geplaagd m e t nierstenen. Wie ooit een nierkrisis kreeg, zal in het lijden en de pijn van de postontvanger k u n n e n inkomen.
Gelukkig h o o r d e de held
van dit verhaal ergens praten over Sprudel Tönissteiner, naar samenstelling en
smaak
een
waarachtig
wonderwater.
Naar Duitsland geschreven, waar de w o n d e r b r o n n e n zich bevinden, k w a m
snel een antwoord m e t het
adres van de alleenverdeler voor Benelux, Abts,
Tiensesteenweg 128, K o r beek-Lo. Tel. 016/46.63.11.
Pijn m a a k t echter skeptisch en onze onderpostontvanger kocht één enkel
flesje bij Vader Abts, en
liet de inhoud van dat flesje grondig analyseren. En

waarachtig, er bleek calciu m en m a g n e s i u m en nat r i u m en al die dingen die
o p het etiket vermeld
staan, in te zitten.
Navraag bij een bevriend
dokter, die overigens nu
ook een overtuigd Tönissteiner-drinker is, bevestigde d a t :
Tönissteiner
Sprudel
speciaal aanbevolen is bij
de bestrijding van :
1. ziekte der urine-afvoerkanalen.
a) reinigen der nieren,
urinewegen, blaas- en
voorstanderklier (prostatis).
b) reinigen bij nierstenen ; ook fosfaat- en
karbonaatstenen.
2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na darmontsteking.
Zenuw- en funktionele
storingen.
3. chronische
ontsteking
der luchtpijpen (pharyngitis tracheïts, chronische spastische b r o n c h i tis, allergische huidaffectie).
4. ziekteverschijnselen bij
de stofwisseling. U r i n e zuur diathese m e t haar
gevolgen. Jicht.
W i e m e e r wil weten over
Tönissteiner, het levende
water, n e e m t best even
k o n t a k t m e t Abts, Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo.
Deze zal er dan wel voor
zorgen dat je dit levenswater gernakkelijk
aan
huis krijgt.
(advertentie)

Zomaar, van vandaag op morgen, wordt Germain De Rouck
zijn medische verzekering ontnomen, waarvoor hij jarenlang betaalde.
Omwille van sommige verklaringen..? Omdat Germain De
Rouck het aandurfde als verruimingskandidaat op de senaatslijst van de Volksunie te staan.
Daarom...
Tegen de CVP-staat stellen de
partijsocialisten hun socialistische
diktatüur... Tegen dergelijke socialistische plagerijen stellen w i j :
een stem voor de Volksunie, de
enige Vlaamse pluralistische partij.

VU-kandidaat Jan De Moor ziet de kiesstrijd door een originele bril..
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WEST-VLAANDEREN
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Opnieuw naar de stembus te Koksijde
De Raad van State heeft de
verkiezingen van 10 oktober
ongeldig verklaard en op 24
april moeten w e opnieuw
naar de stembus
De V U heeft na grondig
onderzoek en beraad, besloten op te komen met een
groep onafhankelijken, lijst 3
- Ter Duinen De V U wil een
doorbraak En U kunt dat
waar maken »
Maak de 6 bolletjes rood

van onze VU-kandidaten, geplaatst op de lijst 3, cijfer 4 F.
Wybo (Koksijde), 8 M. Boucquez (Oostduinkerke), 13
J. Carroen (Koksijde), 17 W.
Steenkiste , (Koksijde), 19
A. Goderis (Oostduinkerke),
21 J. Deman (Koksijde)
Ook te Koksijde, zoals in
Vlaanderen, moeten w e strijden om onze eigenheid te
bewaren

De Roeselaarse
kandidaten voor 17 april
Mik Babyion, Westlaan 145 Roeselare Uittredend kamerlid gemeenteraadslid 1 e kandidaat Kamer, «lijstduwer » provincieraad distnkt Roeselare
Van Mik kan je zeggen «Dit is een
Volksuniemens in hart en nieren Hij is
de rots waarop geheel de afdeling
steunt Hij is een politicus die tot het
uiterste van zijn menselijk kunnen
gaat in dienst van de partij- Mik is
en blijft onze kandidaat nr 1 i
Dirk Vanleuven, Hoogledesteenweg
263a Roeselare 2e opvolger Kamer
gemeenteraadslid
Dirk IS een ernstige jongen Zo iemand van wie je verwacht dat hij, hetgeen hij aanvangt, met verstand en
volle inzet zal verwezenlijken Onze
wens IS dat Dirk net als bij de verkiezingen van 10 oktober opnieuw hoge
cijfers zal scoren
Gerard Noterdaeme, lepersestraat
56, Rumbeke 2e plaats Senaat ereschepen, gemeenteraadslid
Gerard is de man die door zijn jovialiteit en dienstbaarheid het hart — en
de stem — van zovele mensen veroverd heeft op 10 oktober
Lutgardis
Vanmoerkerke-Vermeersch, Begoniastr 18 Roeselare
«Lijstduwster» Senaat gemeenteraadslid, OCMW-lid
Dat Lut «haar mannetje kan staan»
hoeft geen betoog De plaatselijke
pers heeft dit reeds beaamd naar aanleiding van haar interpellaties op het
Roeselaarse stadhuis Degelijk, verOOSTDUINKERKE
OVERUJDEN
Voor enkele dagen overleed vrij onverwacht ons trouw lid en «WIJ»lezer Remi Wayaert Alhoewel hard
getroffen door de repressie, kwam hij
er door hard werken en noeste vlijt
terug bovenop
WIJ hadden deze vriendelijke en trouwe Vlaming nog lang in ons midden
willen behouden Het heeft met mogen zijn WIJ bieden dan ook zijn echtgenote, kinderen en familieleden onze
innige deelneming aan in hun rouw

standig en met haar eigen totale inzet
IS ZIJ een waardige en stevige kandidate i
Annie Pottie-Kindt, Kasteeldreef 2,
Roeselare Gemeenteraadslid, 1 e kandidate Provincie, distnkt Roeselare
Annie is een lieve, innemende figuur
Toch schuilt er in haar meer dan liefelijkheid Als je haar leert kennen,
bemerk je vlug wat een degelijk
onderlegde en strijdvaardige vrouw
ze IS Als voorzitster van de plaatselijke «Vlaamse Vrouwen» bewijst ze
haar organizatorische talenten Als gemeenteraadslid zit ze boordevol goede ideeën
Erik Lamsens, lepersestraat 110 Roeselare 4e plaats Provincie, distnkt
Roeselare gemeenteraadslid
Enk IS een goede geneesheer geliefd
door zijn vele klienten Dagelijks legt
hij getuigenis af van zijn warm
Vlaams-kloppend hart Eenvoudig, degelijk kwam hij in de gemeenteraad
Dit zijn ze dan onze zes mensen van
Roeselare Stuk voor stuk waardige
kandidaten Hartelijke mensen uit het
hart van West-Vlaanderen

Weivik-Geluwe
zet
mandataris in
de bloemen
Op 26 maart II werd een feestelijke
maaltijd ingencht door de VU-afd
Wervik-Geluwe om haar eerste
Vlaams-nationale mandatans te vieren Om 13 u 30 was iedere ingeschrevene aanwezig, zodat zeer stipt
begonnen kon worden Het welkomstwoord werd gevoerd door vnend Jef
Claeys, die in het bijzonder Nelly
Maes bedankte voor haar komst Vervolgens nam voorzitter Michel Capoen (onze toekomstige senator O het
woord, waarna Nelly Maes de hoofdspeech liet volgen Bijzonder ontroerend was ZIJ wanneer ze de generatie
dankte die voor ons zo belangloos
Ijverde voor een beter Vlaanderen en
waarvan bij ons mevr Maddens, onze
gemeentelijke mandatans de exponent IS Verder nep ze op tot een
nooit aflatende strijd voor ons volk,
strijd waann de vrouw haar rol moet
spelen Het gevolg van Nelly's oproep
was dat mevr Maddens Michel Capoen beloofde de senaatslijst te versterken Vermelden we nog, dat tijdens de koffie ons provincieraadslid
dr Hoflack, samen met nog bestuurs-

15
16
17

23
23
24

OOSTENDE demonstratie over schoonheidsprodukten en
huidverzorging door Mylene om 20 u m lokaal « De Noordzee »
Organisatie Werkgroep Vlaamse Vrouwen
OOSTDUINKERKE Volksmuziek uit Frans-Vlaanderen
ITEGEM 5de Vlaams lentebal om 21 uur in de parochiezaal
met het orkest « The Bingo's »
OOSTENDE voor de mensen van de derde leeftijd gratis koffietafel aangeboden door de Werkgroep Vlaamse Vrouwen
Om 15 u in lokaal «Noordzee», Wapenplein
KORTEMARK, HANDZAME, ZARREN, WERKEN: feestavond in zaal « Riva » te Zarren
VEURNE: Kantonnaal bal in Retonka
VEURNE • Volksmuziekavond met Willem Vermandere om
20 uur in zaal Rhetonca Ten voordele van het Westhoek-Autostraden-Komitee

mensen uit Beselare en Zonnebeke
zich bij de aanwezigen kwam voegen Waarvoor hartelijk dank Als
besluit kunnen we dit zeggen een
dergelijk initiatief brengt oud en jong
weer eens samen, wat voor de jongeren een stimulans moet betekenen
voor de toekomst en voor onze voorgangers het bewijs dat hun vroegere
inspanningen met vruchteloos waren
Een betere aanloop voor de nakende
verkiezingen kon men zich met indenken Rest ons nog de plicht mevr Nelly Maes en haar simpatieke echtgenoot te danken voor hun komst, die
hier zeer op prijs werd gesteld Ook
een dikke proficiat aan vnend Herve
Vandamme, die hoofdzakelijk door
zijn persoonlijke inspanningen dit
feest mogelijk maakte
VERKIEZINGEN
WIJ roepen iedereen op onze kandidaten uit Wervik-Geluwe te steunen
Voor de senaat Mevr Maddens,
(3de pi) voor de kamers Mevr Roza
Lernout-Martens (2de pi) en voor de
provincie Jef Claeys (3de pi)

sociaal en federaal
EIGENAARS
WIJ wensen moderne appartementen te huren of te kopen in
Koksijde
Agence Unico, Zeelaan 222,
8460 Koksijde, tel 058-51 1889

BLANKENBERGE
VERVOER
Personen die zich moeilijk
kunnen verplaatsen om zich
naar het kiesbureel te begeven,
of ZIJ die familieleden, vnenden
of kennissen hebben die in
dergelijk geval verkeren, kunnen
op de partij-afdeling beroep
doen om gratis vervoerd te worden ZIJ moeten nochtans dnngend hun naam en adres, alsmede hun kiesbureel en het uur op
hetwelk zij wensen te gaan stemmen opgeven aan de partijvoorzitter Raf Ponjaert, Groenstraat
37, tel 41 33 53 of aan een onzer
kandidaten Dessein Pol, 14
Meeuwenlaan, tel
41 28 85,
Fryns Jef, Gen Lemanstraat, tel
41 2239enDecleerPol Kemmelbergstraat

De VU in de leperse gemeenteraad

ih'

Dat onze VU-mandatanssen volwaardig zetelen in de leperse
Gemeenteraad — hoewel in de oppozitie — blijkt wel uit volgende
belangrijke aanstellingen die zij wisten te bekomen in de onderscheiden stemmingen voor te bekomen mandaten, en dit voor het fijne politieke spel gunstig te spelen
A„,U1 I
— Westvlaamse Interkommunale van de Huisvesting | _ w m j ais
gevolmachtigde-plaatsven/anger van de stad leper op de Algemene
Vergadering ons raadslid Herman Laurens van Boezinge
— N V Inelgas als tweede vertegenwoordiger-plaatsvervanger op
de Algemene Vergadering ons VU-raadslid Maunts Logie uit Vlamertinge
— Bouwmaatschappij S M « Ons Onderdak » als beheerder VU-bestuurslid Georges Pareyn uit Vlamertinge
DIENSTBETOON
Staan voor U ter beschikking
— Jan J Carpentier Gildenstraat 6, leper Tel 200916
— Jeroon Devos, Rijselstraat 55 leper Tel 200949
— Maunts Logie. Guido Gezellestraat 7 Vlamertinge Tel 201605
— Herman Laurens, Dr Dekemelelaan 19, Boezinge Tel 422590
— Pieter Lerooij Mk Haiglaan 95 leper Tel 201936
't-^ Georges Pareyn Kasteelweg 55, Vlamertinge Tel 20 3212
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Tl'-PROGR/^IYIMK^
2000
2025
21 20
2210
2255

14 APRIL
BRT
1530 UIzana
Oostduitse
indianenfilm
(1972)
1800 Flic de eekhoorn (f J
1805 Rondomons
1830 De rooien en blauwen
1835 De zevende hemel
1905 Premiere
1935 Kijk uit
1945 Nieuws
2025 Coronation Street ( f )
2 0 4 0 Panorama
2105 Kiezen of delen
22 20 Premiere +
2245 Nieuws

NED. 1
1500
1815
1845
1855
1905
1910
1925

1950
2105
2135
2150
2215

Van hart tot hart
Teleac
De Bereboot (f J
Nieuws
Popeye
Landgenoten
Mary Hartman, Mary Hartman i
Machiavelli
Of hoe het in de wereld toegaat
Mary Hartman, Mary Hartman i
Nieuws
De stedelijke bantoe
Dokumentaire
Van u wil ik zingen

NED. 2
1855
1905
1910
1925
2000
2025
21 15

Nieuws
Tom & Jerry ( f )
Peppi en Kokki ( f )
Daar vraag je me wat
Nieuws
Centraal station ( f )
Voor een briefkaart op de
eerste rang
22 05 Heel de mens
2 2 3 5 Brandpunt
2315 Nieuws

15 APRIL

Nieuws
De Mounties Show
De Jordaches ( f )
AktuaTV
O moeder, wat is het heet
(f)
23 35 Tros sport
2340 Nieuws

2030
20 40

16 APRIL

2210

BRT

2247

1400 Doe mee
14 30 Dardo, de onbevreesde
V S avonturenfilm
1600 Open school
1800 Flic de eekhoorn
1805 Het Matrozengraf
Bntse jeugdfilm
1900 Boeket
1945 Nieuws
2015 Wies Andersen-show
21 15 Hallo met Henk
2 2 0 0 De Jordaches ( f )
2 2 5 0 Nieuws

NED. 1
1000
1530
15 32
1550
1605
1635
16 45
1700
17 30
1815
1845
1855
1905
2040
21 35
2150

Teleac
Nieuws
De boefjes CfJ
Scapa
Ren je rot
Gevaar ondiep water
Tros penalty bokaal
W I J en onze huisdieren ( f )
Lied van de week
Teleac
De bereboot (fJ
Nieuws
McCloud(f)
Hoe bestaat h e t i
Nieuws
De show van Sonja en
Joop den Uyl
2320 Simon Carmiggelt

NED. 2
1845 TV-informatie voor Marokkanen
1855 Nieuws
1904 Bolke de beer
1914 Tweekamp
2000 Nieuws
20.25 Kwisbg met muziek
21 30 Michel Strogoff (fJ
22 25 Hier en nu - aktualiteiten
23 05 Hier en nu - studio sport
23 30 Feike Asma speelt orgel
2345 Nieuws

NED. 2
1845 TF-informatie voor Spanjaarden
1855 Nieuws
1905 De vrouw van zes miljoen
(f)

WIJ 14

Nieuws
Sesamstraat (O
Wielrennen
Voetbaluitslagen
Liturgische werkwinkel
Bericht aan de « w i d e ganzen»
Teleac
De bereboot ( f )
Nieuws
Het wonder der natuur
Jonge mensen op het koncertpodium
Hier Parijs hier Jan Brusse
Blond wrakhout
V S avonturenfilm (1954)
Herman van Veen vraagt
uw aandacht
Het humanistisch verbond

NED. 2
1830
1835
19 00
1915
2030
21 10
21 35
21 40
22 20
2300

sociaal en federaal

BRT
1400
1800
18 05
1820
1845
1915
1945
2015
2055
21 45

Schooltelevisie
Fhc de eekhoorn ( f )
Klem, Klem kleutertje
Twee kinderen in Afrika ( f )
Open school
Sporttnbune
Nieuws
Mikro-makro
De boot is aan ( f )
leder zijn waarheid
Extra editie
2 2 3 5 Nieuws

NED. 1
Schooltelevisie
Teleac
De bereboot (f J
Nieuws
Walt Disney prezenteert
Alles of mets
Sink the Bismarck i
Britse oorlogsfilm (1960)
2 2 4 0 Mevrouw de dienstbode
Kamer-opera van Battista
Pergolesi
2325 Symbiose
1045
1915
1845
1855
1904
1954
2044

1855 Nieuws
1905 Charlie Brown en het kleine
grut ( f )
1930 Dat ik dit nog mag meemaken
Seniorenshow
2000 Nieuws
2 0 2 5 Tussen wal en schip ( f )
21 15 V a r a s ombudsman
2140 Terug naar de natuur Cf)
2 2 1 0 Achter het nieuws

BRT

NED. 1
11 00 Euchanstievienng
1330 Teleac

NED. 1
1045
1815
1845
1855
1904
1950

2120
2135
2150
2240
2315

Schooltelevisie
Teleac
De bereboot Cf)
Nieuws
Van nature
De zaak William Bnght
TV-film van John Badham
Cl 974)
Ja, maar
Nieuws
NCRV spnngtrofee
De schok van de elektroshock
Nieuws

19 APRIL
BRT
1400 Schooltelevisie
1515 Wielrennen
Gent-Wevelgem
1700 Schooltelevisie
1800 Flic, de eekhoorn ( f )
1805 De w i t t e s t e e n ( f )
1830 De mens en zijn omgeving
1855 Reksio
1910 Gastprogramma
1945 Nieuws
2015 Tussen wal en schip ( f )
21 05 Kijk mensen elke dag bezoek ik een vreemd land

GEZINSADVIZEURS
ongeveer 40 jaar od Tweetalig
C V aan Omar Waegeman Henn Jasparlaan 113, 1060 Brussel
(N48)
— Jonge dame (ts 20 en 25 jr)
perfekt tweetalig daktylo-steno
wenselijk Voor firma te Brussel
Pauwp|& 02/241 0701
N49
Een betrekking voor een daktylo-hulp in het huishouden is te
begeven in Eppegem Belangstellenden kunnen zich wenden tot
volksvertegenwoordiger
Joos
Somers Liersesteenweg 11 te
2580 Sint-Katelijne-Waver of te'efonisch op het nummer 0 1 5 /
217900
N50

BERICHT AAN ALLE
V.U.
FOTOLIEFHEBBERS !

NED. 2

18 APRIL

ZOCK€ÈC]€S
GEVRAAGD

sociaal en federaal

17 APRIL

11 00 Doe mee
11 30 Open school
1200 Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden
12 30 Dag aan dag
1545 Wielrennen
Panjs-Roubaix de hel van
het noorden
1715 Van pool tot evenaar
18 30 Verkiezingsuitzending

21 55 Koncert van de Verenigde
Naties
2245 Nieuws

TV-informatie voor Turken
Polly in Spanje Cf)
Van gewest tot gewest
Studio Sport
58 miljoen Nederlanders in
andermans ogen
Internationaal folkloristisch
dansteater
Nieuws
Spinoza
Brahms op reis
Nieuws

NED. 2

NED. 1
1855 Nieuws
1905 Vriendelijk welkom bij Barend
1954 Minivoetbalshow
Oost-Nederland — Domstad
21 04 Land of hope and glory
Dokumentaire
21 35 Nieuws
21 50 Prater met de minister-president
2200 Sam ( f )
2300 W o o r d in beeld
23 15 De nieuwe ketters
Eerste twee films over Java
2340 Nieuws

1815
1855
1900
1905
1930

iumi

BRT
1530 In een nieuwe wereld
Spaanse jeugdfilm
1800 Beertje Colargol ( f )
1815 Open school
18 45 Dag aan dag
1910 KTRC
1945 Nieuws
2 0 1 5 Centraal Station ( f j
21 05 Kiezen of delen
22 20 Nieuws
22 30 Vals
Frans-lraanse film van Orson Welles (1974)

1600
16 02
1627
1655
1700
1730

1845 Kortweg
1855 Nieuws
1905 Avro's toppop prezenteert
de nationale hitparade
2 0 0 0 Nieuws
2 0 2 5 Voor de vuist wea
21 35 Mozes de wetgever Cf J
Eerste aflevering
2 2 2 5 Televizier magazine
2310 Den Haag vandaag
2325 Nieuws

Door al uw
FOTOWERKEN
(vanaf uw zelfopgenomen filmrolletje tot f o t o s van dias naar
ons te zenden ter afwerking
(fotolabo) met prima afwerking
verzekerd STEUNT U DE K A S
V A N DE V U WIJ GEVEN 250/o
van wat U BETAALT aan de
V U STUUR ALLE WERKEN
naar firma F V POSTBUS ELF 9000 GENT 1

flflnKuoLcn
AL-AL keukeninrichtingen
Jan Claes
Bondgenotenlaan 163
Lffuven Tel 016/2347 94

poketino
Specialist in grammofoonplaten mag
neetband. cassetten en toebehoren
Em Jacqmainlaan 144-146,1000 Brussel
POKETINO-ASSE
Steenweg 19 (Hoek de Vironstraat)
1700 Asse

20 APRIL
BRT
1530
16 00
1630
1815
1820
1850
1945
2000
2210
2240

Schooltelevisie
Open school
Tip-top
Bod CfJ
Het huis waarvan wij dromen
De onzichtbare (fJ
Nieuws
Voetbal
Anderlecht-FC Napels
Puur kuituur
Nieuws

NED. 1
930
1500
15 30
1600
1614
1625
1715
1815
18 45
1855
1904
1950
2000
21 35
21 55
2205
22 35
2300

Schooltelevisie
Teleac
De film van ome Willem
Taarten ( f )
De leeuw en de muis
Een verdachte rit Cf)
D e vele
natuurgezichten
van Noord-Skandinavie
Teleac
De bereboot CfJ
Nieuws
Van gewest tot gewest
Politieke partijen
Voetbal
Over Turken en mensen
Nieuws
Den Haag vandaag
Panoramiek
Studio Sport
Sprekershoek

NED. 2
1855 Nieuws
1904 Van onze speciale verslaggevers
1929 Kenmerk
2 0 0 0 Nieuws
2 0 2 5 Socutera
2 0 3 0 Alias Smith and Jones (fJ
21 20 De grote drie van 25 mei
2 3 0 5 Nieuws

Door het teken (f) duiden
WIJ feuilleton aan

KUNSTGEBIITEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratonum
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 0643
\d18u 4254642
FEESTZALEN-SALONS
DE L A N D S K N E C H T
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tefelgenef
Schilderstraat 33,2000
Antwerpen
031/374572

10%vr.V.U.Ieden
KOSTUUMS

VESTONS BROEKEN
OOK NAAR MAAT

PARDESSUS

RICO-KLEDING VERMEESCH
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83.
Dames en heren m uw belang
wendt U voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Slri|tem
Tel 054/3337 56
VERVOER - VERKUiZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
Tel 02/268 1402
DE OUDE KRING
Cafe-VU-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg
tuECrRA-BREEpvbd
Electro Groothandel
Boneputstraat 38 2690 BREE
011/461188 462477
Staatsbaan 1 3460 HALEN
013/441742 441743
MIELE AEG LINDE

lustrerie
mare de viiese
baron ruzettelaan
assebroek - brugge
teL 0 5 0 / 3 5 4 0 4
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NOG STEEDS

600 ARBEIDERS EN 1001 MOGELIJKHEDEN

WEES VEELEISEND
Vanzelfsprekend
blijven sommigen
van onze medewerkers wel eens beneden hun taak... U moet daar
echter geen genoegen mede nemen !
Umag veeleisend zijn ' Uis klant' Uheeft recht op een
hoffelijk en vriendelijk onthaal' Men moet uw naam,
uw adres en uwe desiderata noteren! U mag een
afspraak eisen ' U heeft recht op voorlichting en begeleiding! Men mag U niet afschepen of alleen op pad
sturen!
U moet veeleisend zijn! U heeft recht op een voorstudie — ja op meerdere schetsen en berekeningen
' tot U
Alles weet. Als klant heeft U zelfs recht op een gratis
voorstudie ' U mag eveneens rekenen op het kosteloze
en belangeloze advies van onze technische,
fiskale
en financiële
experten.
En mochten wij, — waar of hoe dan ook! — tegenover
U in gebreke blijven, dan zal de president van het
bouwbedrijf U zeer dankbaar zijn als U hem dat dadelijk laat weten. Het Algemeen Bouwbedrijf
Kunnen
draagt mijn naam ! Ik wens die naam hoog te houden !
Daarom zult U bij ons heel veel vinden wat U elders
niet meer zult
aantreffen.
Wij reserveerden
voor onze klanten
bouw- en villa-gronden die men elders aan
niet meer vindt. Vanzelfsprekend
blijven
den uitsluitend ter beschikking van onze
verkopen wij deze niet aan
spekulanten.

interessante
die prijzen
deze gronklanten en

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

KUNNEN
OMZE INFORI^ATIFCBNTBA.
2000
1000
3600
9000
3000
2700

ANTWERPEN, Meir 18
BRUSSEL, Kolonienstraat 50
GENK, Winterslagstraat22
GENT, Onderbergen 43
LEUVEN, Brusselsestraat 33
SINT-NIKLAAS, Zamanstraat54

Tel (031)3178 20
Tel (02)219 43 22
Tel (011)3544 42
Tel (091)251923
Tel (016)23 37 35
Tel (031)76 73 27

GEOPEND: alle weekdagen van 9 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur.
Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur.

Onze dokumentatieen informatiediensten
zijn alle
door telex met de hoofdzetel
verbonden, zodat wij
altijd, alles, overal kunnen aanbieden! Waar U ook
woont, U vindt ons in uwe buurt.
Wij beschikken verder over specialisten, ambachtslieden en keurarbeiders, waarvan de meesten
langer
dan tien jaar bij ons werken ! Daarom vindt U bij ons,
wat elders niet meer kan geboden worden. U mag dus
werkelijk de beste architekten
raadplegen
of Uwe
inspiratie in de sjiekste bouwmagazines
zoeken. Wij
kunnen alles wat in Fontainebleau, Versailles, Wenen
of Californië kan. Bi] ons zal het alleen maar minder
kosten!
Verder staan wij aan de spits van de wetenschap
inzake gezond en behaaglijk wonen. Wij zijn tot nog toe de
eersten en de enigen die wat kennen van bouw-biologie.
Wie daarover méér wil weten moet een van onze speciale voordracht-avonden
meemaken.
Tienduizenden
hebben ondervonden
hoe veilig men
bij ons is. Dat moet, tot spijt van
wie 't benijdt, zó BLIJVEN.
^^^^^^^^ ^^^^^^
algemeen voorzitter

inT€RV|l€W

Guido Provoost:
MENSEN VAN BIJ ONS

«Wie wf/ hef Belgisch profitariaat nog langer steunen ? »

DE PINTE (Gent). — « Ik heb nooit geloofd In de myte van het Vlaams
eenheidsfront De traditionele partijen hebben immers te veel belang
bij het Instandhouden van de unitaire staat Vooral de katolieke partij
is dé grote stoorzender in de binnenlandse politiek, en in de kommunautaire politiek in het bijzonder. Ik heb nooit geloof gehecht aan de
federalistische gedachte van de CVP. Deze partij neemt een opportunistische houding aan, en schaamt zich niet om een aantal programmapunten van de Volksunie zogezegd over te nemen, maar uiteindelijk
niet ter harte te nemen.
De katolieke partij is voor de Vlaamse beweging een stoorzender, die
uiteindelijk slechts de bedoeling heeft het Belgisch establishment te
redden. Zo is het te verklaren dat een aantal Vlamingen echte Belgische machthebbers geworden zijn. Vlaanderen heeft zijn baronnen en
burggraven gekregen. Daar is de Vlaamse beweging niets mee
gediend.
Wij moeten integendeel de « wordt-rijk-politiek » bevechten. Als politiek-historicus wil ik diegenen uitdagen die de uitspraak van Julien
Benda het verraad der klerken (1925) waarmaken !»

Guido Provoost — VU-lijstduwer voor
de kamer in het arrondissement GentEeklo — heeft een scherpe maar vooral een scherpzinnige kijk op de recente politieke geschiedenis van dit land.
Deze 36-jarige doctor in de diplomatieke wetenschappen heeft als assistent
van professor Teo Luyckx op korte
tijd in universitaire middens veel waardering g e w e k t Hij is de jongste laureaat van de prestigieuze Pierlot-prijs
voor recente geschiedenis ! Hij promoveerde met de grootste onderscheiding met zijn studie: «Vlaanderen en
het politiek-militair beleid in België tussen de twee wereldoorlogen ».
Reeds zeer jong las Guido Provoost
het politiek nieuws in de kranten ; hoewel zijn vader hem politieke interesse
afraadde. Guido Provoost vat zijn
hagepreken
aan de kerken in zijn
streek steevast aan met een verklaring voor zijn jong engagement in de
Vlaamse beweging.
Guido Provoost: 'Het leed van mijn
twee grootvaders heeft mij wakkergeschud. Een van beide was een Westvlaams ' zandboerken ' die pachtte bij
een baron. Als hij hem op de weg ontmoette boog hij eerbiedig, groette de
landheerser in het Frans, en maakte hij
een vuist in zijn broekzak. Hij moest

\^lksuiiie
sociaal en federaal
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zelfs onderdanig lief blijven als het wild
van monsieur Ie baron zijn akkers
omwoelde.
Mijn ander grootvader was oud-strijder Ik heb hem zien lijden van een
kwalijke ziekte. "Guido da's van de
gaze », zei hij mij Hij kreeg om de drie
maand een invaliditeitsvergoeding
van
235fr...
Hij was immers maar een
gewoon piotje in de loopgrachten van
de IJzer De 108 veteranen-generaals
van de eerste wereldoorlog
kregen
een bijkomende minimum
vergoeding
op 40 t.h. van hun
aanzienlijke wedde..."
DEMOKRATIE?
Vandaar dat Guido Provoost aanvankelijk vooral aktief werd als beheerder
van de V O S (Vlaamse Oud-strijders
Bond), en bij het komitee van de IJzerbedevaarten.
Guido Provoost:
«Krachtiger dan in
andere Vlaamse groeperingen
vinden
we hier de eisen voor zelfbestuur en
voor een vredesbeweging terug. Vandaar dat de IJzerbedevaarten voor mij
en voor veel jongeren
veel meer
Inhoud hebben dan zomaar een kortstondige
«happening'.
Zijn intense studie van de Vlaamse
beweging heeft de jonge geschiedkundige ook de overtuiging bijgebracht
dat de Vlamingen te weinig aandacht
hebben voor de internationale politiek.
Guido Provoost: « De Belgische unitaire staat is achterhaald. Zelfs een Tindemans pleit voor Europese integratie.
Maar nadat hij in Aachen een Europaprijs in' de wacht heeft gesleept vergeet hij teruggekomen in eigen land,
zijn reformistische pleidooien. Grondwetsherzieningen
worden
tegengewerkt.. Ik ben van mening dat elke
Vlaamsnationalist een
internationalist
moet zijn. Onze
volksgemeenschap
leeft niet op een eiland. Dat zijn reeds enkele redenen waarom Guido Provoost de Vlamingen
oproept om nu meer dan ooit voor de
Volksunie te stemmen. Maar hij heeft
nog veel meer zorgen: pluralisme,
sociale rechtvaardigheid...
Guido Provoost: « De traditionele partijen schuwen het
levensbeschouwelijk pluralisme. Achter de slogan over
de «CVP-staat» zit een harde realiteit
die bij het elektoraal gekibbel te weinig
aan bod komt
De staatskatolieke
partijen
maken
overal op schandelijke
manier misbruik van hun positie en betrachten

een terugkeer naar de oude verstarde
zuiltjes. Alleen bij de volksnationalisten
heeft de pluralistische gedachte sinds
de jaren '60 wortel geschoten.
Hierbij aansluitend wil ik ook uiting
geven aan mijn bezorgdheid voor de
wederinvoering
van de parlementaire
demokratie.
Vanuit mijn wetenschappelijk
werk
heb ik de overtuiging opgedaan dat
België sinds een twintigtal jaren geen
echte parlementaire demokratie meer
kent Er is wel een soort pacifikatieregime tussen drie grote politieke blokken.
We hebben het toch reeds
zoveel
keer moeten meemaken dat alle belangrijke politieke pakten
(schoolpakt,
kultuurpakt, sociale zekerheid.J
gesloten worden achter
gekapitoneerde
deuren. Partijtoppen, vakbonden enzomeer verdelen de taart. Het parlement
— de wetgever
— mag er slechts
achteraf zijn stempel op slaan...«
TECHNOKRATEN
Guido Provoost is ervan overtuigd
dat veel te weinig mensen zich bewust zijn van de drie grote konfliktpolen die het beleid d o o r k r u i s e n : de
Vlaams-Waalse verhoudingen, de levensbeschouwelijke en de sociaalekonomische tegenstellingen.
Guido Provoost:
«Alleen door het
tweeledig federalisme spoedig uit te

bouwen kan een evenwicht
bereikt
worden. Ik zeg wel: spoedig. Want
morgen wordt het nóg moeilijken We
staan immers voor de Europese verkiezingen. We dreigen verstrikt te geraken in het Europa van de technokraten, dat bovendien geleid wordt door
een verfranste bureaukratie.
Vlaanderen
moet daarom als volksgemeenschap aan deze Europese
verkiezingen kunnen deelnemen. Alleen de VU
Stelt die eis konsekwent
En uiteindelijk moet men ook dringend
inzien dat Vlaanderen slechts uit de
maatschappelijke en ekonomische krisis kan geraken als men de steriele diskussies over materialistische
ekonomische stelsels vergeet De dualiteit privatisenng-kollektivisering
is
achterhaald. Vandaag is het nodig aandacht
te schenken aan de pragmatische middelen om sociaal nuttige dingen te
presteren. Bezuinigingen
bijvoorbeeld.
We zullen onszelf moeten
pijndoen.
De VU heeft een eerlijk én degelijk
soaaal-ekonomisch
alternatief om de
toekomst van Vlaanderen veilig te stellen. Dat hebben de CVP, BSP en PVV
niet: die willen het Belgisch profitanaat
geen pijn doen. Dat profitariaat
heeft
nu reeds lang genoeg
geduurd!»
(hugo de schuyteneer)
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