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VERKIEZINGEN OP 10 MAART 

MILIARDENVERKWISTERS 
VOOR 

Op 10 maart a.s. zal aan de kie
zers weer eens gevraagd worden 
zich uit te spreken over het « be
leid » dat nu reeds jarenlang ge
voerd wordt door de snel wisse
lende regeringskombinaties van 
de traditionele kleurpartijen. 
Maar zeer velen vragen zich af 
waarover de kiezer zich eigenlijk 

l moet uitspreken : van een echt 
V \ beleid was de jongste jaren im-

^ N ^ mers geen sprake meer. 
^ V \ De balans die de regeringspar-

' \ ^ tijen aan de kiezer kunnen voor-

X leggen is dan ook biezonder ma
ger. In hun verkiezingskampanje 

^. zullen zij dan ook wel niet de 
VV nadruk leggen op hun verwezen-

" " ^ ^ ^ lijkingen, maar de kiezer eerder 
N\ een rozige toekomst voorspellen. 

\\J1et gekende procédé dus : mor
gen scheert men gratis... 
Als men er het grondwetgevend 
werk van de regeringen sinds 
1968 even op nakijkt (de diverse 
regeringen-Eyskens en het kabi-
net-Leburton) dan komt men on
vermijdelijk tot het besluit dat 
het konservatisme, de behouds-
gezindheid hoogtij vierde, on
danks alle schijnvertoon. 
Hoewel het er na de verkiezingen 
van 1968 even naar uit zag dat er 
eindelijk werk zou gemaakt wor
den van diepgaande struktuurver-
beteringen (Eyskens zelf verklaar
de in het parlement dat de unitai
re staat door de gebeurtenissen 
was achterhaald) kwam al spoe
dig de traditionele ontnuchtering. 
De grondwetsherziening werd een 
Perzische tapijtenmarkt het resul
taat was een erbarmelijke grond
wetsherziening (ook de CVP en 
zelfs de PVV vragen nu zelf al 
om een nieuwe...) met daarin een 
aantal voor Vlaanderen biezonder 
nefaste artikelen. Wat geen Waal
se eerste-minister zou hebben 
aangedurfd, speelde de grote 
« Vlaming » Gaston Eyskens 
klaar : hij ontnam zijn eigen volk 
het voordeel van zijn demografi
sche meerderheidspositie in de 
Staat, terwijl zijn zielige « rege
ling » voor Brussel daar de vrije 

teugel gaf aan de meest rabiate 
anti-Vlamingen. Zij hebben het 
daar nu voor het zeggen, terwij l 
de Walen het — nu ook grond
wettelijk — voor het zeggen kre
gen in de centrale regering. Zoals 

Edouard Anseele, vele jaren lang 
een invloedriike figuur in de BSP, 
zal de geschiedenis ingaan als 
een politikus die op een biezon
der morsige wijze met de gelden 
van de gemeenschap omsprong. 
Die een « beleid » voerde dat 
korruptie op grote schaal toeliet, 
en dat leidde tot de verregaande 
politisering en de geleidelijke af
takeling van een van de (voor
heen) best werkende staatsdien
sten : post, telegraaf, telefoon. Is 
dit beleid een voorafbeelding van 
wat ons te wachten staat moch
ten de BSP-ers het in de Staat 
volledig voor het zeggen krijgen ? 

RECHTERS 
zijn voorgangers leende ook Eys
kens zich tot het dure spelletje 
het Waalse federalisme zoetjes 
te houden met een onvoorstel
baar aantal (Vlaamse) miljarden. 
De Waal Leburton ging op de in
geslagen weg natuurlijk triomfan
telijk verder. 
En terwijl dat spelletje voor 
de galerij werd opgevoerd, ver
stevigden de BSP-ers — die ge
prefereerde partners van de CVP 
— stevig hun greep op het hele 
staatsapparaat. Wij weten nu ook 
dat het hen en een aantal van hun 
aanhangers geen windeieren leg
de, remember de RTT-affaire... 
Op sociaal gebied kwam er geen 
enkele fundamentele hervorming 
tot stand, over het « welzijn » 
van de bevolking (milieubescher
ming e.d.) werd er veel gepraat 
maar bitter weinig werd verwe
zenlijkt. 

En nu staan wi j nergens, er is 
zelfs geen kans dat de volgende 
regering goed werk kan maken 
van de gewestvorming. Het is 
een echte schande dat men het 
Vlaamse en Waalse volk geen 
eigen staat laat vormen binnen 
de grenzen van wat nu België is, 
later ook het politieke Europa. 
Het is eveneens een schande 
dat de welvaart nog steeds niet 
rechtvaardig wordt verdeeld en 
de armoede voorgoed uitgescha
keld. Het is een schande dat 
men ons land op milieugebied 
verder laat verloederen zonder 
een vinger uit te steken. Het is 
een schande dat men de konser-
vatieven in de traditionele partij
en steeds weer naar de ogen 
blijft zien, zodat er niets op een 
zinnige manier kan veranderd 
worden. 

Wij hopen dat scherprechter kie
zer zich ditmaal geen zand meer 
in de ogen laat strooien en de 
kans aangrijpt om eindelijk de 
weg vrij te maken voor de brood
nodige vernieuwing in heel ons 
politiek bestel. 

DRINGENDE OPROEP! 
Sinds dinsdagavond werd de algemene mobilisatie afgekon
digd in de Volksunie. Op het centraal sekretariaat en in alle 
arrondissementen wordt reeds koortsachtig gewerkt aan de 
voorbereiding van de verkiezingskampanje, die kort zal zijn 
maar hevig kan worden. De traditionele partijen (CVP, BSP, 
PVV), die nu allemaal samen de regering vormden, zijn weer 
niet bij machte gebleken om het land de nieuwe struktuur 
te geven die het nodig heeft en om de zware problemen het 
hoofd te bieden waarover onze bevolking zich zorgen maakt. 
Hun uitzichtloos geknoei en hun behoudsgezind gekneuter 
maken het land stilaan onbestuurbaar. 
Toch zullen diezelfde partijen morgen weer de hemel op aar
de beloven, zo de kiezers hen maar weer vertrouwen willen 
geven. Om het volk — dat een kort geheugen heeft — te 
misleiden beschikken zij over grote middelen : veel geld, 
een stevige greep op radio en TV, een gewillige pers. 
In Vlaanderen zal het de taak van de Volksunie zijn, en van 
haar alleen, om deze nieuwe operatie-misleiding te dwarsbo
men. Om het volk de trieste werkelijkheid te doen inzien 
van het tot nu toe gevoerde traditioneel-unitaire beleid. Om 
het volk ervan te overtuigen dat er maar één doelmatig mid
del bestaat om de fatale kringloop te doorbreken : de Volks
unie zodanig versterken dat zij morgen een beslissende in
vloed kan uitoefenen op het te voeren beleid. 
Wij beschikken daarvoor niet over het geld en de machtige 
middelen van de regeringspartijen. Maar wij kunnen bouwen, 
zoals in het verleden, op de onblusbare geestdrift en onver
droten werkijver van onze duizenden kaderleden, leden en 
simpatisanten. Dit is ons onschatbaar kapitaal dat wonderen 
kan verrichten. Maar ook wi j hebben geld nodig, ontzettend 
veel geld, om de strijd te kunnen voeren volgens de normen 
van deze ti jd. Laat onze hardwerkende vrijwilligers niet in de 
steek, zorg ervoor dat wij hen tijdig en voldoende van al het 
nodige kunnen voorzien. 

Daarom richt ik vandaag tot u allen, vrienden van de partij, 
een dringende oproep tot financiële steun. Neem vandaag nog 
een royale beslissing en stort dadelijk een som-die-telt in 
het verkiezingsfonds van de Volksunie. In 1968 en 1971 deden 
wij niet tevergeefs beroep op u. Ook voor deze beslissende 
verkiezingskampanje rekenen wij vast op u allen I 

FRANS VAN DER ELST 

Algemeen voorzitter van de VU 
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KOMENTAAR B U I T E N L A N D 

Dezer dagen hebben de kranten gemeld dat de eerste faze 
van de Israëlische terugtocht voltooid is Als die terugtocht 
— door Dayan inmiddels omschreven als « een tweede uit
tocht uit Egypte » — gevolgd wordt door het uitdunnen van 
manschappen en materiaal aan Egyptische zijde zal magier 
Kissinger zijn eerste golf van onaflaatbare bemoeiingen voor 
de vrede met sukses bekroond zien 
Door zijn daverende een man show heeft Henry zijn land tot 
alleenzaligmakend bemiddelaar in het M O konflikt gepromo 
veerd De Sovjetdiplomatie kwam er nauwelijks aan te pas en 
nergens wist ze een markant doelpunt te skoren Afgezien 
van Gromyko s vluchtige aanwezigheid te Geneve en Fahmi 
van Egypte s reis naar Moskou was de Russische blackout 
kompleet ie reinste Russische klungelen over het hele 
diplomatieke front 

ISRAËLISCHE 
UITTOCHT 
RUSSISCHE 
INTOCHT 
Nu die eerste faze blikbaar afgesloten is rijzen toch een 
paar bedenkingen Normaliter moet het « disengagement » 
inderdaad uitlopen op de heropening van het Suezkanaal En 
hier liggen de verhoudingen wel enigszins - anders » Voor 
de Sovjetunie is die 170 km lange waterweg — die over 
enkele jaren misschien door olieleidingen uitgerangeerd 
wordt — veel meer dan een ekonomische faktor Als men 
aanneemt dat het van Moskou afhankelijke Egypte aan het 
heropend kanaal zwaarder doorweegt dan Israel dan is met
een gezegd dat alvast een van de drie grendels die de 
Russische vloot in de Middellandse Zee hinderen (Gibraltar 
en de Dardanellen blijven nog over] uitgeschakeld is en dat 
de hele buurt van het « mare nostrum » nu nog gevaarlijker 
aan Russische invloed is blootgesteld Een tweede gevolg 
van de heropening is niet minder verrassend Door de her
opening worat een zeereis van de Zwarte Zee naar de Per
zische golf met rond de 9 000 zeemijlen ingekort, omdat de 
Sovjetvloot met langer de Middellandse Zee moet door
kruisen noch het hele Afrikaanse vasteland moet « omzei
len - en naast de Perzische Golf ook nog de Indische en 
Stille Oceaan te bereiken ln^<Jie gebieden die na het her
openen van het Suezkanaal het zwaartepunt van Azie dreigen 
te worden heeft Moskou al vroeger een met onhandige aan 
wezigheidspolitiek gevoerd, toen het Bangladesj tegen de 
Westpakistani overeind hield 
Wil gunnen Kissmge^ zijn overrompelende suksessen Maar 
stilaan begrijpen wij beter waarom de SU onlangs uit de 
diplomatieke arena is weggebleven Terwijl Kissinger fervent 
ageerde mocht de SU veilig op de achtergrond blijven want 
met betrekking tot het Suezkanaal heeft Kissinger, ahw voort
gestuwd door een noodlottige samenloop van omstandig
heden voor Moskou gewerkt Vandaag kunnen wij de ge
volgen \,an verhoogde Sovjetaanwezigheid in « het strate
gisch gebied nr 1 » van de toekomst niet evalueren Maar 
wie de weieldkaart bekijkt krijgt een verhelderende schok 
wat de gunstige konstellatie van de SU betreft ten opzichte 
van de VSA en de Chinese Volksrepubliek 

AVD 

TREK DE OPWAARTSE LIJN 
NU 
KRACHTIG DOOR! 
De verkiezing van 10 maart a.s. zal de zesde zijn 
waaraan de Volksunie deelneemt. De nieuwe, hon
derd procent Vlaamse partij, startte in haar eerste 
verkiezingsstrijd (in 1958) in biezonder moeizame 
omstandigheden. De jaren voordien was het land 
in rep en roer gezet door een bitsige schoolstrijd, 
en de CVP speelde in de verkiezingsweken duchtig 
de « ziel van het kind » uit. Alle katolieken moes
ten voor de CVP stemmen, en de bisschop van 
Brugge ging zover vanop de kansel te dekreteren 
dat wie voor de Volksunie zou stemmen een dood
zonde zou bedrijven. Toch haalde de jonge partij 
in die omstandigheden reeds méér dan honderd
duizend stemmen in Vlaanderen. Het leverde haar 
echter één enkele zetel op (te Antwerpen) voor 
de Kamer van volksvertegenwoordigers, en geen 
enkele voor de Senaat. Die cijfers tonen aan hoe
zeer ons verkiezingsstelsel de grote partijen be-
voordeligt. 

De volgende jaren begon dan de sindsdien niet 
meer te stuiten vooruitgang in stemmen en — wat 
belangrijk is — ook in aantal zetels. Die elektorale 
vooruitgang liep parallel met een toenemende akti-
viteit in de hele aktieve Vlaamse beweging, waar
aan Wilfried l\^artens (huidige CVP-voorzitter) toen 
nog intens deelnam. De werkelijke doorbraak van 
de Volksunie kwam in 1965 (eerste verkiezing na 

de marsen op Brussel en na « Hertoginnedal ») en 
in 1968 (na de overrompelende kampanje voor 
« Leuven Vlaams »). In tegenstelling met wat de 
kleurpartijen van de daken schreeuwden (« De 
Volksunie stagneert ») ging de partij in 1971 nog
maals ruim 80.000 stemmen vooruit in Vlaanderen, 
wat haar mandatarissenkorps meteen bracht op 21 
in de Kamer en 19 in de Senaat. Nochtans hadden 
de regeringspartijen de verkiezingen toen uitge
schreven op een moment dat zij voor zichzelf ui
terst gunstig waanden, steunend op opiniepeilingen. 
Straks staan wij dus voor de zesde algemene ver
kiezing in de reeks. En weer verkondigen de be-
houdsgezinde en unitaristische profeten dat de VU 
haar toppunt heeft bereikt, ja zelfs aan de ver
liezende hand is. Eens te meer zal blijken hoezeer 
zij dolen en hun wensen voor werkelijkheid nemen. 
Zij mochten zo stilaan de enorme werkkracht en 
hoge inzetbereidheid kennen van het hele VU-kader. 
Zij zullen die militante kracht weldra weer ervaren. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de opwaartse lijn 
weer krachtig zal worden doorgetrokken op 10 
maart. Het bewuste Vlaanderen laat zich niet ontro
ven wat zo moeizaam werd verworven en beseft 
dat deze verkiezing van verstrekkende, wellicht be
slissende betekenis kan zijn voor het federalisme, 
voor het al zo lang nagestreefde « baas in eigen 
huis ». 
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EEN 
DROGREDEN 

De verkiezingsstrijd is inge
zet, en dat merk je al dadelijk 
in de politieke kommentaren 
van kranten die graag « onaf
hankelijk » doen maar die in 
elke verkiezingsstrijd dadelijk 
kleur bekennen. Zij doen het 
wel subtiel, tonen zich be
zorgd om de toekomst van 
het land maar besluiten daar
uit... dat grote partijen moe
ten versterkt worden wil men 
de chaos vermijden. 
Dat wordt dan geschreven en
kele dagen nadat het parle
ment werd ontbonden omdat 
de drie zgn. « grote » partijen 
zich totaal onmachtig hadden 
getoond om voor wat dan ook 
een zinnige oplossing te vin
den ! En ze regeerden dan nog 
alle drie tezamen. Maar dat 
precies wil men het kiezers
korps — waarvan gezegd 
wordt dat het een kort ge
heugen heeft — zo spoedig 
mogelijk doen vergeten. Nee, 
men wil het doen voorkomen 
alsof al dat ellendig geknoei 
in en om de regering te wij
ten is aan de federalistische 
oppositiepartijen. Waren die 
er niet, alles zou zoveel vlot
ter en gemakkelijker gaan en 
het land zou doelmatiger kun

nen geregeerd worden... En 
straks zal men aan de kiezer 
vragen zijn vertrouwen (op
nieuw) te schenken aan die 
zgn. « grote, nationale partij
en ». Met andere woorden, 
men zal van hem verwachten 
dat hij zou terugkeren naar de 
toestanden van vóór het «kom-
munautair tijdperk », naar het 
Belgique de papa. Want daar 
komt het op neer. 
Toen waren de CVP, de BSP 
en de PVV inderdaad alleen 
aan de macht. Helemaal alleen 
zoals de CVP in de vijftiger ja
ren, of met hun tweetjes in 
koalitie. Maar ze deden het 
toen zodanig goed (!) dat zij
zelf de nieuwe partijen in het 
leven riepen. En vijf verkie
zingen aan een stuk wonnen 
die partijen, in Vlaanderen de 
Volksunie, keer op keer. De 
grote, traditionele partijen ver. 
loren in die periode honderd
duizenden kiezers wat beter 
dan wat ook aantoont hoe on
tevreden brede lagen van het 
kiezerskorps wel waren over 
hun zogenaamd doelmatig be
leid van toen. Zij regeerden 
misschien gemakkelijker, ja
wel, maar hun beleid stond 

mijlen ver van de verzuchtin
gen van het volk. 
Nu staan wij in een tipische 
overgangsperiode. De behouds
gezinden in de traditionele par. 
ti jen zijn nog sterk genoeg om 
te verhinderen dat men op 
verschillende terreinen, en o. 
m. op dit van de staatshervor
ming, resoluut nieuwe wegen 
op gaat. De federalistische 
vernieuwers zijn nog nipt niet 
sterk genoeg om het landsbe-
leid op een beslissende ma
nier te beïnvloeden. Morgen, 
na de verkiezingen van 10 
maart, kan de balans definitief 
overhellen. Dat heeft de kie-
er nu in handen. 
Ofwel slagen de behoudsge
zinden erin met hun drogrede
nen de kiezers te verschal
ken, en dan bestaat de kans 
dat men de reaktionaire weg 
teruggaat. De gevolgen daar
van zijn niet te overzien. 
Ofwel beseffen de kiezers de 
toestand terdege, en dan ge
ven zij de federalisten — te-
wens dragers van de vernieu
wende gedachten op vele ter
reinen — eindelijk de kans om 
door te zetten op wetgevend 
vlak. PAUL MARTENS 
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JAWEL. HET KAN VERANDEREN 
Bijgaande betogingsfoto dateert al van 1918. De aloude eis van de 
Vlaamse beweging « baas in eigen huis » is nog steeds niet ten volle 
verwezenlijkt, ondanks de enorme inzet van generaties Vlaamsbewuste 
mensen. De traditionele partijen (CVP, BSP, PVV) hebben zich daarte
gen verzet, en vandaag doen de konservatieven in hun rangen dat nog 
steeds. Alleen een sterke Volksunie, die ondubbelzinnig voor federalis-

EEN EIGEN VLAAMSE STAAT 

me opkomt, is een zekere waarborg dat die eis werkelijkheid zal wor
den. Zoals zij alleen ook de zekerheid biedt dat 't verfransende Brussel 
op zijn plaats, op zijn nummer gezet zal worden, en de sistematische 
miljardenroof ten nadele van Vlaanderen gestopt zal worden. De 
Vlaams-nationale partij staat nu op de drempel van de werkelijke 
machtsinvloed. Help haar mee over die drempel op 10 maart ! 

De Volksunie denkt niet enkel aan een betere staatsstruktuur, waar
binnen ons volk zich thuis kan voelen, maar ook aan de welvaart van 
alle Vlamingen. Het volksnationalisme wil van geen heren en knechten 
weten, aanvaardt geen standen- of klassenheerschappij, duldt niet dat 
er eerste- en tweederangsburgers bestaan. Het wil een werkelijke 
solidariteit binnen het eigen volk en tussen de volkeren. Daarom kan 

IEDER ZIJN DEEL 

de Volksunie het niet aanvaarden dat er nog langer behoeftigen zouden 
zijn in onze welvaartstaat. Zij wil voor een eerlijke herverdeling van 
de welvaart zorgen. Dit sluit doelbetreffende maatregelen in tot op
trekking van het levenspeil van de vergeten groepen (gehandikapten, 
bejaarden), een verzekerde tewerkstelling en voor allen een levensmini. 
mum van 100.000 fr. Dit betekent ook : rechtvaardige ontwikkelings
hulp en aktieve inzet voor de verdrukte volkeren. 

Maar de mens leeft niet van brood alleen. Welvaart alleen volstaat niet. 
Zelfs al heeft morgen elk van ons zijn eigen huis, auto, koelkast en 
kleurenteevee, dan nog kan het een beproeving zijn te moeten leven 
in dit drukbevolkte landje van ons. Dit •< land der dwazen » met zijn 
bevuilde lucht en water, met zijn lawaaiierige drukte, zijn schaarse 
groen en zijn morsige bouwpol>tiek. Over het broodnodige « welzijn » 

GROEN ? DOEN ! 

is de jongste jaren oeverloos gepraat, maar het bleef bij praten. Aan 
de milieu-verloedering van ons Vlaamse vaderlandje dient dringend 
wat gedaan te worden. Dit wil de Volksunie, die als allereerste partij 
een volledig kongres wijdde aan de milieubescherming, nu dringend 
aanpakken. Zij heeft daarvoor een hele stapel doelmatige maatregelen 
m petto. Als de milieubewuste Vlaamse kiezer het wi l , dan wordt er 
weldra iets aan gedaan. 

De mensen, ook in Vlaanderen, zijn nog nauwelijks te spreken over 
het enge partijpolitieke gekonkel van de « staatslieden » der traditio
nele partijen. Hun stelselmatige vriendjespolitiek heeft de sfeer in alle 
staatsdiensten verpest en had een topzware burokratie voor gevolg. 
Maar dat was nog niet voldoende : het RTT-schandaai heeft bewezen 
dat er vaak op een schandalige manier met de miljarden van de ge
meenschap wordt omgesprongen. Om van de korruptie van bepaalde 

EEN PROPERE DEMOKRATIE 

hooggeplaatste « zakkenvullers » maar te zwijgen. Dergelijk geknoei 
wordt o.m. in de hand gewerkt door de afspraakjespolitiek op kanapees 
achter de koelissen. De Volksunie heeft dit gedoe, en de sistematische 
aftakeling van het demokratisch verkozen parlement altijd aangeklaagd. 
De bezem in deze « kameradenrepubliek » van kumulards, terug naar 
echt-demokratische parlementaire kontrole. Het kan veranderen, nü, 
met de Volksunie, als de kiezer het maar wi l op 10 maart ! 

NU MET DE VOLKSUNIE 
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VUMINGEN ONGEWENST 

IN BRUSSELSE BIOSKOPEN 
\/oor de bioskoopzalen in het Brusselse zou een groot waarschuwings
bord moeten aangebracht worden met de onverbloemde vingerwiizing: 
' te mijden ». 
Tot die konklusie kwam zopas de Hendrik Conscienceklub, een werk
zame jongerenklub die zijn sociaal-kultureel palmares voortdurend 
verrijkt. 
Daaruit moet niet afgeleid worden dat die Vlaamse klub een preutser 
filmbeleid wenst, daar gaat het niet om. Een en ander is wel bedoeld 
om de onverantwoorde en hardnekkige taaldiskriminaties aan de kaak 
te stellen. 

De aankondigingsplakkaten van 
de Brusselse kinema's zijn voor 
75 pet eentalig Frans, en de 
mooie prentjes in de fotokasten 
blijven zelfs voor 100 pet. onze
dig Franstalig. Ook de foldertjes 
en de opschriften in de donkere 
zalen zijn op een zeldzame uit
zondering na opgesteld in de taal 
van Molière. 
De kassiersters en diensters blij
ven overwegend bitsig reageren 
op Vlaamse klanten die van geen 
toegeven willen weten. 
Het is met de eerste keer dat de 
Conscienceklub die miezerige toe
standen hekelt. Reeds drie jaar 
geleden spraken de 2000 jongeren 
in een enquête hun ongenoegen 
uit over het Vlaams-vijandige 
filmbeleid in onze hoofdstad. Tal 
van jeugdorganisaties en kommis
sies vragen met aandrang dat er 
aan die onrealistische toestanden 
zou gedokterd worden. 
De bioskoopuitbaters leven im
mers voor een aanzienlijk deel 
van de centen van de jonge men
sen die vanuit de /andgemeenten 
en geheel Vlaams-Brabant naar 
het Brussels hart gelokt worden. 
Om te kunnen genieten van de 
(degelijke) internationale filmpro-
dukties kunnen zij ook niet an
ders dan zich te nestelen in de 
Frankofone zetels 
Enkele voorzichtige protestakties 
haalden weinig of niets uit, en 
werden door de Brusselse poli
tie Ijverig gesmoord. In de po
ging van de Vlaamse gemeen
schap te Brussel om zich ook 
kultureel te ontvoogden moet 
dringend de nodige aandacht gaan 
naar een Vlaams bioskoopbeleid. 
Maar we moesten zelfs onlangs 
nog vaststellen dat ook een aan
tal « intellektuele » Vlamingen 
zich laat misleiden en het Vlaams-
vijandige spelletje van de bios
koopuitbaters meespeelt. Het 
filmfestival dat werd georgani
seerd door een syndikaat van 
ciné-exploitanten, en onder de 
vleugels werd genomen door de 
Franse kultuurkommissie voor 
Brussel, kreeg de stempel van 
FDF-promotoren. De heer Lagas-
se en zijn vriendjes tokkelden 
tijdens de receptie zeer luid op 
hun hautaine snaar. 
Hendrik Conscience zou voor 
deze première-voorstellingen van 
« De Loteling » zeker gegriefd 
verstek gegeven hebben Maar, 
tal van •• vooraanstaande » Vla
mingen vonden het nodig hun 
steun aan het festival te geven. 
We Zijn wel met ongevoelig voor 
het argument dat dergelijke kul-
turele manifestaties onze landge
noten meer begrip voor onze ei
genheid en kulturele rijkdom bij
brengen 

Maar het wordt toch stilaan de 
hoogste tijd dat die waarde land
genoten, en vooral de beperkte 
groep hardhorigen, evenzeer 
gaan beseffen dat de liefde en 
het begrip niet van een kant kun
nen blijven komen 

CHARMANT ONTHAAL 

In de kring van de Vlaamse kul
turele werkers bestaat er nog 
onenigheid over de prioriteit die 
moet gegeven worden aan de op
richting van een zogenaamde 
« Vlaamse bioskoop » te Brussel. 
De beschouwingen die André 

Monteyne, lid van de Nederland
se kultuurkommissie voor Brus
sel in een dagblad onlangs neer
schreef, zijn volgens ons zeer 
gefundeerd. 

« Indien de intelligentsia er geen 
graten in ziet, dat de overheid 
een teaterinfrastruktuur, — die 
feitelijk vooral de elite ten goede 
komt, — betoelaagt, dan kan zij 
er toch ook geen bezwaar tegen 
hebben, dat een kultuurinfrastruk-
tuur gesteund wordt, die vooral 
de « gewone mensen » en de so
ciaal zwakkeren moet helpen ». 
Een Vlaamse bioskoop moet er 
dringend in het Brusselse komen. 
Niemand zal er kunnen aan twi j
felen dat dergelijke instelling 
waar de goede internationale 
films vertoond worden, snel zal 
vollopen en een stevig kassukses 
tegemoetgaat. Dergelijk initiatief 
zou bovendien snel een sneeuw-
baleffekt kunnen hebben. 
Daarbij hoeven we hoegenaamd 
niet te vrezen voor een ghetto-
mentaliteit. Tal van Franstaligen 
hebben immers reeds geruime 
tijd de weg naar onze Vlaamse 
schouwburgen gevonden. 
Zij zijn opgetogen over het char
mante onthaal dat hen geboden 
wordt. En ook de vreemdelingen 
en buitenlanders, die de bitsige 
toon van de frankofone zelfzuch-
tigen beu zijn, zullen een Vlaams 
bioskoopbeleid entoesiast begroe
ten. 

We hebben de middelen in han
den om onze kulturele ontvoog
ding te Brussel tot een goed ein
de te brengen. 
Er is geen reden om nog langer 
te talmen. 

bart. 

Vrijdagavond protesteerde TAK opnieuw tegen «exploration du monde" te Antwerpen (foto «De Standaard') 

OPEN BRIEF AAN BEHEERRAAD 
PALEIS SCHONE KUNSTEN BRUSSEL 
Het Taal Aktie Komitee heeft vol
gende open brief gericht tot de 
Vlaamse leden van de beheerraad 
van de VAVC Paleis voor Schone 
Kunsten te Brussel, nl. mevrouw 
Geertje Van Cauwelaert en de he
ren Richard Declerck, Jan Albert 
Goris, Herman Liebaers, Mare Gal-
le en Paul Rock. 
Deze brief vergt geen kommen
raar I 

BRIEF 

. Op woensdag 23 januari 1973 
woonden wij te Gent, Stadsopera, 
de voorstelhng bij van Ontdek de 
Wereld, over • De Raadselachtige 
Andes », voordracht en film van 
de heer Marcel Roos. 
In de zaal : meer dan 1.000 aan
wezigen, wachtend... omdat de 
klankinstallatie gedurende méér 
dan 40 minuten onklaar was ! 
Bij het betrokken personeel ver
namen wij : 
1. Exploration du Monde heeft 
alle faciliteiten ; een kamionette 
van het Paleis van Schone Kun
sten, om het materiaal te vervoe
ren • een operator van hetzelfde 
Paleis enz., in dienst van de ki
neast ; voldoende vervangings-

IM BESTE 
|EF ANTHIERENS 
VAN 
(p.m.] Uw . beste Berend "-briefje vorige week in « De Post • 
heeft mij gepakt. Kijk es, het gebeurt echt niet elke dag dat 
de hoofredakteur van een veelgelezen blad, bovendien 
nuchtere knaap zijnde, zo'n onversneden volks-nationale 
belijdenis ten beste geeft. Jef, je hebt de luiste refleks, je 
bent eigenlijk een van de onzen. Daarom wilde ik onze lezers 
uw stukje niet onthouden (zie hieronder). Wat een toestand ! 
Zo, Berend. Je komt nu ook op de Vlaamse buis. Goed voor 
jou. Goed voor ons. Van harte welkom dus. 
Maar wat lees ik In het artikel van Hans Wierenga (in deze 
« Post » op pagina 18) ? Ben je al Vlaams aan het Ieren ? 
Niet doen, Berend. En laat ik je even zeggen waarom. 
Jouw Nederlands, Berend, is ons Nederlands. De taal die 
jullie met zoveel virtuositeit hanteren is ook door ons ge
smeed, toen na de val van Antwerpen (in 1585) duizenden 
Vlamingen (« de meest energieke en vooraanstaande », 
schrijft P.C. Paardekooper) de wijk hebben genomen naar 
het vrije Noorden. In Amsterdam heeft Vlaanderen toen Hol
land omhelsd. Ze hebben allebei op één oorkussen gelegen 
en uit deze samenslaap is het huidige algemene Nederlands 
geboren. Dat Nederlands is dus van jullie én van ons, van 
ons én van jullie. 

Maar, Berend, jullie hebben geboft. Terwijl jullie op weg wa
ren naar Gouden Eeuwen hebben de Spanjaarden bij ons een 
« kermesse héroique » georganiseerd. En toen we die kwijt 
waren, zijn Oostenrijkse soldeniers hier komen huishouden. 
Daarna Fransen, enzovoort. Eigenlijk hebben ze ons ononder
broken bezet. Want zelfs het « onafhankelijke » België was 
lang een aanhangsel van Frankrijk, ook nog toen de Fransen 
hier al waren afgenokt. 
Weet je, Berend, dat pas in 1942 de eerste Vlamingen van 
de universiteit kwamen, die volledig in het Nederlands had
den kunnen studeren ? Maar hun leraren waren nog altijd 
Franssprekend of Fransgevormd. 
Om dat te bereiken hebben we moeten vechten, Berend, en 

materiaal om alle fouten op te 
vangen. 
2. Bij Ontdek de Wereld gaat dat 
allemaal héél anders : de kineast 
zorgt zelf voor eigen vervoer ; 
mevrouw Roos moest het film
apparaat bedienen ; de Vlaamse 
kineasten (Sleen, Henry, Nusse-
lein, Hoolenfeltz, Roos enz...) 
moeten zélf voor hun materiaal 
zorgen ; van « ontdubbeling » 
van apparatuur is geen sprake ; 
bij het uitvallen van de klankin
stallatie moest de heer Roo.-i zélf 
' manusje van alles spelen » : 
hij moest ergens in de stad een 
ander apparaat gaan zoeken ! In
tussen zitten méér dan 1.000 Vla
mingen te wachten. En in die ze
nuwachtige sfeer moest de heer 
Roos ook zélf dan de klankinstal
latie opstellen. 
De diskriminatie t.o.v. de Vla
mingen is erg duidelijk. 
Uw beheerraad in het Paleis van 
Schone Kunsten is « paritair • 
samengesteld. 
Het is U bekend dat wij de split
sing eisen. 
Inmiddels vragen wij ons af hoe 
U dergelijke dingen verder toe
laat ! ? 
En hoe het komt dat Franse 
(d.w.z. uit Frankrijk komende) ki
neasten op kosten van het Paleis 

van Schone Kunsten (Monsieur 
Pierre Arty) hun reizen onderne
men — terwijl Roos, Sleen enz. 
op eigen kosten en risiko hun 
werk moeten verrichten ? 
En wanneer U in de VZW's van 
het Paleis van Schone Kunsten 
de taalwetgeving zal doen toe
passen ? 
Wij zijn zo vrij ons af te vragen 
wat U daar feitelijk uitvoert ? 
Het weze U meteen duidelijk dat 
onze aktie van nu af aan niet al
leen zal gericht zijn op het ver
dwijnen van Exploration du Mon
de uit Vlaanderen : alleen « Ont
dek de Wereld » (met program
ma's in zoveel talen als moge
lijk, maar in eigen autonoom 
Vlaams Beheer I) kan onze steun 
genieten. 
Wij zullen de toestand in het Pa
leis van Schone Kunsten alsdus-
danig aanpakken, tot de split
sing er komt, en tot de Vlamin
gen er in de beheerraden wor
den vertegenwoordigd door men
sen die iets doen voor Vlaande
ren, d.w.z. de Vlaamse mens. 

Met hoogachting, 

P. De Pauw, 

Voorzitter TAK. 

eer het zover was zijn heel wat Vlamingen — ook weer onze 
energiekste en verdienstelijkste — ervoor gestraft en ge
kerkerd. 
Maar kom, laat ik niet terugblikken In toorn. Want, Berend, 
in 1953 is het grote wonder gebeurd. Toen kregen we onze 
eigen televisie. Kun jij je voorstellen, Berend, dat we op het 
punt gestaan hebben om een verlengstuk te worden van de 
Franse staatstelevisie ? Dat er ons werd voorgesteld om 
Franse programma's over te nemen met Nederlandse onder
schriften ? Dat we daaraan ontsnapt zijn dank zij de koppig
heid van één man : Jan Boon, toen direkteur-generaal van 
het radio-instituut ? 
Maar kom. We kregen — na verwoede strijd — Vlaamse 
Televisie, en daarnaast konden we afstemmen op Nederland. 
Dat was Onze Grote Sprong Vooruit. Ineens werden vijf mil
joen Vlamingen opgenomen in de Nederlandse Kultuurge-
meenschap. 
Alleen, Berend, je raakt niet één, twee, drie een kanker kwijt 
die je eeuwenlang heeft aangevreten. Wij maken nog fouten, 
wij vertalen vaak onbewust uit het Frans, wij praten nog niet 
als Brugman. Maar : wij hebben liefde voor onze taal, om
gekeerd evenredig met onze achterstand. Sla er maar de 
Vlaamse kranten en weekbladen op na. Het is niet allemaal 
korrekt wat erin staat. Maar bijna allemaal hebben ze een 
rubriek, waarin wat aan de taal gespijkerd wordt. 
Want, Berend, wij willen het leren. Niet vanuit een kompleks 
(het is ten slotte niet onze schuld dat hier zoveel legers 
gebivakkeerd hebben), maar vanuit de behoefte. 
Snap je nu dat wij opkijken naar jullie taairijkdom, naar 
jullie gevatheid, naar jullie scheppende hantering van het 
Nederlands ? 

Nee, Berend, er is geen barrière. Nu kijkt ook heel Vlaan
deren naar je BB-kwis. Je gelooft toch niet dat het je ooit 
één Vlaamse kijker kost als Jij zegt « waarschuwen >, terwijl 
veel Vlamingen het houden bij « verwittigen » ? 
Nee, Berend, jij mag je niet aanpassen. Wij hebben Je ge
vraagd om wat je bent, niet om wat je wil lijken, niet om 
ons armer te maken, maar rijker. Dan is die 900.000 frank 
(plus tien procent onkosten) die wij voor iedere aflevering 
van je kwis gaan betalen, goed besteed. 
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De BSP heeft nog weinig ge
meens met vroeger. Toen be
stond die partij overwegend 
uit idealisten, tlians voor een 
flinl( deel uit profiteurs. 
De BSP wilde verkiezingen eer 
het RTT-schandaal in het par
lement verdere brokken maakt. 
Ibramco is maar een voorwend
sel. 
Staatsbedrijven stuiten bij 
geen enkele partij nog op prin
cipieel verzet. Zeker bij ons 
niet. Alleen willen we geen 
staatsbedrijven beheerd zoals 
de RTT. Of zoals Val St Lam-
bert. 
Om te beginnen zou men er 
wel de socialisten moeten bui
ten houden. Want hun verspil-
zucht en profiteursgeest maakt 
elk bedrijf, waar zij het vooi 
het zeggen hebben, kapot. 
Het kristalbedrijf Val St Lam-
bert ging onder invloed van 
de vroegere vice-eerste-minis-
ter, thans BSP-voorzitter Cools, 
met medeplichtigheid van de 
ruggegraatloze CVP over in 
handen van de staat. De soci
alistische mirakelman Baeyens, 
die terzelfdertijd sekretaris-ge-
neraal kan zijn op Ekonomische 
Zaken en daarbij nog enkele 
grote bedrijven kan leiden, 
kreeg ook dit in handen. Ge
volg : ongeveer één miljard 
erin gepompt op één jaar, ter
wij l toch meer dan 500 arbei
ders hun werk verloren ! 
Vraag de sociale partij, die de 
BSP voorwendt te zijn, echter 
geen geld voor de armsten. 
Twee weken geleden verdedig 
de ik mijn wetsvoorstel in de 
senaatskommissie om de ge
waarborgde inkomens met een 
1.500 frank psr maand te ver
hogen. Thans bedragen ze 
slechts 3.700 frank voor een 
alleenstaande en 5.200 frank 
voor een echtpaar per maand. 
Dat zou anderhalf miljard kos
ten zei minister Van Acker en 
dat kan niet. Bij de RTT en bi | 
Val St Lambert dat bedrag 
weggooien om de grootheids
waanzin van twee hogere amb
tenaren bot te vieren kan het 
wel. 

Ook tegen de aanpassing van 
de onvolledige arbeidspensioe-
nen hebben de socialistische 

minister zich steeds verzet, 
zoals ze zich ook verzet heb
ben tegen het gemakkelijker 
maken van het vervroegd ar
beiderspensioen waar wi j voor
stelden dit slechts met 2,5% 
per jaar te verminderen in 
plaats van met 5% en de ver
mindering te laten wegvallen 
op 70 jaar. 
We begrijpen dat de BSP thans 
wat sociaal wil doen in woor
den. Metterdaad hebben ze 
het als ministers geweigerd. 
De BSP geeft zich graag uit 
voor een sociale en voor een 
demokratische partij. De fei
ten spreken echter een andere 
taal. 
Wat de interne demokratie be
tekende werd aangetoond op 
de vergadering van de jongste 
BSP-raad. 
Onder de deelnemers heerste 
de stilte van het lijkenhuis. 
Niemand mocht ten andere de 
mond openen, behalve de bon
zen. 
Allen schenen daarbij te besef
fen dat de BSP de regerings-
krisis uitgelokt had, niet om 
Ibramco, dat slechts een voor
wendsel was, doch vooral uit 
vrees voor het RTT-schandaal, 
waar van langs om meer aan 
het licht komt in de pers hoe 
hogere socialistische ambtena
ren de honderden miljoenen — 
ook van de kleine belastingbe
taler — weggooiden, zo het 
nog niet erger was. En dit al
les zonder dat minister Ansee-
le ingreep. De schuld door ver
zuim van miniser Anseele kan 
alleszins niet meer worden ge
loochend. 
Ook de schaamteloze kummu-
laties van de voornaamste BSP-
mandatarissen heeft het beeld 
van sociaal bewogen partij ver
brijzeld en vervangen door het 
beeld van Belgische Staatspro-
fiteurs, waarbij het geen ver
wondering meer wekt dat uit
gerekend de vroegere interna
tionalisten de Belgische Staats-
behoudende Partij zijn gewor
den. Te veel voordelen dienen 
te worden in stand gehouden. 
Het federalisme zou kunnen 
schoonschip maken van al de
ze kumulaties door veel wild 
hout uit de unitaire staats-
boom te snijden. Dat dient ten 
allen prijze belet. 
Vruchteloos probeert de heer 
Van Eynde bij de Volksunie
mandatarissen soortgelijke 
misbruiken te vinden. Die heb
ben weinig aan de politiek te 
danken. Het aantal mandata
rissen bij ons dat zich volledig 
aan de partij wijdt en met 
slechts één salaris ligt veel 
hoger dan in de BSP. in zijn 
krampachtige pogingen om bij 
de Volksunie wat te vinden 

herinnert volksvertegenwoordi
ger en krantendirekteur Van 
Eynde ons aan de geschiedenis 
van de splinter en de balk en 
daar waar hij de BSP wil wit 
wassen doet hij ons denken 
aan het oude Vlaamse spreek
woord : « de vuilste varkens 
willen in het schoonste stro 
slapen ». 

^ 

In onze vorige nummers heb
ben we het inkomen van de 
socialistische parlementsleden 
van Antwerpen en Brussel even 
onder het vergrootglas geno
men. We konden de senatoren 
Calewaert, Dequecker en Rom-
baut en de volksvertegenwoor
digers Van Eynde, Geldolf, van 
Elewijck minimum op twee en 
half miljoen takseren, daar 
waar de Brusselaars Cudell en 
Machtens de drie miljoen flink 
overschreden. 
De BSP telt daarbij heel wat 
bankiers. 
In de Nationale Bank de direk-
teurs Evalenko, Vloeberghs en 
Beauvois, in de Bank van Pa
rijs en de Nederlanden direk-
teur-generaal Naessens en in 
de Bank Lambert mevr. Simo-
net. Ook hier betreft het mil
joenen per jaar die verdiend 
worden. 
Dat de BSP een goede han
delsgeest heeft voor persoon
lijke zaken bewees de ruiten
wasserij die een monopolium 
voor staatsgebouwen had en 
waarin oud-minister Dubois 
aandeelhouder was, naast de 
vrouw van Leo Collard, u weet 
wel de man van het front van 
de progressisten. 
Dat ook een andere vroegere 
voorman het op zakengebied 
goed deed onthulde het week
blad « Knack » op 4 juli 1971, 
toen het schreef : « Spinoy 
die nog de markantste stempel 
op de partij geslagen heeft liet 
voor enkele jaren in Mechelen 
een persoonlijke erfenis na 
van tegen de 90 miljoen ». 
Ook dat bericht werd nooit 
ontkend. 
Wij zullen het verder niet hel> 
ben over de Baeyensen die 
als hogere ambtenaren niet 
ten achter willen blijven bij de 
parlementsleden. Om dan maar 
te zwijgen over de Baudrins, 
die het nog anders aan boord 
legden. 
De verworpenen der aarde 
hebben het ver gebracht. 
Met hen vergeleken zijn de 
VU-parlementsleden arme luid-
jes. Liever echter zo ! 

WIM JORISSEN 

Zaterdagavond 19 lanuari 74 — St-Jean-de-Luz (Baskenland) — Kamerlid Willy Kuijpers spreekt namens 
onze parlementaire frakties op de « Avond der Volkeren - m de Maitenazaal — Walter Luyten was toen 
reeds aangehouden (zie ons vorig nummer) en enkele uren later worden beiden met de politie operatie 
Hermes buiten Frankrijk gedreven (Op de achtergrond vinr Baskische, Bretoense en Vlaamse vlag) 
Er waren meer dan 400 aanwezigen 

Vandaag zaterdag 2 februari wordt te Steenokkerzeel een 
Nationale Kaderdag van het Vermeylenfonds gehouden. De 
parlementsverkiezingen staan weliswaar niet op de agenda 
maar het standpunt van de « nationale » socialistische partij 
ten aanzien van de nieuwe grondwetsherziening zal voorzeker 
gekraakt worden bij de pousse-café. 
In 1970 bezorgden de slaptivisten van CVP, BSP en PVV 
Vlaanderen een grondwetsherziening opgeluisterd met de 
« liberie du pere de familie », de erkenning van Brussel als 
derde gewest en de verkoop van onze meerderheidspositie 
in la Belgique. Of Frans van Cauwelaert posthuum door zijn 
broeders verkocht... 

Deze kapitulatie zou worden goedgemaakt door nieuwe struk-
turen voor de Brusselse agglomeratie. Andermaal helaas... 
Het « Rassemblement Bruxellois » behaalde de volstrekte 
meerderheid in die Brusselse agglomeratieraad. Dat was een 
resultaat bereikt door de Parlementaire Zakken die Vlaande
ren beweren te vertegenwoordigen in de « nationale » par
tijen. De Vlamingen werden nu op de koop toe nog « verde
digd » door FDF-Vlamingen. De Rode Leeuwen likten hun 
wonden. 

HALLO, 

PROFESSOR GERLO! 

Het Algemeen Vlaams Kongres van 13 juni 1971 had hiervoor 
gewaarschuwd. Sprekend in naam van de drie Fondsen en 
de talrijke andere bij het Overlegcentrum aangesloten ver
enigingen, had het kongres voor deze verkiezingen gesplitste 
kiezerslijsten geëist. Maar de burggraaf waakte ; hij dulde 
geen inmenging. 

« Inmiddels is het kwaad gesticht. De hele staatshervorming 
werd vervalst. De heer Eyskens en zijn kollega's bewinds
lieden zijn bedrogen uitgekomen, en het Vlaamse volk met 
hen ». Met deze woorden veroordeelde professor dr. Alois 
Gerio, voorzitter van het overlegcentrum, de sjacheraars op 
31 januari 1972 (Antwerpen, Arenbergschouwburg). 
Wij zijn de dupe geworden van de laatste hervormingen, 
maar ook de dupe van onze verregaande toegeeflijkheid en 
inschikkelijkheid. Ook dit is een waarheid uit de mond van 
flamingant en socialist Gerlo. 

Aangezien de BSP in Vlaanderen van niemand Vlaamse les
sen wil ontvangen, kan het niet anders of Bertje van Hoorick, 
Théophile van Eynde, Pierre Vermeylen, Edouard Anseele en 
Willy Claes zijn sinds lang en onvoorwaardelijk gewonnen 
voor een nieuwe grondwetsherziening. Is het volgende par
lement een konstituante dan kunnen de Vlaamse BSP-ers 
eindelijk de rimpels weg- of platstrijken om zonder verre
gaande toegeeflijkheid of inschikkelijkheid de Vlaamse wer
kers het volle Belgische pond te geven dat ze toekomt, daar
bij rekening houdend met de demokratische stelregel dat alle 
Belgen gelijk zijn voor de wet. 

Wat hoorden wij zondag 27 januari '74 uit de mond van gezel 
André Cools (Faire Ie point) ? Hij die zich op 6 februari 1973 
in «Vooruit» nog afvroeg «Waarom de eenheid van de partij 
handhaven nu geleidelijk in België een federaal regime tot 
stand komt dat zelfstandige gewestelijke instellingen op
richt ? » had hij zijn jasje gekeerd en was van oordeel dat 
nu andere problemen op de voorgrond staan. De Waalse so
cialisten verzetten zich tegen een nieuwe grondwetsherzie
ning. Zij die in 1970 er zorgvuldig voor waakten dat niet méér 
aan de gevestigde orde zou worden geraakt dan strikt nood
zakelijk om de pax Belgica te restaureren, vinden hun platste 
handlangers bij de Behoudende Staatsschandalen Partij. 
Dat zal makker André duur te staan komen in Wallonië. 
Dat het Vlaamse aanhangsel, broederlijk en internationalis
tisch verenigd met de Waalse Marx Brothers, meteen — en 
graag — de gemeenschapsproblemen weerom onder het Bel
gisch tapijt veegt en daardoor duizenden stemmen zal ver
liezen kan alleen stof en ergernis bezorgen aan een steeds 
nuchtere Man in de Wetstraat van « Links ». De Volksunie 
maakt zich klaar om de Vlaamse socialisten-met-zelfrespekt 
op te vangen. 

Het Overlegcentrum zou het biezonder op prijs stellen wan
neer prof. Gerlo vandaag zijn stem zou laten horen. Staat het 
Vermeylenfonds achter de BSP ? Of houdt het zich konse-
kwent aan de lijn uitgestippeld te Steenokkerzeel (8 maart 
1973) ? 

De Vlaamse socialistische flaminganten hebben het recht te 
vragen of Alois Gerlo de solidariteit verbreekt met de ande
re leden van 't Overlegcentrum die op 15 december '73 in een 
Mededeling opriepen tot een aktie « zo eensgezind en 
krachtdadig, dat een nieuwe grondwetsherziening, dadelijk, 
mogelijk wordt ». 

Of zijn het soms weer de Vlaams-nationalisten van de Volks
unie, mijnheer de Voorzitter, die het Vlaamse front sabo
teren ? 

Wij zullen maandag met meer dan gewone belangstelling 
uitkijken naar « Vooruit » en « Volksgazet » waarin voorzeker 
een uitgebreid verslag verschijnt over de Nationale Kaderdag. 

LOU BAS 
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MEER MENSEN, 

MAAR MINDER GEBOORTEN 

IN VLAANDEREN 

( 1 ) 

Meer en meer komt de problema
tiek van de bevolking ter sprake 
en schijnt een probleem van eer
ste orde te gaan worden, ook in 
Nederland en Vlaanderen. 
Naast het reeds in de dagbladen 
besproken kolloquium van de 
Bond voor Jonge en Grote Gezin
nen, waar onomwonden werd ge

pleit voor geboortebeperking, 
heeft het Dosfelinstituut vorige 
week eveneens een kolloquium 
aan deze problemen gewijd. 

Bedoeling was vooral eerst voor 
belangstellende mensen uit de po
litiek een stevig feitendossier aan 
te leggen, vooral met betrekking 

tot de situatie in België en vooral 
in Vlaanderen. 

Het bevolkingscijfer in België kent 
sinds 1961 een voortdurende ma
tige stijging (zie tabel I) waarin 
Vlaanderen het leeuwenaandeel 
(77% of 413.753 inwoners) van de 
groei voor zich neemt. 

TABEL I : De evolutie van het bevolkingsaantal naar taaistreek voor de periode 1961-1972. 

Jaar 

1961 
1965 
1972 

Aangroei 
1972-1961 

Vlaanderen 

5.063.974 
5.264.558 
5.477.727 

+ 413.753 
77% 

Wallonië 

3.102.972 
3.168.755 
3.180.118 

+ 77.146 
14.4% 

Hoofdstad-Brussel 

1.022.795 
1.065.921 
1.069.005 

+ 46.210 
8,6% 

Totaal 

9.189.741 
9.499.234 
9.726.850 

-f 537.109 
100 

Voor de recente periode 1970-
1972 is dat zelfs 80% (zie tabel II) 
of 61 144 inwoners. 

TABEL II : De evolutie van het bevolkingsaantal naar taaistreek voor de periode 1970-1972. 

Jaar 

1970 
1971 
1972 

Aangroei 
1972-1970 

Vlaanderen 

5.416.583 
5 451.329 
5.477.727 

-1- 61.144 
+ 80,6% 

Wallonië 

3.159.225 
3.169.324 
3.180.118 

+ 20.893 
+ 27,5% 

Hoofdstad-Brussel 

1.075.136 
1.074.726 
1.069.005 

— 6.131 
— 8,1% 

Total 

9.650.944 
9.695.370 
9.726.850 

-1- 75.906 
+ 100 

Aan wat is deze bevolkingsgroei 
te wijten ? 
Aan drie faktoren : geboorten, 
sterfte en migratie. 
Bekijken we eerst het aantal ge
boorten per taaistreek (zie tabel 
III) : 

TABEL III : De recente evolutie van het aantal geboorten in België naar taaistreek. 

Wallonië en Vlaanderen hebben 
dus vrij geleidelijk dalende ge
boortecijfers, hoewel de bevolking 
van Vlaanderen nog steeds ta
melijk geleidelijk — zij het in 
verminderd tempo — toeneemt. 
Deze afname is volgens referent 
dr Dooghe niet toe te schrijven 
aan een minder gunstige demo
grafische leeftijdsopbouw. 
Als oorzaken kunnen o.m. be
schouwd worden : een grotere be
wustwording inzake verantwoor
delijkheid bij de opvoeding, het 
besef dat de ouders het recht heb
ben op ontplooiing van eigen per
soonlijkheid, inzonderheid die van 
de vrouw en verder nog een aan
tal socio-ekonomische verschui
vingen zoals de uitdunning van de 
landbouwersbevolking — van 
oudsher zeer kinderrijke groep — 
de specifieke stedelijk^ urbanisa
tie die leidt tot kleinere gezin
nen (huisvesting), e.d. Ons land 
heeft met 2,07 kinderen per hu
welijk ongeveer de « zero-popula-
tion-growth » bereikt. 

Hoog sterftecijfer. 

België heeft een jaarlijks sterfte
cijfer van 12%o (12 per duizend). 
Vlaanderen ligt daarin iets gunsti
ger (10,8%o) dan Wallonië (13,8?6o). 
Dit laatste vooral uit oorzaak van 
een oudere bevolkingspiramide. 

Positief migratiesaldo. 

Tussen 1963 en 1971 is de posi
tieve migratiebalans (inwijkelin-
genoverschot) voor 40,4% ver
antwoordelijk voor de groei. 
In Wallonië zijn voor deze periode 
de vreemdelingen voor de 75% 
verantwoordelijk voor de aangroei 
in Vlaanderen voor 25%. Dus de 
aangroei in Vlaanderen moet met 
een kwart verminderd worden 
wat nog steeds een aangroei van 
375.000 eenheden geeft. 
Belangrijk in deze zijn ook de be
volkingsopbouw of de bevolkings
piramides en de verwachtingen 
van de bevolkingsevolutie, maar 
hierover zouden we in de volgen
de nummers uitvoeriger ingaan. 

W. AUGUSTIJNEN 

1964 
1966 
1968 
1970 
1972 

Vlaanderen 

Geboorten 

96.047 
88.872 
83.161 
81.807 
76.168 

1964 = 

100 
92,5 
86,6 
85,2 
79,3 

100 

Wallonië 

Geboorten 

49.604 
46.768 
44.028 
44.848 
44.231 

1964 = 

100 
94,3 
88,8 
90,4 
89,2 

100 

Hoofdstad-Brussel 

Geboorten 

14.700 
14.996 
14.053 
14.464 
14.038 

1964 = 100 

100 
101,9 
95,5 
98,3 
95,4 

Het 

Geboorten 

160.371 
150.636 
141.242 
141.119 
134.437 

Rijk 

1964 = 100 

100 
93,9 
88,1 
88 
83,8 

WAT 

EEN 

WERELD 

INFLATIE EN KRISIS 

Ingevolge de havenstaking in 
Antwerpen heeft een groep arbei
ders-vrouwen een l<omitee ge-
vorm. Deze vrouwen zijn zeer ge
voelig (terecht) voor de prijsstij
ging van vele produkten geduren
de de laatste twee jaar. Wij cite
ren hun vlugschrift : de aardap
pelen (54 %}, de posttarieven 
(43 %), een kamer in de kraam
inrichting (41 %), de kabeljauw 
(33 %), coca-cola (28 %), een 
dokterskonsult (29 %), de tand
arts (32 %), de kapper (24 %}, 
de friet (17 %), de bioskoop 
(14 %}, de kotelet (24 %), de 
schoenen (20 %). De vrouwen 
voegen eraan toe : « Er wordt 
een krisisklimaat geschapen. On
der het mom van petroleum-
schaarste worden de prijzen om
hoog gedreven. Maar is er wel 
schaarste ? » vragen zij zich af 
en deze vrouwen, waarvan een 
heel deel dokwerkersvrouwen, 
putten uit hetgeen ze meege
maakt hebben : 
' Twee weken geleden kwam een 
lichter binnen, volgeladen met 
propaangas uit Nederland. Alle 
opslagtanks zaten echter vol. 
Daarom werd de volle lading 
's nachts ti/dens het 48 uren 
durende smogalarm in Antwer
pen, de lucht ingejaagd via de 
waakvlam. Twee andere lichters 
zijn doorgestuurd naar Duitsland: 
alles zat vol. Nu moet je maar 
eens proberen in een winkel een 
fles propaangas te bemachtigen. 
Dat is eenvoudig onmogelijk ». 
De voornaamste eis van dit vrou-
wenkomitee is een einde te ma
ken aan de schandelijke stijging 
van de prijzen en aan de loon
stop. Wij hopen dat hun stem 
geen roepende in de woestijn zal 
zijn. 

LENIN 50 JAAR 
OVERLEDEN 

Op 21 januari was het juist vijf
tig jaar geleden dat Lenin, of 
Wladimir, lljitsj, Oeijanow, in zijn 
landhuis te Gorki overleed. Lenin 
heeft zeer goed beseft, dat na het 
tsarendom nieuwe dreigingen zou
den opdoemen voor het Russische 
volk. Daarom dikteerde hij op 23 
december 1922 een brief naar het 
dertiende partijkongres. Die brief 
noemde men nadien zijn politiek 
testament. Lenin zou het partij
kongres van 1924 niet meer be
leven. 
In dit testament drukte hij zijn 
vrees uit, dat Stalin en Trotski 
niet de geschikte personen waren 
voor de enorme macht, die zij te 
dragen zouden hebben. Hij vond 
de ruwheid van Stalin onduld
baar op de post van sekretaris-
generaal en stelde voor, hem te 
vervangen door een verdraag
zaam, loyaal, beschaafder en 
mmder grillige man. 
Anderzijds vond hij Trotski een 
buitengewoon bekwaam man, 
maar oordeelde dat zijn zelfver
zekerdheid en zijn buitensporige 
belangstelling voor de organisa
torische kant der dingen, te ver 
gingen. 

In mei 1924 nam het partijkon
gres kennis van het testament 
van Lenin, maar men hield niet 
in het minst rekening met de 
richtlijnen. 
De geschiedenis heeft bewezen, 
hoe dan ook, dat Lenin alleszins 
een vooruitziend man geweest is. 

HILDE UYTTERHOEVEN 
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NIXON ZWICHT NIET 
Beschuldigingen noch verdacht
makingen konden president Ni
xon tot dusver doen wankelen. 
Eenzaam tornt hij tegen zijn lot 
op. Zelfs geloofsprediker Billy 
Graham gelooft niet langer in zijn 
« godvrezende •> politieke meeS' 
ter. 
Toch heeft Nixon niet kunnen 
verhinderen dat de Watergate-
affaire vandaag in een « beslissen
de » faze is geraakt. Nixon is ver
strikt geraakt in een van de ge
luidsbandjes die sinds anderhalf 
jaar grondig zijn leven vergallen. 
Bedoeld is het geluidsbandje met 
een paar banale flarden van een 
gesprek tussen Nixon en zijn 
voormalige topadvizeur in het 
Witte Huis. Het bandje dat ver
der in alle talen zweeg begon on
gezellig in te werken toen bleek 
dat dit zwijgen niet een gevolg 
was van technisch falen maar 
van opzettelijk en herhaald uitve
gen van de opgenomen tekst zo
als elektronische deskundigen in
tussen hebben uitgemaakt. 
En toch blijft mister president 
zich verschansen achter een muur 
van macht, terwijl nog hooguit 
30 pet van de openbare mening 
in de States achter zijn <• onkreuk
baarheid » staat. In het kongres 
(met demokratische meerderheid) 
heeft demokratisch fraktieleider 
O'Neill het ontslag van de presi
dent geëist en meteen gewaar
schuwd voor de fameuze impeach
ment-procedure die Amerika 
« noodlottig zou verdelen ». Mr 
President must go ! 
Maar dat doet Nixon niet. Inte
gendeel ! Met zijn recent voor
stel om bijkomende belastingen 
te leggen op de superwinsten van 
grote maatschappijen gaat hij 
doelbewust de demagogische toer 
op. Eigenlijk heeft Nixon het niet 
zozeer op de superwinsten van 
die grote (vooral) petroleummaat-
schappijen begrepen. Het is veel-
eens zijn bedoeling dat die mas
todonten hun bedrijvigheid in de 
States (niet buiten de grenzen !) 
zouden koncentreren opdat « this 
great country » zelf het leeuwe-
deel van de (olie) koek zou kun
nen oppeuzelen. Bovendien wil hij 
de simpatie winnen van de lan-
den-verbruikers die 11 februari 
e.k. te Washington samenkomen. 
Slaagt hij erin bovengenoemde su

perwinsten onder belastingsdruk 
te zetten dan kan hij de petrole-
umproducerende landen allicht tot 
prijsverlaging bewegen. Dit ware 
een gedroomd geschenk voor de 

tegen inflatie vechtende landen-
verbruikers. Maar voorlopig blijft 
het wachten op de konkrete resul
taten van zoveel koele berekening. 
Zeker is alleen dat « tricky Dick » 
Nixon zijn oude streken niet 
verleerd heeft. 

ADRIAAN VAN DUYN 

De oude vechtjas generaal Georgis Grivas, leider en bezieler van EOKA 
(Cyprus bij Griekenland) heelt het laten alzeggen. De bejaarde guerilla-
leider is niet eens in het harnas gestorven : hij overleed in zijn 
Cypriotische schuilplaats aan een hartaanval. Zijn gewezen vriend, later 
aartsvijand president-bisschop Makarios kondigde grootmoedig (en 
opgelucht ?) een nationale rouw af en gelastte een staatsbegrafenis 

• voor zijn legendarische tegenstander... 

EGOCENTRISCH FRANKRI|K 
Het is al zweven dat de klok 
slaat. Na <le Italiaanse lire en 
het Britse pondsterling is nu ook 
de Franse frank zijn avontuurlij
ke zweefvlucht begonnen. Eigen
lijk is de vaste pariteit al lang 
« een sprookje voor grijsaards » 
geworden. Zelfs de EG-munten 
die niet tegenover elkaar zwe
ven vlotten immers samen ten 
opzichte van de dollar. Nu is 
zweven op zichzelf niet zo erg, 
vooropgezet dat men na •• het 
avontuur » terug aan de grond 
kan om de stabiliteit te herwin
nen. 

ENGELAND AAN 
KAARSLICHT TOE 
The End is at stake ! Het einde is nabij I Zo verkondigen religieus 
bewogen ijveraars in Groot-Brittannië waar het konflikt tussen vakbon
den en regering nog altijd niet is bijgelegd. Maar de Brit Is te nuchter 
om zich bij dit katastrofaal vooruitzicht neer te leggen. Hij weet dat 
de mijnwerkers weigeren overuren te verrichten omdat de regering 
op hun looneisen niet ingaat. Hij weet ook dat die weigering noodlottig 
op zijn leefgewoonten overgekomen is. In zijn vrije uren vraagt hij zich 
wel eens af, hoe een heel ekonomisch bestel door de knieën kan gaan 
omdat mijnwerkers weigeren overuren te « doen ». Maar de regering 
en vakbonden, in dit konflikt als onverzoenbare antagonisten tegenover 
elkaar geplaatst, weten wel beter. Hun konfrontatie is tegelijk een 
ekonomisch en een politiek geval : de regering Heath is niet geslaagd 
in haar over drie fazen gespreide anti-inflatiepogingen en beroept zich 
nu op haar schaarse inkomsten om het been stijf en de portemonnee 
gesloten te houden. Anderzijds weigeren de vakbonden de gevolgen 
van die mislukking te inkasseren en willen de door olieschaartste ge
havende energiesektor als « middel » gebruiken om hun eisen waar 
te maken. 
Begin van vorige week dacht Heath nog aan vervroegde verkiezingen 
als oplossing voor de energie- en aanverwante prob!>^men. Demoskopen 
hadden uitgekiend dat een meerderheid Britten '-neer verwacht van 
een konservatief status-quo dan van een Labour-overwinning. Vandaag 
beseft Heath al dat een krizis wel goed kan zijn voor het uitschrijven 
van verkiezingen maar dat verkiezingen lang niet altijd goed zijn voor 
een krizis. Vooral niet als de situatie geen sprankje hoop op afzien
bare lotsverbetering aanbrengt... en de verkiezingsuitslagen zelf on
danks de opiniepeilers niet strikt « zeker » zijn. Stilaan groeit ook in 
konservatieve kringen de mening dat Groot-Brittannië onder Heath 
boven zijn middelen heeft geleefd en gouverneur Gardon Richardson 
van de Bank of England, ook ai een konservatief, heeft die mening 
publiekelijk bevestigd. 
Het eertijds zo trotse Albion Is dus weer eens aan bezuinigen toe. 
Inmiddels zal men de krizis niet oplossen met de metodes van energie
minister Jenkins die zich op een foto van de « Daily Telegraph » onder 
kaarslicht aan 't scheren is... met een elektrisch apparaat ! En voor
lopig blijft Heath maar zwaaien met zijn slogan : de regering regeert, 
niet de vakbonden ! Waarmee de berustende Brit stilaan vertrouwd 
is geraakt. 

ADRIAAN VAN DUYN. 

Toen de Franse beslissing we
reldkundig werd begonnen de 
« Europeanisten » te steigeren. 
Overal stootte Frankrijks beslis
sing om voortaan «cavalier seul» 
te gaan spelen op heftig verzet. 
Aan die franse <• floating » zit
ten inderdaad egoïstische drijf
veren vast. Ondanks anderslui
dende verklaringen is Frankrijk 
meer uit op eigen voordeel dan 
op autentieke Europese solidari
teit. Blijkbaar wil Frankrijk her-
aanknopen met een achterhaald 
merkantilisme : veel uitvoeren, 
weinig invoeren en zoveel goud 
opstapelen als maar enigszins 
doenbaar is. Met dergelijke me
todes zal Frankrijk niet alleen 
de kansen op internationale 
munthervorming afzwakken maar 
ook zijn Europese partners een 
ongezellige pad in de korf zet
ten. Het is immers een illusie 
te geloven (zoals Giscard d'Es-
taing) dat men zomaar de ge
volgen van door niemand gewil
de prijsverhogingen in de ener
giesektor op zijn partners kan af
wentelen. 

Inmiddels brengt het zweven 
van de Franse frank een forse 
stijging van de Franse uitvoer 
mee. Die vaststelling geldt al
vast voor de Franse wapenex-
port, die nu al 5 tot pet van de 
totale uitvoer vertegenwoordigt. 
Met een totaal van 8 miljard F 
aan buitenlandse bestellingen 
haalde Frankrijk al in 1973 alle 
vroegere rekords neer ! Hier 
bovenop verklaarde defensie
minister Galley eind vorige week 
dat de waardestijging van de 
dollar buitengewoon gunstig in
werkt op de Franse bewapening 
en export. 

Die Galley loopt met geen mop
pen in zijn bovenzakje. Cynisme 
of vrijmoedigheid ? Met zijn ver
klaring kan men alle richtingen 
uit. Maar voor de feiten zelf is 
geen alternatieve uitleg voorhan
den. Die feiten liegen er niet 
om : om de Frans wapenexport 
nog te aktiveren is Jobert van 
Buitenlandse Zaken dezer dagen 
naar Saoedi-Arabië, Koeweit en 
Syrië getrokken om met Franse 
wapens voor Arabische olie te 
betalen, waardoor het noodlot
tig op elkaar inspelen van eko-
nomie, monetaire bewegingen en 
wapenhandelaars eens te meer 
aan de orde is. 

OLIE-KRlSiS LEIDT TOT 
" BURGERLIJKE 
ONGEHOORZAAMHEID " 
(jeeveedee) Komende maandag, 4 februari, houdt in Neder
land de rantsoenering van benzine op en er komen daarna 
ook géén autoloze zondagen meer. Wie dit veertien dagen 
geleden zou hebben voorspeld, zou ongetwijfeld voor «dwaas» 
zijn weggezet, al dient gezegd dat een deel van de pers met 
de mogelijkheid van een totale omgooiing van het roer, wat 
de olie-politiek betreft, wel rekening hield. Het hele rege
ringsbeleid inzake de beweerde energie-krisis en ten opzichte 
van de boykot door de Arabische landen werd immers voort
durend gekenmerkt door tegenstrijdige en vooral paniekerig 
aandoende maatregelen. 
Nog rond de jaarwisseling stelde de regering-Den Uyl het 
voor alsof Nederland een tijd tegemoet ging die te verge
lijken zou zijn met de krisisjaren van 1929 en daarna. Maar 
even,goed werd de benzine-rantsoenering een week uitge
steld. Vervolgens liepen de getallen die van overheidswege 
verstrekt werden over de olie-aanvoer, elke dag opnieuw 
verder uiteen, werd het openbaar vervoer aangespoord tot 
grootscheepse improvisaties en dreigden de mensen die 
vanwege hun beroep dagelijks hun auto moesten gebruiken, 
in de knel te raken doordat de regeling van de extra rant
soenen in het honderd liep. Het lijstje van onhandigheden, 
onduidelijke voorlichting en halve beslissingen zou nog veel 
verder kunnen worden aangevuld. 
Hoezeer de regering door haar gestuntel het vertrouwen van 
de bevolking had verloren, bleek op de dag dat de rantsoe
nering begon : vrijwel iedereen die gewend was met de auto 
naar zijn werk te gaan, blééf dit doen, en de alom ingezette 
speciale autobussen reden zo goed als leeg over de wegen. 
Slechts de spoorwegen kregen een wat ruimer publiek, maar 
ook dat stond in geen verhouding tot de inspanning die 
gedaan was met extra treinen en uitgebreide dienstregelin
gen. Het was duidel i jkdat het publiek alle waarschuwingen 
aan zijn laars lapte. 
Op die dag waarop de benzine-rantsoenering begon, startte 
feitelijk ook de kampagne van « burgerlijke ongehoorzaam
heid » waarover deze dagen in Nederland zoveel te doen is. 
Het gaat om de vraag of de burgers het recht hebben om te 
weigeren mee te helpen aan maatregelen waarvan zij het 
nut niet inzien. Het meest sprekende voorbeeld van deze 
houding wordt geleverd door de Bond Van Garagehouders 
(BOVAG). Deze organisatie waarbij vrijwel alle uitbaters van 
benzinestations in Nederland zijn aangesloten, liet weten dat 
zij de rantsoenering als geëindigd beschouwde, op dezelfde 
dag dat de regering bepaalde dat nog gedurende tien dagen 
zegels zouden moeten worden afgegeven door iedereen die 
benzine kwam tanken. Letterlijke uitspraak van BOVAG-
sekretaris Risseeuw : « Als onze klanten bonnen willen 
geven, zullen we die aannemen, maar als ze geen bonnen 
hebben, kunnen ze bij ons ook benzine tanken ». De volstrekt 
anarchistische toestand die daardoor bij de benzinestations 
ontstond, kan men zich voorstellen. 
Tegelijkertijd kwamen er van de kant van de middenstanders 
dreigementen dat men zich niet zou houden aan de prijs
maatregelen die de regering had genomen om de konsumen-
ten te beschermen tegen de lang niet altijd gerechtvaardigde 
verhogingen van de bedragen die in de winkels bij aankoop 

van allerlei artikelen 
moeten worden neer
geteld. (Tussen haak
jes : de Nederlandse 
Konsumentenbond pu
bliceerde een lijst van 
liefst vijftienhonderd 
p r ij s verhogingen 
waarvan een groot 
deel door geen enkele 
r e d e n gemotiveerd 
was I). Het is duide
lijk dat dergelijke reak-
ties in een land waar
in het gezegde « Wet 
is wet » zowat een ge
wetenskwestie is, zeer 
hard aankomen. 
Het merkwaardige van 
de hele zaak is dat de 
«burgerlijke ongehoor
zaamheid» nu komt 
van de bevolking die 

nog maar kort geleden het verzet tegen zaken als de volks
telling of het verhoogde kollegegeld voor studenten zwaar 
veroordeelde. Dat eigenbelang hierbij een grote rol speelt, 
behoeft dus geen betoog. 
Deze hele zaak kan een keihard karakter krijgen omdat minis
ter-president Den Uyl uitermate legalistisch is ingesteld. 
Dwars tegen de mening van zijn partij (Partij van de Arbeid) 
veroordeelde hij bij voorbeeld de geruchtmakende bezetting 
door studenten van het Amsterdamse Maagdenhuis in 1969. 
De benzine-perikelen mogen dan — tot veel schade en ook 
wel een beetje tot schande van de regering — achter de rug 
zijn, het gevecht met de middenstand staat Den Uyl nog te 
wachten. In een jaar waarin er twee verkiezingen zijn (ge
meente- en provincieraden) zou hem dat wel eens zwaar 
kunnen opbreken. 
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EEN PENSIOEN 

IS EEN RECHT 

GEEN GUNST! 
Zoals in alle West-Europese landen, vor
men ook in België de gepensioneerden 
een zeer belangrijk deel van de bevolking. 
De cijfers spreken voor zichzelf : Op 31 
december 1971 telde België een totale 
bevolking van 9.695.379 inwoners. Op dat
zelfde ogenblik werden 924.033 pensioe
nen uitbetaald in de sektor « werkne-
merss », 145,384 pensioenen in de sektor 
« zelfstandigen » en 31.577 personen wa
ren uitsluitend aangewezen op het zgn. 
•• Gewaarborgd inkomen voor bejaarden ». 
Deze cijfers dienen vanzelfsprekend aan
gevuld met soortgelijke gegevens voor 
het gewezen personeel van de openbare 
diensten, totaal ongeveer 425.000 eenhe
den op diezelfde 31ste december 1971. 
Het spreekt vanzelf dat een dergelijk groot 
aantal kiezers de politieke partijen niet 
onverschillig kan laten. Elke minister van 
Sociale Voorzorg, hierin bijgestaan door 
zijn kollega van Financiën, zal zich dan 
ook niet laten pramen om zijn palmares 
te stofferen met minstens één enkele 
pensioensverhoging in de loop van zijn 
ambtstermijn. En als het even kan, liefst 
meer dan één enkele. 

Men is in 't verleden dan ook regelmatig 
getuige geweest van deze in feite schijn
heilige vorm van St-Niklaas-politiek die 
aan de gepensioneerden met de regel
maat van een klok geschenkjes kwam uit
delen... waarop deze mensen in feite 
recht hadden. Maar laten we de zaken 
even schematisch bekijken. 

Evenals andere sociale uitkeringen, zijn 
ook de pensioenen onderhevig aan de 
schommelingen — lees : verhogingen — 
van het indekscijfer. Telkens de levens
duurte stijgt, worden ook de pensioenen 
aan deze stijging aangepast. Waarbij kan 
opgemerkt worden dat de stijging van de 
levensduurte eerst komt en de aanpassing 
van de pensioenen nadien. Inderdaad I 
Het spreekt vanzelf dat deze indeksaan-
passingen helemaal geen geschenk zijn 
vanwege de regering, maar doodgewoon 
een noodzaak om de inkomens van de 
gepensioneerden te beschermen tegen 
koopkrachtverlies als gevolg van de stij
ging van de levensduurte. Deze indeksaan-
passingen zijn een recht ! 

De hoger reeds vermelde St-Niklaas-poli
tiek van de opeenvolgende regeringen 
vond altijd een dankbaar terrein in de 
regelmatig terugkomende ekstra-verhogin-
gen van de pensioenbedragen. De minis
ter had dan — weeral eens — een reden 
om op het TV-scherm te komen en aan 
de gepensioneerden — versta : kiezers 
— uit te leggen hoe bekommerd de re
gering wel was om hun koopkracht en 
hoezeer de regering zich inspande om 
ook de ouden van dagen te laten delen 
in de stijging van de welvaart. Schijnhei
lig gedoe ! Wat hier telkens opnieuw werd 
aangekondigd als een gunstmaatregel, was 
niets anders dan iets waarop de gepen
sioneerden automatisch recht moeten heb
ben, volgens hetzelfde automatisme als 
dat van de indeksaanpassingen. Een 
recht, inderdaad I Ook de gepensioneer
den mogen meegenieten van de stijging 
i/an de welvaart, een welvaart trouwens 
waarvan zij door hun vroegere beroeps-
aktiviteiten de grondslag hebben gelegd. 
Die welvaartsaanpassingen van de pen
sioenbedragen zijn derhalve een recht, 
waarop elke rustende arbeider, bediende 
en zelfstandige recht heeft in het kader 
van de solidariteit die aktieve en rustende 
bevolking dient te verbinden. 

Een zo mogelijk nog meer ergerniswek
kend spektakel moesten we in het ver
leden regelmatig meemaken n.a.v. de aan
passingen van de fiskale barema's. In ver
staanbare termen : Het optrekken van de 
van belasting vrijgestelde minimum-bedra-
gen om te verkrijgen dat inkomsten, die 
zuiver uit sociale pensioenen bestaan, 
niet belast zouden worden. Deze fiskale 
maatregelen waren zo mogelijk nog schijn
heiliger dan de regelmatige pensioens
verhogingen. Dat pensioenen gedeeltelijk 
belastbaar werden doordat de bedragen 
ervan enerzijds stegen, maar de regering 
anderzijds naliet regelmatig en bij voor
baat de belastingsschalen aan te passen, 
was een probleem dat in feite geschapen 
werd door de regering zelf. Wanneer de 
dreiging dan afgewenteld werd door een 
aanpassing van de vrijgestelde bedragen, 
trachtte men de gepensioneerden te laten 
geloven dat ze van regeringswege weeral 
een geschenk gekregen hadden ! Dat is 

niet helemaal eerlijk. Inkomens die niet 
beduidend hoger liggen dan het peil van 
het bazisbedrag inzake rust- en overle
vingspensioenen, dienen fiskaal onbelast 
te zijn en het automatisch ook te blijven. 
De wettelijke beschikkingen inzake pen
sioenen dienen derhalve zodanig te zijn 
dat volgende drie beginselen automatisch 
kunnen toegepast worden, zonder dat het 
hiervoor nodig is dat een minister op 
het TV-scherm verschijnt : 
• Indeks-aanpassingen om de pensioenen 
te beschermen tegen de stijging van de 
levensduurte ; 
• Welvaartsaanpassingen om de gepen
sioneerden deel te laten hebben In de 
stijging van de algemene welvaart, mede 
door hun werk tot stand gekomen ; 
• Volledige fiskale vrijstelling van socia
le pensioenen omdat het onverdedigbaar 
is inkomens te belasten die niet eens 
het peil bereiken van eens menswaardig 
bestaansminimum. 

Bepaalde aspekten van deze drie beginse
len zijn reeds in de wet ingebouwd en 
worden automatisch doorgevoerd telkens 
de noodzaak zich voordoet. Ze moeten er 
alle drie ingebouwd worden, volledig en 
zo snel mogelijk I 

WILLY COBBAUT. 

1 
SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN IV/04 

O 

o 

O 

\1 

MILITIEWETGEVING 

VRIJSTELLING VOOR MISSIEWERK 
OF ONTWIKKELINGSHULP 
Aanvraag 
Dient gestuurd aan de minister van Binnenlandse 
Zaken tussen 1 januari van het jaar waarin de aan
vrager om een eerste uitstel mag verzoeken en de 
aanvang van de militaire dienst. 
In de aanvraag moet vermeld worden dat belang
hebbende zich verbindt werkelijk in de missies bui
ten Europa te zijn of in één der landen buiten 
Europa (met uitzondering van VSA, Canada, Zuid-
Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, USSR. Komm. 
China en Japan) binnen de zes maand te rekenen 
van de datum van het Ministerieel Besluit tot vrij
stelling. De stukken tot staving moeten bij de 
aanvraag gevoegd zijn. 
Wie heeft recht op deze vrijstelling ? 
a) Militieplichtigen met roeping voor missiewerk 

buiten Europa. 
b) Militieplichtigen, houder van een diploma van dr. 

in de geneeskunde, in de veeartsenijkunde of 
ingenieur. 

c) Militieplichtigen waarvan beroep of kundigheden 
van nut kunnen zijn voor de ontwikkelingshulp 
buiten Europa, zoals onderwijskrachten, techn. 
ing., apotekers, biologen, tandartsen, soc. assis
tenten, radio-technici A/2, lic, pol. of admin. 
wetenschappen, gegradueerden in internationale 
ontwikkelingssamenwerking of houders van een 
gelijkwaardige titel A / 1 , architekten. 

De betrokkenen moeten na het derde jaar na de 
vrijstelling werkelijk volle twee jaar in minstens 

één ontwikkelingsland verbleven hebben en dit 
kunnen bewijzen. 
VRIJSTELLING als gewetensbezw/aarde 
Toekomstige dienstplichtigen, oud-soldaten, vrijge
latenen op morele grond, onthevenen en zij die 
behoren tot de werfrezerve kunnen, indien zij om 
godsdienstige, filosofische of morele overwegingen 
geen evenmens willen doden, zelfs niet ter verde
diging van het land of de gemeenschap, het statuut 
van gewetensbezwaarde aanvragen. 
Er bestaan twee kategorieën : 
— vrijgestelden van gewapende militaire dienst ; 
— vrijgestelden van elke militaire dienst. 
Aanvraag 
Aangetekend te sturen aan de minister van Binnenl. 
Zaken tussen 1 jan. van het jaar waarin men 18 
wordt en de voorlezing van de militaire wetten in 
ht RSC. Voor oud-soldaten : Binnen de 10 dagen na 
de betekenis van de eerste wederoproeping. Voor 
leden van de werfrezerve : Binnen de 10 dagen na 
de betekenis van de inlijving. De reden van de 
bezwaren dient vermeld en eventueel adressen van 
getuigen bijgevoegd. 
Gevolgen 
Er bestaat weinig onderscheid tussen een gewone 
dienstplichtige en een gewetensbezwaarde. Zijn 
werkelijke dienst bedraagt echter twee jaar. 
Tot de ouderdom van 45 jaar mag hij evenwel geen 
openbaar ambt uitoefenen dat hem eventueel zou 
verplichten wapens te dragen, hij mag geen oor-
logs- of vuurwapens in zijn bezit hebben en niet 
deelnemen aan de vervaardiging van of de handel 
in wapens, munitie, e.d. 

Cw. 

DOKUMENTATIE 

PRAKTISCHE 
ENERGIE
BESPARING EN 
MILIEUHYGIËNE 
Dat er een energieschaarste zou komen 
wisten vóór oktober 1973 zeer weinig men
sen. De Israëlisch-Arabische Verzoendag
oorlog van vorig jaar en de daaruit voort
vloeiende beperking van ollelevering kwam 
dan ook voor de grote verbruikersmassa 
aan als een donderslag bij heldere hemel. 
Het had nochtans aan waarschuwingen 
niet ontbroken, maar die bleken in dove
mansoren te zijn gevallen. 
Die waarschuwingen waren nochtans zeer 
duidelijk en met tal van slaande argumen
ten verantwoord. Er werden ook tal van 
raadgevingen verstrekt om tot een ver
antwoord verbruik te komen, dat rekening 
houdt met een opkomst zijnde (of reeds 
begonnen) energieschaarste. Daarbij werd 
ook rekening gehouden met milieubevui-
ling en wat er kan gedaan worden om, 
terwijl men aan energiebesparing doet, 
ook de milieuhygiëne te bevorderen. 
In een vorig verschenen informatiebulle
tin van de Kommissie der Europese Ge
meenschappen werd een artikel overgeno
men van « Test Aankoop » nr. 133 van 
maart 1973. In een inleidende kommentaar 
stelde het EG-bulletin vast dat het ver
schijnen van dergelijke artikels « getuigt 
van bewustwording van de praktische 
vraagstukken in verband met konsumptie 
en milieu ». Vandaag zou men kunnen 
zeggen dat het artikel in kwestie bijna 
profetisch was, omdat zes maanden na 
zijn publikatie heel wat verstrekte raad
gevingen brandend aktueel werden. 
Het interessante van dit artikel van « Test 
Aankoop » is dat het a.h.w. een vade 
mecum aan de hand doet inzake verstan
dig (zuinig) verbruik en milieuhygiëne. 
Steller verliest zich niet in teoretische 
beschouwingen maar zegt hoe we zuinig 
en zuiver kunnen verbruiken, wat niet 
belet dat hij enkele waarheden voorhoudt 
over de bedrieglijke praktijken van de 
konsumptiemaatschappij, zoals bvb. het 
aanzetten tot verkwisting door spaarzaam
heid te doodverven als gierigheid. 
Hoeveel onze rezerves aan energie en 
grondstoffen bedragen kan men moeilijk 
zeggen, al ziet de toekomst er ter zake 
niet rooskleurig uit. En al beseffen we 
nog de kansen en de mogelijkheden niet 
van het technologisch alternatief. Intus
sen kunnen we de gezonde raadgevingen 
ter harte nemen : hoe spaarzaam om
gaan met water (zeven in getal : geen 
verspilling door lekken in buizen, kranen 
niet onnodig laten lopen, geen gekleurd 
toiletpapier (vervuilend), strikt minimum 
verbruik van detergenten enz.). Lezens
waardig vooral nu is de reeks adviezen 
om tot een doelmatige energiebesparing 
te komen in het dagelijks leven (want 
iedereen moet het zuiniger gaan doen ) : 
lichtbesparing (geen luxeverlichting) lam
pen schoon houden, juiste kleurkeuze qua 
lichtweerkaasting, isolering tegen « warm-
tevlucht », enz. Ook de spaarzaamheid in 
verpakkingsprodukten wordt aangeraden 
met een hele reeks praktische voorbeel
den. Bepaald interessant is het pleidooi 
voor een zuinig en verstandig vervoer 
(de wagen laten dienen voor verscheide
ne personen en niet voor één man, — 
en wat dan met de gezinnen met twee en 
zelfs drie wagens ? — treinvervoer voor 
lange afstanden, lopen of fietsen voor 
korte enz). 

We besluiten met de slotkommentaar : 
« Er bijift ons niets over dan te wensen 
dat wat U pas gelezen hebt, op zekere 
dag een integrerend deel wordt van een 
Europese wetgeving, in afwachting oat 
het een integrerend deel wordt van het 
bewustzijn van alle Europeanen ». 
Tot daar deze vrome EG-wens, want U 
zult het met ons eens zijn, dat we ten 
eerste nog ver verwijderd zijn van dit 
gezondverbruiks- en milieuhygiënisch be
wustzijn en ten tweede dat behalve wet
telijke en dus dwingende beperkingen er 
een heel wat efficiënter voorlichting in
zake verbruik en milieuhygiëne nodig is 
— bij herhaling — dan nu. Op het hoog
tepunt van de « energiepaniek » zijn we 
getuige van een energieverspilling gezien, 
die in schril kontrast stonden met de 
officiële alarmkreten. 
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28/1/74 

Het Dagelijks Bestuur van de Volksunie besprak het verloop van de 
regerinsgkrisis. 
Het Dagelijks Bestuur meent dat het verloop van de besprekingen 
uitwijst dat mits duidelijke afspraken een meerderheid zou kunnen 
gevonden worden om de regeringskrisis snel te beëindigen en grond
wetgevende verkiezingen voor te bereiden. 
Deze mogelijkheid stuit thans hoofdzakelijk enkel nog op de weerstand 
van de PSC die hiermee een grote verantwoordelijkheid op zich neemt 
en zich aansluit bij de BSP. 
Het Dagelijks Bestuur stelt verder dat het parlement hoe dan ook de 
gelegenheid zou moeten krijgen zich In volle openbaarheid uit te 
spreken over de rol van de volgende wetgevende Kamers. 

30/1/74 

Het Partijbestuur van de Volks
unie besprak de politieke toestand 
na de beslissing de Kamers te 
ontbinden. 
Het Partijbestuur stelt vast dat 
de PSC het land heeft belast met 

de hypoteek een nieuwe grond
wetsherziening op korte termijn 
mogelijk te maken. Dit zal voor 
gevolg hebben dat de staatsher
vorming voorlopig zal moeten 
verlopen via de inefficiënte weg 
van de huidige grondwet met alle 
nadelige gevolgen van dien. Het 
verloop van de gebeurtenissen 
werpt wel een schril licht op de 

onevenredige negatieve rol die 
de PSC kan spelen. 
Het Partijbestuur betreurt verder 
de stelling dat het parlement niet 
meer kan vergaderen en een ver-
klaring van grondwetsherziening 
afleggen. 
Het is onaanvaardbaar dat de uit
voerende macht te allen tijde 
door ontslag te nemen iedere 
grondwetswijziging zou kunnen 
beletten. Het parlement en het 
parlement alléén moet hierover 
vrij kunnen beslissen. 
Het Partijbestuur protesteert dan 
ook tegen het feit dat de rege
ringspartijen belet hebben dat het 
parlement verleden week zou ver
gaderd hebben zoals gevraagd 
was door de VU-frakties. 
Het Partijbestuur nam tevens een 
aantal maatregelen ter voorberei
ding van de verkiezingskampanje. 
Hierin zal de Volksunie tegenover 
de onmacht van de traditionele 
partijen die gebleken is uit twee 
regeringskrisissen op een goed 
jaar, haar federaal en sociaal al
ternatief stellen. 

VIJFTIG BOUWERS 
Hier dan weer de maandelijkse lijst van de vijftig beste 
abonnementenwervers voor « WIJ », vijftig mannen en vrou 
wen, die ons partij-orgaan helpen sterk maken, een sterkte 
die juist nu dringend vandoen is, want het quasi-hoogtepunt 
van deze abonnementenslag valt samen met het begin van 
een beslissende kiesstrijd De Volksunie roept ai'e hens aan 
dek en verwijst naar het voorbeeld van onze 50 « W'J »-akti 
visten I 

1 . Richard Vinex (St. Kwintens-Lennik) 

2 . Huguet te Ingela'sre (Cent) 

3. Jef Nagels (Oostende) 

4 . }oris Depré (Tervuren) 

5. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 

6. André De Volder (Leuven) 

7. |uul Moens (Antwerpen) 

8. Herman De Kegel (Pollare) 

9 . Noël Lecompte ( W e r v i k ) 

10 . Renaat Vanheusden (Hasselt) 

1 1 . Frans Van Dessel (N i j len) 

12 . Maur i ts Coethals (Brugge) 

13. Ferre De Beuekelaer (Kont ieh) 

14. Jan Caudron (Aalst) 

15. Jaak Cuppens (Neeroeteren) 

16. Maur ice Remans (Zonhoven) 
17 . René De Ranter (Aartselaar) 

Cis Nauwelaerts (Duf fe l ) 
Marce l Scheys (Lubbeek) 

2 0 . Jo Belmans (Ceel) 
Damien Van Haverbeke (Oostkamp) 

22. 

24. 
25 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

40. 
41. 
42. 
43. 
44 

47. 
48. 
49. 
50. 

Jozef Labaere (Kortrijk) 
André Van Den Berghe (Oostakker) 
Gust Geens (Kapelle o /d Bos) 
Jaak Indekeu (Peer) 
Gilbert De Caluwé (Melsele) 
Jozef De Meyer (Heverlee) 
Theo Beenders (Zaventem) 
Albert Aendenboom (St Niklaas) 
Emiel Clerebaut (Geraarsbergen) 
Roger Dierick (Vichte) 
Fons Van Raemdonck (Kruibeke) 
Koen Van Meenen (Heusden-O.VI.) 
Wllfried Lagae (Izegem) 
Gustaaf Van Looveren (Wommelgem) 
Vic De Winne (Dilbeek) 
Bert De Cremer (Denderhoutem) 
Juul Pluys (O.L.Vrouw Waver) 
Paul Toilet (Heverlee) 
Alfons Van Holderbeke (Waarschoot) 
Francis Anthonis (Herentals) 
Joris De Ruyter (St. Joris Winge) 
Leon Van Durme (Merelbeke) 
Marcel De Boeck (Vilvoorde) 
M. Van Dierendonck (Brugge) 
Hektor Van Rijssel (Blankenberge) 
Koen Bertho (Ekeren) 
Domien Leppens (Houthalen) 
Roger Stock (Harelbeke) 
Gaston Asselbergs (Grimbergen) 
Kaat Babylon (Varsenare) 
Jozef Claeskens (Halen) 

1452 
1142 
1044 
920 
643 
475 
408 
397 
341 
271 
258 
211 
206 
195 
186 
180 
168 
168 
168 
165 
165 

154 
154 
152 
148 
145 
136 
134 
132 
122 
120 
110 
109 
103 
101 
99 
96 
96 
96 
89 
84 
81 
79 
78 
78 
78 
75 
72 
63 
60 
*0 
60 
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2000 GLOEDNIEUWE LENTEREGENMANTELS 
VOOR DAMES EN HEREN NU AAN 

ZEKER 3.000 RECENMANTELS IN VOORRAAD 

Kwaliteitskleding aan Fabrieksprijzen — Uw reis komt or dubbel uit ! 
PARKING 

SUCCES KLEDING 
MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST 
A. DE LANGLESTRAAT 4-10 - NIEL 

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

NAAM : 

STRAAT : 

PLAATS : 

Wens mii'n kwaliteitskleding aan fabrieksprijzen te kopen I 

GUNSTKOOPjES! 
ALLE GftOTE MERKEN ZOALS : BARTSONS — SWALL — CICIONE DE PARIS 
— ANORE BERCHER — MACOLUX — ENZ... 

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

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

3. Prachtige Herenregenmantel in Gabardine-Tergal « 3 modellen ». Kan ook zonder 
ceintuur gedragen worden. Bestaat in 6 mooie kleuren en alle denkbare maten. 

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

DAAR MAC U NIET MEE WACHTEN 

OVER EEN MAAND KOOPT U VOOR DIE PRIJS 

CEEN LUXE TERCAL RECENMANTEL MEER If! 

NU ALLEN AAN 

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR. 
ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 
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WIJ IM D€ l/OLKSUni€ 

ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
ONTMOETING MET DE TOP 

Donderdag 14 februari e k te 
20 u stipt heeft het VU-arr Ant 
werpen, de « Ontmoeting met de 
Top » als arr raad Wij begroeten 
die avond partijbestuur-voorzitter 
Hugo Schiltz en sekretaris Evrard 
Raskin Het arr bestuur doet een 
beroep op alle afdelingsbesturen, 
opdat deze, via hun arr afgevaar-
digde(n), de onderrichtingen hier
omtrent gegeven, stipt zouden 
volgen Arr sekr Wim Claessens 
dient uiterst op 4 februari e k uw 
eventueel te stellen vragen of 
voorstellen « schriftelijk » in zijn 
bezit te hebben. 
ARR BESTUUR 

Op maandag 4 februari e k Ge
woon lokaal en uur 
ARR AKTIE 
BLAUWE KAART '74 

Meer hierover in de loop van 
de volgende weken Alle afdelings. 
sekretarissen zorgen vooral dat 
de hen toegewezen opdracht (ver
zendingen) dit weekend (uiterst 
op 4 dz) uitgevoerd is i Deze 
« Totaal Arr Jubelaktie Blauwe 
Kaart '74 », gaat, in de voorgeno
men samenwerking, een reuze 
sukses tegemoet 

ANTWERPEN (Stad) 
VERKIEZINGEN 

Alle normale aktiviteiten in on
ze afdelingen gaan verder Maar 
prioriteit voor de verkiezingen 
Prioriteit voor onze propaganda 
WIJ mogen met achterblijven bii 
de andere partijen i Pankaarten, 
affiches, pamfletten, hopen ver
zendingen aan hogere tarieven ' 
Wij hebben dringend uw financi
ële steun nodig ' Doe een extra 
mspanning Zonder u gaat het 
met ' Stort een extra grote bij
drage ' 

Postchekrek. 132.35 bij de Kre
dietbank, Carnotstr., Antwerpen 
voor rek. nr 404-3036801-74 van de 
VU-Antw. Stad. Vermeld : verkie-
zingssteun. U krijgt, indien u het 
wenst hiervoor een schriftelijk 
dankwoord. 

U kan ook langs ons sekretari-
aat lopen waar een verkiezmgs-
steunlijst ter inschrijving ligt 
Wetstr 12, Antwerpen 

BALEN-OLMEN 
VROUWENKLUB NELE 

Op 2 maart uitstap naar de 
stadsschouwburg te Eindhoven 
(operette « De Lustige Weduwe) 
Schrijf nu al m bij mevr Dillen, 
Zandstr 7, Balen of tel 014/33201 
ZETTERSPRIJSKAMP 

Op 15 februari in ons lokaal 
• De Leeuwen » Kerkstr 63 Ba
len Waardevolle prijzen o a fiets 
en geldprijzen Inschrijvingen van
af 20 u Inschrijvingsgeld 40 fr. 

BORGERHOUT 
KINDERFEEST 

Op zaterdag 16 maart houdt on
ze afdeling opnieuw een groots 
kinderfeest We verwachten al de 
kinderen tot 12 jaar van onze le
den en simpatisanten te 15u in de 
Reuenpoort, Turnhoutsebaan Op 
het programma Nonkel Carlo en 
een goochelaar U moogt nu reeds 
uw naam opgeven samen met 'n 
kleine inschrijvingsbijdrage van 
20 fr aan onze sekretaresse mevr 
Van Geert, Lt Lippenslaan 22, tel 
36 68 29 

BORSBEEK 
DIENSTBETOON 

Peer Van Nuffelen, gemeente
raadslid Corluylei 24 tel 2160 33 

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

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

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

BROECHEM 
OPROEP 

Vele leden kunnen thuis een 
bijlid werven — voor 50 fr kan 
u uw huisgenoten, echtgenote en 
kinderen boven de 16 lid maken 
van de VU Vele «Wij-lezers zijn 

geen lid van de plaatselijke afde 
ling Laat u nu dit jaar inschrijven 
als Md De VU bestaat 20 jaar 
Straks staan wij voor nieuwe ver
kiezingen Neem kontakt op met 
het plaatselijk sekretanaat Doe 
zoals zovele duizenden vóór u 
deden in de loop van deze twin
tig jaar Dat de VU een noodzaak 
IS, ook op plaatselijk vlak bewij
zen vele zaken 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

Elke donderdag houden onze 
mandatarissen zitting In café 
« Trefpunt », Turnhoutsebaan 28 
van 20 tot 22 u 

EKEREN 
SOC DIENSTBETOON 

Onze mandatarissen staan voor 
u altijd ter beschikking 

Alfons Bollen, Koekoeklaan 7 , 
Maurits Van Tongerloo, Lelien-
laan 62 , Lode Van Vlimmeren, 
Hoogboomstwg 22 , Veerle Thijs-
sens, Geestenspoor 72. 

KONTICH 
OFFICIEEL AFSCHEID 

De gemeenteraadszitting van 
maandag 21 januari stond in het 
teken van het ontslag en afscheid 
van onze Juul Tolleneer Voor de 
gelegenheid enkele tientallen ge
trouwen m de publieke tribune 
In een korte afscheidsrede felici
teerde Juul de gemeentesekreta-
ris voor de openheid in zijn ver
slagen van de raad Verder wen
ste hij dat er een samenwerking 
in de raad zou tot stand komen 
op basis van gelijkheid , ook met 
de minderheidsfrakties Tenslot
te sprak hij de hopo uit later te 
mogen horen dat er gewerkt zou 
worden in een geest van open
hartigheid, en wanneer dat ge
beurt, dan zullen er resultaten 
bereikt worden die men nog nooit 
bereikt heeft, aldus Juul Tolle
neer Na de zitting werd een in
tiem afscheid georganiseerd waar
op de burgemeester het woord 
voerde, alsook de fraktieleiders 
van elke partij Juul mocht als 
geschenk het eerste deel van de 
encyklopedie van de Vlaamse Be
weging in ontvangst nemen Ook 
zijn « Margrietje » werd mee m 
de hulde betrokken 

Bedenking van ons sommige 
frakties huldigden Juul als (oor-
logs)-burgemeester, andere ge
woon als raadslid dus ook m 
Kontich nog steeds geen eensge
zinde amnestiegedaohte 

MORTSEL 
IN MEMORIAM 

In de loop van deze week na
men WIJ afscheid van ons trouw 
en zeer geacht medelid, de heer 
Antoine Aubry VU-bestuur en af
deling Mortsel buigen diep het 
hoofd bij het afscheid van een 
goede vriend en onwrikbaar 
Vlaams-nationalist Wij bieden 
mevr Aubry kinderen en familie 
ons diep medevoelen aan 
ABONNEMENTENSLAG 
LEDENSLAG 

Bent u wel lid, doch (nog) geen 
abonnent van ons weekblad 
« WIJ » "̂  Bent u abonnee doch 
(nog) qeen lid van de VU '^ Bent 
u slechts toevallige lezer van ons 
weekblad « Wij >• '̂  Neem dan nu 
het besluit een volwaardig VU-
aanhanger te worden i Neem kon-
takt met het afdelingssekretariaat 
Emiel Croes, Steenakker 90 tel 
49 12 20 of met het arr sekretan
aat Wim Claessens, Pastoor 
Deensstraat 19 tel 55 39 09 
DIENSTBETOON 

Gemeenteraadsleden Jan Van-
dewalle (49 5110) Wim Claes
sens (55 39 09) mw De Ceuster 
(57 2177) J Debackere (49 86 19) 
en KOO-lid G De Clercq, Molen
straat 58 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Mensen met problemen kunnen 
terecht op het sekretanaat Ant 
werpsestr 186, waar Guido Mi 

chiels, Frans De Meulemees-
ter en Jos De Koek ter beschik
king zijn elke vrijdag vanaf 20 u 

Van heden af, zal ook sen G 
Bergers zitdag hebben in het VU-
Onthaalcentrum te Boom, Ant-
werpsestr 556 (Autobaan), elke 
Ie en 3e donderdag van de maand 
van 20 tot 21 u 

NIJLEN 

KOLPORTAGE 
Op zondag 20 januari kolpor-

teerde Nijlen met een ploeg van 
14 propagandisten gesteunt door 
drumband « Kempenland » in de 
gemeente Wiekevorst Op een 
goed uur werd het grootste ge
deelte van Wiekevorst afgewerkt 
HUIS aan huis werd een pamflet 
afgegeven en een speciaal «Wij»-
nummer aangeboden 100 bladen 
werden verkocht Proficiat aan de 
kolporteurs en de drumband 
DIENSTBETOON 

ledere maandag van 19 tot 21 
u in de burelen van Tak Lier, 
Kerkstr 6 

ledere donderdag van 21 tot 
22 u kunt u spreken met burge
mester Lode Van Dessel en sche
pen Louis Kegelaers 

Onze afgevaardigde bij de Nij-
lense KOO is mevr Mit Walraven-
Van Looy, Beenderstr 26 

MERKSEM 

JUBILEUMDANSFEEST 1954-1974 
Het jaarlijks bal van de Volks

unie Merksem staat in het teken 
van het 20-jarig bestaan van de 
Volksunie De leden en vrienden 
van de Volksunie te Merksem en 
van het omliggende willen vast 
2 maart met vergeten Het is nu 
de gewoonte geworden dat de 
grootste zaal van Merksem, de 
Garve, van Praetlei 137, dan nog 
voller IS dan vol Als men op tijd 
IS kan men eerst nog genieten 
van het gevarieerd judo-optreden 
door de Vlaamse Jutsoka Om 21 
u speelt het dansorkest Zumor-
let, ten dans met om 22 u het 
gastoptreden van de Groene Ka
pel 
VVVG 

Dinsdag 15 januari, m de na
middag, was er een samenkomst 
gepland met een paar leden en 
het bestuur van onze plaatselijke 
afdeling van het Vlaams Verbond 
voor Gepensioneerden, dit op 
wens van enkele trouwe oude ka 
meraden om de middelen te on
derzoeken, om alle echte Vlamin
gen uit onze goede gemeente, die 
gepensioneerd zijn of dit korte
lings zullen zijn, bijeen te bren
gen in ons verbond (VVVG) Ach
teraf vernemen wij dat wij in het 
lokaal Tijl, mogen beschikken over 
het verwarmd en gezellig verga
derzaaltje van de VU Dank ' 

Voor alle inlichtingen aangaan
de de VVVG kan men steeds te
recht bij de h A Daemon Erw-
tebloemstr 16, tel 35 46 11 of bij 
Karel Van Bockel,St Lutgardisstr 
56, tel 46 57 77 

WILRIJK 
BAL 9 FEBRUARI 

Prijzen voor de tombola kunnen 
nog altijd afgegeven worden bij 
Juul Cautreels, Vredelaan 65 tel 
27 03 18 Dank bij voorbaat i 
GEMEENTERAAD 

Tijdens de laatste gemeente
raad werden enkele punten goed
gekeurd waarvan de inspiratie uit 
onze fraktie komt Zo werd het 
gemeentelijk bouwreglement ge 
wijzigd zodat publieke gebouwen 
in de toekomst toegankelijk zou 
den gemaakt worden voor gehan-
dikapten en minder-validen Ook 
het gewijzi.gd statuut van de 
jeugdraad stemt overeen met wat 
WIJ terzake reeds in 1969 verde
digden alleen dient ook hier opge 
merkt dat onze inzichten reeds 
heel wat verder staan dan wat 
het kollege thans wil onderschrij
ven 

FEBRUARI 1974 

2 Aartselaar : VU-afdelIngsbal te 20 u 30 in de Gemeente 
lijke Feestzaal, G Gezellestr Orkest « The Scarps • Inkom-
kaarten 50 f r , door storting op bankrek nr 418-5006401-86 
van VU-afdeling Aartselaar 
2 Deurne : Kolportage sektor Morckhoven : met speciale 
«WIJ» uitgave Verzamelen te 10 u bij Dedrie-Ergo, De Wael 
laan 28, Deurne-Zuid 
2 Hingene : Volksuniebal in zaal De Zwaan 
2 Schoten : VU-leeuwenbal te 20 u 30 in de « Riddershoe-
ve » Orkest «Steve and the Atkins » 
3 Antwerpen : Rik Baekelmans-herdenking. Plechtige mis en 
grafinzegening, Witte Paterskerk, Keizerstr 25, om 10 u 30 
5 Westerio : Meeting met Gerard Siegers over de Volksunie 
en de arbeider Te 20 u in Parochiehuis Tongerlo 
9 Westerio : 2e VU-bal, zaal Rustiek, Polderstr (Centrum) 
9 Broechem : VU-bal in de zaal Luyckx Orgeliste Beatrys 
en animator Lode zorgen voor muziek en gezelligheid Dit 
bal wordt georganiseerd in samenwerking met VU-Ranst 
9 Ranst : VU-bal te Broechem in zaal Luyckx Alle Ransterse 
VU-ers en vrienden worden hier op deze gemeenschappelijke 
feestavond Broechem-Ranst verwacht 
9 Wilrijk : VU-Jaar-Bal in Valaarhof, Letterkundestr 135 om 
20 u 30 
10 Borgerhout : Vujo-wandelklub Burgerbos. Samenkomst te 
10 u aan het Centraal Station. 
10 St-Katelijne-Waver : Dansfeest. Feestzaal « Elzestraat » 
Met het Georgia Brown 'Kwartet 
14 Deurne : arr. raad : « Ontmoeting met de Top » te 20 u 
in lokaal « Trefpunt », Turnhoutsebaan 28 te Deurne (Gezien 
deze speciale « Topontmoeting » werd afgeweken van de 
normale arr raadsdatum 8 2-74) 
15 Borgerhout : Ledenvergadering te 20 u 30 m de « Nieuwe 
Carnot », (Carnotstr) te Antwerpen Senator H De Bruyne 
zal handelen over « De Huidige Internationale Energiekrisis » 
Leden en Wij-lezers, van harte welkom 
15 Borsbeek : Jaarlijks gezellig samenzijn. Te 19 u 30 in 
zaal Riviera, J Reusenslei 17 (Centrum) 
16 Antwerpen : Galabal « Vroeger en Nu ». Zaal Harmonie 
(VI Aktie- en Kultuurgemeenschap) Inkomkaarten aan 250 fr 
te bekomen op het VU-sekretanaat-Stad Antwerpen, Wetstr 
12 of door storting op bankrek 404-3036801-74, Kredietbank, 
Carnotstr, Antwerpen 
17 Hoboken : Werftocht wijk Meerlenhof. Verzamelen te lOu 
in het Vlaams-Nationaal Centrum, Steynstr 85 
22 Schilde + Halle (Kempen) : Ledenvergadering in lokaal 
« Puttenhof » (hoek Oelegemsestwg en spreeuwenhoflaan) 
mr Hugo Coveliers zal spreken over « Standpunten van de 
VUJO » 
22 Hoboken : Jaarlijkse vergadering met gezellig samenzijn, 
te 20 u 30 Zaal « Don Bosco », St-Bernardsestwg Spreker 
sen Bergers 
23 Kontich : Jaarlijks Bal - Vlaamse Kring in de « Magdalena-
zaal » (Centrum) Orkest Ray Chadwick 
23 Herentals : « Karnaval-Stuif es in ». Cafetaria van Schep
persinstituut Orkest « De Goemer » Inkom 40 fr 
23 's Gravenwezel : 3e VU-afdelingsbal te 20 u 30 in de Rid-
dershoeve te Schoten Kaarten 50 fr Reuze tombola 

MAART 
2 Merksem : VU-Jubileum-Dansfeest te 20 u Zaal « de Gar 
ve » Van Praetlei 137 Orkest « Zoemenet » Optreden van 
Vlaamse Jutsoka (judo) en de « groene kapel » 
16 Borgerhout : Kinderfeest te 15 u , Reuzenpoort, Turnhout
sebaan 

(KflSCBCCOO 
FEBRUARI 1974 
ANTWERPEN (1) 
Maandag : 4 februari : volksvert. A. DE BEUL en R. MATTHEYSSENS 
Maandag : 11 februari : volksv. A. DE BEUL en senat. H. DE BRUYNE 
Maandag : 18 februari : volksvert. A. DE BEUL en R MATTHEYSSENS 
Maandag : 25 februari : volksvert. A. DE BEUL en senat. H DE BRUYNE 
Lokaal : VU-sekretariaat-Stad-Antwerpen, Wetstraat, 12 (tel. 36.84.65) 
van 16 tot 20 u. 
ANTWERPEN (2) 
Zaterdag : 2 februari : senator G. BERGERS 
Zaterdag : 16 februari : senator G. BERGERS 
Zaterdag : 23 februari : senator G. BERBERS 
Lokaal : ten huize van senator G. Bergers, Sint Jansvliet, 19 Antwerpen 
(tel. 33.91.65) van 10 tot 12 u. (voormiddag) 
ANTWERPEN (3) 
Maandag : 4 februari : senator G. BERGERS 
Maandag : 18 februari : senator G. BERGERS 
Lokaal : Refter van het Aanwervingslokaal Havenarbeiders, Cadixstr. 
Antwerpen, van 7 tot 8 uur ('s morgens) 
WIJNEGEM 
Maandag : 4 februari : senator H. DE BRUYNE 
Maandag : 18 februari : senator H DE BRUYNE 
Lokaal : « Vleminckhof » Marktplein, 8 Wijnegem (tel. 53.89.26), van 
19 u tot 20 u. 
KONTICH 
Woensdag : 13 februari : volksvert. R. MATTHEYSSENS 
Woensdag : 27 februari : volksvert. R. MATTHEYSSENS 
Lokaal : « Alcazar » Mechelsesteenweg 22, Kontich (tel. 37.13.32), 
van 19 u. tot 20 u. 
KAPELLEN 
Donderdag : 7 februari volksvert. dr. H. GOEMANS 
Lokaal : ten huize van dhr. Op de Beeck, Wilgenstraat 4, (tel. 64.55.93) 
van 20 u. 30 tot 21 u. 30 
BOOM 
Donderdag : 7 februari : senator G. BERGERS 
Donderdag : 21 februari : senator G. BERGERS 
Lokaal : VU-Onthaal-Centrum, Antwerpsestraat 556 (Autobaan) Boom 
(tel 88 05.03), van 20 u. tot 21 u. 
MERKSEM 
Donderdag : 21 februari : volksvert. dr. H. GOEMANS 
Lokaal : « Tijl » Bredabaan 298. Merksem (tel. 45.89.76), van 20 u. 30 
lot 21 u. 30 
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U 
FEBRUARI 

2 Attenrode . 3e VLAAMS BAL in zaal 't Hageland 
2 Brussel : Dl-politiek opbouwwerk. Tweede les <• Instelling 
en werking van het parlement » met H Coveliers 
2 Hofstade VU-bal, om 20 u m zaal « Vrede » 
4 Heverlee : Statutaire en uitgebreide arr. raad in de St-Jo-
zefsschool 
4 Leuven : Arr. bestuur. 
8 Diest • Volksvergadering « Wat met de fusies ? ». Kultureel 
Centrum 
8 Malderen (Gewest Noord) : Informatieavond « Fusies van 
gemeenten » In t Molenhuis om 20 u In samenwerking van 
het Dosfelinst tuut en het ministerie van Binnenlandse Zaken 
9 Kortenberg : Jaarlijks afdelingsbal 20 u zaal « Salaman

ders >• Leuvensebaan 191 Orkest Veronica boys — DJ Guido 
15 St-Agatha-Berchem : VU-dansfeest om 20 u 30 Bierkelder 
De Kroon Groot Bijgaarden 
18 Leuven : Arr. bestuur. 
22 Herent : Arr. raad. 
22 Liedekerke : Ledenfeest in Snack-Lima om 20 u 
23 Muizen : 3de Volksuniebal in zaal Eldorado, Leuvense 
steenweg 312 Om 20 u met orkest Boogy Band 
MAART 
2 34 St-Katerina-Lombeek : Haantjeskermis in zaai Uilenspie
gel Kerkstr 24 Zaterdag en maandag om 18 u Zondag 12 u 
2 3 Alsemberg : Pensenkermis in het «Gildenhuis» te Dworp, 
telkens vanaf 12 u 
8 Londerzeel : Grote gewestelij"ke VU-meeting, om 20 u 30, 
zaal Centrum met Hugo Schiltz en Paul Peeters 
16 Bollebeek-Brussegem : Dansavond VU-Mollem om 20 u 30 
in zaal « Alida » 
22 Buizingen : Meeting met Hugo Schiltz, te 20 u zaal De 
Welkom de Kerchovestr 16A (in samenwerking met de afde
lingen Halls St-Pieters-Leeuw Lot, Huizingen en Dworp) 

BRABANT 

»i€nscBicoon 
Volksvertegenwoordiger VIC ANCIAUX 

1ste maandag van de maand om 20 u te Beersei in cafe « Terminus » 
21 u te Alsemberg m cafe « De Hoorn » Pastoor Bolsstraat 16 
1ste dinsdag van de maand om 20 u. te St Genesius-Rode « Bij de 
Dragonder » 
1ste woensdag van de maand om 19 u. te Neder-Over-Heembeek in de 
zaal « Famiiia » 

Senator BOB MAES 

1ste dinsdag van de maand (5 2 74) om 20 u. 30 te Kampenhout in 
cafe « Keizershof » 
1ste donderdag van de maand (7 2 74) te Meisbroek in lokaal «Alcazar» 
GUSTAAF DE DONCKER, Provincieraadslid 
Gooik • Elke maandag van 19 tot 20 u. in de Gemeenteschool te Gooik-
Strijland 
Elke vrijdag van 19 tot 20 u op het Gemeentehuis en verder op af
spraak ten huize Strijland, 34, Gooik, tel 054-565.62 
PAUL PEETERS, Provinciaal en gemeenteraadslid 
ledere dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 19 tot 19 u. 30 
bij hem thuis Mechelseweg 62, Kapelle-op-den-Bos. Tel. 015-714.22 
FRANS ADANG, Federatieschepen 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., ten huize, Ruisbroeksesteenweg 109 
St Pieters-Leeuw, tel. 77.31 83 
Dr JEF VALKENIERS, Federatieschepen 
Elke maandag van 18 tot 19 u en elke donderdag van 10 tot 12 u. 
op het gemeentehuis te Schepdaal 
JAN DE BERLANGER, Agglomeratieraadslid 
Molenbeek Elke zaterdag van 10 tot 11 u. ten huize van Emiel De 
Smedt, J De Brucqlaan 101 
Jette Elke zaterdag van 11 u 30 tot 12 u. 30 ten huize de Smet de 
Nayerlaan 158, tel. 28 34 80 
ROGER DE BRABANTER, Agglomeratieraadslid 
Haren dinsdag 26 februari m « Ons Huis », Verdunstraat 

PROV LIMBURG 
FEBRUARI 
2 Hoeselt Tweede afdelingsbal om 20 u in zaal Boshut te 
Alt Hoeselt Animator Daenen 
3 Eigenbilzen Bestuursvergadering in cafe Lido om 10 u 
3 Neeroeteren Uitgebreide bestuursvergadering. Zondag
voormiddag m cafe Oud Oteren, Markt 
7 Tongeren-Maaseik : Arr. bestuur. 
8 Hasselt Arr raad, lokaal Warson 
8 Gerdmgen-Bree : Drinkfeest om 20 u , Parochiezaal 
14 Diepenbeek Volksvergadering met W Jonssen en J 
Olaerts om 20 u m lokaal De Zwaan (Centrum) 
15 Zonhoven : Kaartavond met prachtige prijzen in lokaal 
Zonnehof 
16 Smt-Truiden . Derde afdelingsbal in zaal Halma met orkest 
The Moonlights 
19 Hasselt : Tweede onderwijsavond met Piet Cleys, dr soc 
wetenschappen in Kultureel Centrum om 20 u 
MAART 
2 Eigenbilzen . Afdelingsbal in de gemeentezaal 
16 Neeroeteren : Dansavond (orkest Margafan) in zaal Lin-
denhof om 20 u 
23 Lommei Afdelingsbal. 
APRIL 
13 Genk arr. Hasselt viert 20 jaar Volksunie in zaal Familia 
Orkesten Bobby Carnarius en Bert Minten 

ALSEMBERG 
DIENSTBETOON 

Volksvert Vic Anciaux of sen 
Bob Maes en federatieschepen 
Frans Adang houden zitdag elke 
1ste dinsdag van 20 tot 21 u in 
de herberg « De Hoorn », Pastoor 
Bolsstr Elkeen welke problemen 
te behandelen heeft kan hen daar 
volkomen gratis komen raadple
gen Personen met dringende za
ken komen steeds terecht bij on
ze gemeenteschepen Jos Vanden-
bergen, Brusselse steenweg 79, 
tel 58 11 50 , bij KOO-lia Bob Le-
faible, Vanderveidenlaan 60, tel 
58 57 18 of op het sekretanaat van 
de afdeling, Ingendaellaan 43, tel 
58 54 38 Volgende zitdag 5 februa
ri 1974 

BUIZINGEN 
GROTE BELANGSTELLING 
VOOR DIA AVOND 

Onder een grote belangstelling, 
had in zaal De Welkom te Bui-
zingen, een dia-avond over <• Onze 
Streek » plaats Het initiatief 
kwam van de plaatselijke VU-afde-
ling die samen met de redaktie 
van het informatieblad « Teenen-
tander» reeds enkele weken voor
dien een leefmilieu aktie metter
daad hadden aangekondigd Bij het 
opruimen van een sluikstort in 
een dichte woonwijk werden zo
maar eventjes zes tientonners ge
vuld met vuil Deze bewustma-
kingsaktie ging eveneens gepaard 
« verboden te storten » terwijl een 
met het plaatsen van bordjes 
autokaravaan met leefmilieuslo-
gans doorheen de gemeente reed 
Om de bevolking voor de « alge
mene » problematiek van het leef
milieu en de ruimtelijke ordening 
te sensibiliseren en te informe
ren deed de VU beroep op de 
vereniging « Zenne en Zonien » 
Kris Swaelens, socioloog, handel
de over het ontstaan en het doel 
van de leefmilieuvereniging en 
legde vooral de nadruk op de in
spraak die ZIJ wil verlenen aan de 
inwoners van de randfederatie 
Halie Nadien gaf Urbaan De Be
cker BRT-reporter, een luimige 
maar indringende kommentaar bij 
een reeks dias die de toehoorders 
meenam op een leerrijke wande

ling door de prachtige streek tus
sen Zenne en Zonienwoud Aller
lei projekten die de streek drei
gen te verknoeien — en reeds 
verknoeid hebben — werden op 
een deskundige manier toegelicht 
door Wilfned Wouters, ondervoor
zitter van « Zenne en Zonien » 
Een gedachtenwisselmg met sug
gesties en vragen o m betreffen
de de ontsluiting van het Buizings 
Beukenbos, besloot deze boeien
de leefmilieuavond Tenslotte 
dankte VU voorzitter Raf De Moor 
de vereniging voor het nuttige 
werk in de streek en de talrijke 
aanwezigen voor hun belangstel
ling HIJ betreurde echter de af
wezigheid van alle politieke ver
antwoordelijken uit de gemeente 
op deze informatieavond 

GROOT-BIJGAARDEN 
GEMEENTERAAD 

Ook voor de VU was de ge
meenteraadszitting van 24 januari 
jl zeer belangrijk en dit niette
genstaande er slechts twee pun
ten op de agenda stonden De 
gedachtenwisselmg over fusie of 
geen fusie was zeer interessant 
en vrij positief want eendrachtig, 
op de FDP na zal samengewerkt 
worden om aan de ganse bevol
king van onze gemeente een rond
schrijven te richten waarin het 
dossier klaar en duidelijk behan
deld wordt Onafhankelijk blijven 
als het kan maar eventueel als 
pilootgemeente fusioneren met 
de gemeenten St-Ulriks Kapelle, 
Bekkerzeel en St-Martens-Bode-

gem als gelijkberechtigde part
ners IS zeker een projekt dat 
iedereen zal aanspreken 

Het voornaamste punt was ech
ter het ontslag van schepene Ver. 
helst en de benoeming van een 
nieuwe schepene Onze Jos Van 
Bockhaven werd schepen Harte
lijk proficiat I En daarbij een 
wens en een opdracht « doe het 
goed I » Dat de oppositie (Ge
meentebelangen en PDF) als 
maat voor mets tegen deze be
noeming blok vormden, bewijst 
wat WIJ reeds voorspelden bij de 
gemeenteverkiezingen dat de op
positie eventueel met de duivel 
zou blok vormen om het Vlaams 
front te breken 

ZELLIK 
OVERLIJDEN 

WIJ bieden de familie Vanden-
plas-Serkeyn onze blijken van op
rechte deelneming aan bij het 
afsterven van de schoonmoeder 
van ons bestuurslid Jozef 

MELSBROEK 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 9 maart in zaal Alca
zar, Gillynsstr 1 Toegang 50 fr 
Vanaf 20 u Muziek Travelling 
Brass 

STEENOKKERZEEL-PERK 
DIENSTBETOON 

Elke 2de dinsdag dr Anciaux, 
volksvert en Mon Schepers, fede-
ratieraadslid 

Elke 4de dinsdag Theo Pau
wels, prov raadslid en Jules Van-
cauwenbergh, gemeenteraadslid 

BRABANT 
Brussel - Halle - Vilvoorde 

ARRONDISSEMENTEEL 
BAL 

ZATERDAG 23-3-74 
MELI - Heyzel, Brussel. 

LIMBURG 
BELANGRIJK BERICHT 
VOOR ARR. TONGEREN-MAASEIK 

Voor de publikaties van « Wij » 
vanaf 9 februari en volgende die
nen de bijdragen vanuit het arr. 
Tongeren-Maaseik vanaf 31 jan. 
e.k naar onze medewerker Y. 
Vanbockrijck, Demerlaan 15, Bil
zen, tel. 011-19713 gestuurd te 
worden. Deze zal instaan voor de 
arr. cenralisatie. Geen enkele 
tekst die nog rechtstreeks naar 
de redaktie te Brussel verstuurd 
wordt, zal nog opgenomen wor
den. 

BILZEN 
NIEUWE LEDEN 

Na een ledenhernieuwing, die 
klaar kwam voor 1 januari '74 
zijn er nu reeds 10% nieuwe le
den geworven Het is duidelijk 
dat deze opgang zal worden voort
gezet 

BORGLOON (Kanton) 
WERKING 

Onder voorzitterschap van arr 
ondervoorz Jaak Cuppens en in 
aanwezigheid van arr bestuurs
lid Paul Raskin en arr sekr Jaak 
Indeke had op woensdag 23 ja
nuari n druk bijgewoonde kanton
nale kadervergadering plaats Een 
20 tal aanwezigen bespraken ach
tereenvolgens de afdelingswer 
king de ledenwerving de organi

satorische en propagandische uit
bouw en de streekpers Vanaf fe
bruari zullen Alken en Borgloon 
als afdelmgskernen afzonderlijk 
en minsten 1 keer per maand sa
menkomen ledere aanwezige zal 
tegen volgende bijeenkomst trach
ten enkele leden te werven Een 
tiental mensen zullen elke week 
met het weekblad « Wij » aan 
propaganda gaan doen Tot slot 
besprak men nog de organisatie 
en lijstsamenstelling bij mogelijke 
verkiezingen 

BREE 
NIEUWE RAADSLEDEN 

Josée en Henri nodigen alle 
vrienden en simpatisanten van in 
en buiten de afdeling uit op een 
drinkfeest in de parochiezaal van 
Gerdingen-Bree op vrijdag 8 fe
bruari vanaf 20 u 

HALEN 
BESTUURSVERGADERING 

Het afdelingsbestuur vergader 
de op maandag 28 januari ten hui
ze van Ivo Jacobs, waarbij de da
mes door mevr Jacobs uitgeno
digd werden Naast de huidige po 
litieke toestand die druk bespro 
ken werd blijft ook de afdelmgs-
werking al onze aandacht vragen 
Behalve het uitgeven van ons 
blad « Schakel », band tussen be 

stuur en bevolking, streven we 
ook naar meer persoonlijk kontakt 
ter gelegenheid van onze gezel
lige feestavonden 

HASSELT 

APDELINGSNIEUWS 
Vorige week, onmiddellijk na de 

val van de regering Leburton, ver
scheen het eerste nummer van 
ons eigen afdelingsblad • Wij, 
Volksunie in Hasselt » Wie in 
Hasselt de verdere uitgave van 
dit blad wil bestendigen, kan ons 
steunen op bankrekening nummer 
455 7094231-87 van VU Hasselt 
Het afdelingsbestuur van Hasselt 
vergaderde op zondag 27 januari 
ten huize van voorz Rik De B.au 
wer We ontvingen vele gunstige 
reakties op ons eerste nummer, 
waarbij zal getracht worden door 
regelmatige kontakten de wer
king van onze gemeenteraadsie 
den Jean-Paul Claes en Renaat 
Vanheusden te steunen 
ARR WERKING 

Het uitgebreid arr bestuur ver
gaderde op woensdag 23 januari 
en vrijdag 1 februari en zal op
nieuw vergaderen op dinsdag 12 
februari zodat de politieke aktu-
aliteit op de voet gevolgd wordt 
Op vrijdag 8 februari wordt de 
arr raad samengeroepen in lo
kaal Warson 
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HERK DE STAD 
NIEUW VUJO-BESTUUR 

Tijdens de bestuursverkiezing 
van Vujo-kanton Herk de Stad op 
12 januari jl werd het nieuwe be
stuur als volgt samengesteld : 
voorz. : André Raskin (Stevoort) ; 
sekr. : Gerda Raskin (Herk de 
Stad) ; pennlngm. : Jan Orye 
(Stevoort) ; org. verantw. : Gerda 
Claes (Zelem) en Lucien Cole-
mont (Lummen) ; prop. verantw. : 
Wilfried Uten (Schulen) en Eddy 
Ector (Herk de Stad). Het nieuvye 
bestuur waarborgt een vruchtba
re werking en doet tevens een 
beroep op alle VU-jongeren van 
het kanton om samen te werken 
aan de uitbouw van Vujo. 

HOUTHALEN 
ONTSLAG 

De h. E. Vetters, voorzitter van 
de afdeling nam ontslag wegens 
een aanstaande verhuis naar Ant
werpen. 

Leon Houbrechts, eveneens be
stuurslid, trekt zich voorlopig 
eveneens terug daar hij een jaar 
lang avondkursus zal gaan vol
gen. 

Wij danken beiden voor al het
geen ze in de voorbije jaren voor 
de partij gepresteerd hebben. 
Leon Houbrechts zal trouwens nog 

in de mate van het mogelijke als 
lid van de adviesraad blijven mee
werken in de afdeling. 
NIEUW BESTUUR 

Gezien het ontslag van de twee 
bestuursleden en ook de fusie met 
afdeling Helchteren, moest er 
aanvulling voorzien worden. In 
aanwezigheid van arr. ondervoorz. 
Jaak Guppens en arr. sekr. Jaak 
Indekeu werd overgegaan tot ko-
optatie van nieuwe bestuursleden 
en een herverdeling van de ta
ken. 

Toon Dirix, Roger Switten en 
gemeenteradslid Rik Gijbels wer
den als gekoöpteerde leden een
parig aanvaard. 

Het bestuur : voorz. : Jan Lem-
mens ; sekr. : Domien Leppens ; 
ondervoorz. en soc. dienstbetoon: 
Roger Switten ; penningm. : Rik 
Hermans ; public-relations en 
eveneens Houthalen-Oost : Toon 
Dirix. Rik Gijbels, gemeenteraads
lid in Helchteren, wordt de 2de 
afgevaardigde voor de arr. raad 
en dienstbetoon in Helchteren. 

FELICITATIES 
Het arr. bestuur feliciteert afde

ling Houthalen-Helchteren voor 
zijn goede werking en vooral voor 
zijn prestaties inzake ledenwer
ving. Een pluimpje hierbij voor 
topwerver Toon Dirix. 

HELCHTEREN 
FUSIE 

Om het baanbrekend werk van 
Rik Gijbels in de gemeentepolitiek 
te kunnen valoriseren, werd de 
gemeente Helchteren opgenomen 
in afdeling Houthalen. De resulta
ten zullen niet lang op zich laten 
wachten. 

TONGEREN-MAASEIK (ARR) 
ARR. ADMINISTRATIE 

Het arr. sekretarlaat vraagt 
dringend enkele medewerkers om 
onbezoldigd want de kas is 
steeds arm, te helpen in de ad
ministratie. Men kan zich wen
den tot : Evrard Raskin, Ursula-
straat 1, Eigenbilzen, tel. 011-
19454, Jaak Indekeu, Grotstraal 
10, 3570 Peer tel. 011-30509. 

OVERPELT 
ROUW 

Het afdelingsbestuur betuigt 
zijn deelneming aan de familie 
Adriaans van St-Huibrechts-Lille, 
bij het overlijden van de schoon
vader van ons bestuurslid Edgard 
Adriaens. 

WENSEN 
Aan onze vrienden-bestuursle

den Peter Martens en Gaston Van 
Lierde wensen wij een spoedige 
beterschap. 

OOST-VLAANDEREN 

li 

AALST (Arr.) 
NIEUWE BESTUURSLEDEN 

Tijdens de vergadering van de 
arr. raad van dinsdag 22 januari 
j l . werd overgegaan tot de ver
kiezing van twee nieuwe leden 
van het arr. bestuur voor de va
kant geworden funkties van on
dervoorz. en sekr. Robert Hoebeke 
(Geraardsbergen) zal voortaan de 
funktie van ondervoorz. waarne
men, terwijl Herman De Neve de 
plaats van sekr. inneemt. Wij 
wensen deze twee nieuwe be
stuursleden een vruchtbare wer
king als lid van het arr. bestuur. 
VERKIEZINGSFONDS 

Het arr. bestuur heeft een Ver
kiezingsfonds in het leven geroe
pen en verwacht de flinke bijdra
gen van alle leden van nu af op 
rek. nr 432-5159001-05 bij de KB 
Aalst voor het Financieel Komitee 
arr. Aalst, met als vermelding : 
Verkiezingsfonds. 

GENTBRUGGE 
20 JAAR VOLKSUNIE, 
10 JAAR WEERGALM 

Onze afdeling is in feest op za
terdag 23 maart e.k. in de gans 
vernieuwde zaal Lunapark, Brus
selse stwg (rechtover voetbalplein 
KAA Gent). Wij vangen aan te 
20 u. met een korte receptie. Ere
gasten zijn de anonieme bussers 
die reeds 10 jaar lang zonder ver
goeding ons afdelingsblad « De 
Weergalm » 5 keer per jaar in de 
8.000 bussen van Gentbrugge stop
pen. Nadien verorberen wij een 
gastronomisch koude schotel met 
frieten naar believen. Voor de 
gezelligheid en ambiance zorgt 
ons prov. raadslid Oswald Van 
Oteghem. Deelname in de kos
ten slechts 90 fr. per persoon. In
schrijven minstens één week op 
voorhand bij de VU-mandataris-
sen en bestuursleden Niet-eters 
worden wat later verwacht. Vrien
den uit andere afdelingen zijn 
ook welkom ! 
WIJZIGING CVP-BSP-KOLLEGE 

N.a.v. het ontslag van schepen 
Van Maldeghem vernemen wij dat 
de CVP zinnens is de h. J. Morel 
de Westgaver, een franskiljonse 
edelman, voor te dragen als 
schepen van «Nederlandse» kui
tuur I Een erg onverstandige daad 
van de Vlaamse CVP vlak vóór 
de verkiezingen. 

GENT 
GENT, WIJK MUIDE 
GESLAAGD VU-INITIATIEF 

De eerste aktiviteit van ons 
buurtkomitee was echt een groot 
sukses : meer dan honderd man 
zat aan de demokratische dis, en 

de meesten waren mensen uit de 
buurt ! Voor het eerst sedert de 
tweede i wereldoorlog wapperde 
een leeuwenvlag aan een lokaal 
in deze volkswijk. Wij danken al
len die zo onbaatzuchtig aan het 
welslagen van deze heerlijke 
avond hebben meegeholpen ! 
GENT-ZUID 

Samenstelling van kernkomitee: 
voorz. : Luc Mareen ; sekr.-pen-
ningm. : mevr. De Waele ; prop.-
org. : Luk Van Nevel. Stefaan De 
Pourcq, Johan Danschutter en de 
h. De Waele behoren verder tot 
het komitee. 
GENT-CENTRUM 

Samenstelling van kernkomitee: 
voorz. : Guido De Keyzer ; sekr. : 
Stefaan Van de Kerckhove ; pen
ningm. : Erik Verlinden ; prop. : 
Irene De Boever. De Smet, Willy 
Blancquaert, Walter De Clercq, 
Van Poucke sr., Rita Bruggeman, 
Ward De Schrijver en Francis Van
den Eynde behoren tot het komi
tee. 

Afgevaardigde voor het centra
le bestuur van Gent-Zuid : Luc 
Mareen ; van Gent-Centrum : 
Stefaan Van De Kerckhove. 

De vier wijkkomitees in Gent 
zijn samengesteld. De e.k, aktivi
teit van het wijkkomitee is de 
spreekbeurt van Gent-Zuid, op 
dinsdag 5 februari 1974 in zaal 
Reinaart, Maria-Hendrikaplein 7, 
Gent. Lode Claes zal spreken over 
« Gaan de Vlamingen in Brussel 
vooruit ? ».Frans Baert leidt in. 

HERZELE 
STREEKPERS 

De VU-afdeling Herzele is trots 
u de geboorte te kunnen melden 
van haar periodiekje « Nota Be
ne », driemaandelijks blad, waar
mee wij de verbinding willen leg
gen tussen de VU-afdeling en de 
inwoners van Herzele. Wij wensen 
onze jongste spruit een lang en 
aktief leven. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
HOREN, ZIEN EN SPREKEN 

De teksten voor ons tweemaan
delijks tijdschrift « Horen, Zien 
en Spreken » (5de jaargang nr 1) 
moeten vandaag binnen zijn op 
het redaktieadres, Nederbroekstr. 
1 te Heusden (tel. 30.73.88). 
KONTAKT MET U 

Onze leden en simpatisanten 
ontvingen deze week het eerste 
nummer van de 5de jaargang van 
ons gestencild ledenblad « Kon-
takt met U ». 

Het tweemaandelijks gedrukt 
tijdschrift « Horen, Zien en Spre
ken » zal midden februari in alle 
brievenbussen van Destelbergen 
en Heusden verschijnen. 

DR DE PAEP EN 
20 JAAR VOLKSUNIE 

Op 18 januari zette de VU in 
het Waasland de viering in van 
haar 20-jarig bestaan. In de per
soon van sen. dr. Gerard de Paep 
en de 65-plussers uit de nationa
listische strijd werden alle pio
niers van de VU gevierd door het 
kader. Voor deze speciale gele
genheid werd alg. sekr. Wim Jo-
rissen uitgenodigd. In een pittige 
uiteenzetting wist hij niet alleen 
de figuur van dr De Paen origi
neel te belichten toch tevens de 
aanwezigen aan te moedigen voor 
de nakende strijd (die avond viel 
immers de regering). 

Raf. Alderweireldt schetste de 
historiek van de Vlaams-nationale 
partij na de tweede wereldoorlog. 
Zijn realistische schildering memo
reerde menige naam die met deze 
geschiedenis onverbrekelijk ver
bonden is. Vervolgens legde volks-
vert. Nelly Maes de band met 
heden en verleden. Zij beklem
toonde de eenheid in het nationa
listische streven naar een vrij 
Vlaanderen die door de generaties 
worden bepaald. Sen. Coppieters 
sprak zijn dank uit namens heel 
de nationalistische beweging, zo
wel aan de aanwezigen als aan 
de afwezigen. Hij vroeg het we
derzijds begrip van ouderen en 
jongeren en beklemtoonde hét 
eensgezinde streven van de VU. 
Amedee Verbruggen nam het 
woord namens de gevlerden. Sinds 
de frontpartij is deze oud-kassei-

legger een gevierd redenaar in de 
Vlaamse beweging. Onder geest
driftige toejuichingen beklemtoon
de hij de idee van de kameraad
schap. Klap op de vuurpijl was 
de kernachige toespraak van sen. 
De Paep. Hij voerde de geschiede
nis van de nationalistische strijd 
terug tot de periode vóór 1940. 

VOLKSUNIE AALST WIJST 
PROV. FUSIEVOORSTEL AF 
Het bestuur van de Volksunie in het arr. Aalst heeft kennis genomen 
van het fusieplan dat door de Goeverneur en de Bestendige Deputatie 
van Oost-Vlaanderen werd overgemaakt aan de minister van Binnen
landse Zaken. 
Met verbazing wordt vastgesteld dat van de strekking die tot uiting 
gekomen is tijdens de besprekingen tussen de politieke partijen van 
het arr. Aalst en waarbij een meerderheid duidelijk afstand genomen 
heeft van al te grote fusie-eenheden, in het provinciaal fusie-voorstel 
niets terug te vinden is. 
De Volksunie van het arr. Aalst kan zich onmogelijk akkoord verklaren 
met een voorstel dat in feite niets anders is dan een licht gewijzigde 
versie van het fusie-plan van de EROV en waarin 'van enige inspraak 
van de plaatselijke politieke partijen en gemeentebesturen zo goed 
als niets terug te vinden is. 
Met verontwaardiging stelt de Volksunie vast dat een fusie-optiek die 
in het arr. Aalst slechts een kleine minderheid van de totale bevolking 
vertegenwoordigt, de steun krijgt van de officiële instanties, terwijl 
met de mening van de grote meerderheid nagenoeg geen rekening 
werd gehouden. 
Tegen deze ondemokratische handelswijze van het provinciaal bestuur 
van Oost-Vlaanderen wenst de Volksunie scherp protest aan te tekenen. 
De Volksunie roept de bevolking op zich tot het uiterste te verzetten 
tegen een fusie-plan dat de belangen van de bevolking geenszins dient 
en mastodont-gemeenten in het leven wil roepen die door de meerder
heid van de plaatselijke bevolking verworpen worden. 

UW 
VERKIEZINGSDRUKWERK 

npo 
OFFSET 

DRUKKERIJ 
ANDRIES 

Kerkstraat 222 
1851 HUMBEEK 
Tel. (02)59.50.80 

Anekdotisch en tegelijkertijd be
wogen beklemtoonde hij de volks
verbondenheid en de sociale di
mensie in de Vlaamse strijd. Te
vens veroordeelde hij elk minima
lisme in Vlaams opzicht. 

Het kader van de VU heeft met 
deze viering een eerste orgel
punt geplaatst in dit jubileumjaar. 
Onvoorzien was dit ook de ope
ning van een bewogen politiek 
jaar. Wellicht het begin van een 
harde kiesstrijd, waarin de oude
re en jongere generatie eensge
zind de vlag draagt. 

HULP VOOR MAGAZIJN 
GEVRAAGD voor Groothandel 

Tekstiel - Koekelberg 
Bij voorkeur woonachtig in 

omgeving of VI. Brabant, rich
ting West of Noord van het 
Brusselse. 

Leeftijd van ondergeschikt 
belang. Indien werkbekwaam. 
Kettingroker ongewenst omdat 
roken alleen toegelaten buiten 
magazijn, gedurende pauzen. 
Schrijven : bureel blad VM 

HEDEN ZATERDAG 2 FEBRUARI 1974 
te 16 uur op de Grote Markt te Antwerpen 

NATIONALE ANTI-VERDWAZINGSBETOGING 
« DOEMELING » 

tegen de voorgenomen aanleg van het 

DUWVAARTKANAAL - OEDELGEM-ZANDVLIET 

(Ingericht door het Nationaal Komitee Anti-Duwvaartkanaal 
Oeiegem-Zandhoven) 
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HEUSDEN-DESTELBERGEN 

AFDELINGSSEKRETARIAAT 
Het vast sekretariaat van onze 

afdeling is te bereiken op volgend 
adres Erna Haentjens Dorpslaan 
7 te Heusden tel 30 93 86 

MERELBEKE 
AKTIVITEITEN 

VU bestuursleden gingen verie 
den zondag even kennis maken 
met de bewoners van de nieuwe 
wijken tussen het centrum en 
Kwenenbos Aan elk gezin werd 
persoonlijk een brief overhandigd 
bedoeld als kontaktname met VU 
Merelbeke 

In de afgelopen week weiden 
honderden pamfletten gebust Wij 
willen ons eerst in-oefenen voor 
de grote slag begint Op het ge 
klungel van de oude partijen heeft 
onze afdeling maar een antwoord 
WIJ zijn bereid 

SOC DIENSTBETOON 

Onze leuze « Wij dienen » ge 
trouw staan wij ter beschikking 
van de Merelbeekse bevolking 

Prov en gemeenteraadslid Geor 
ges Van Gyzegem Gaverestwg 
335 tel 30 78 99 

Gemeenteraadslid Robert Gijse 
linck Hundelgemsestwg 41 tel 
30 61 84 

Gemeenteraadslid Paul Martens 
Bergstr 21 tel 30 89 11 

KOO-afgevaardigde Paul De 
Corte Kloosterstr 79 

MELSELE 
VUJO NIEUWSJES 

De VU jongeren van Melsele 
zijn gestart met een dinamische 
aanpak van een gloednieuwe wer 
king die vooral op het sociale en 
kulturele aspekt van onze samen
leving zal gericht ijn Indien u 
meer over ons en onze werking 
wenst te weten neem dan kon 
takt op met de sekretaris van 
Vujo Richard Suy Kromstr 10 
tel 03/75 81 68 

WAARSCHOOT 

SOC DIENSTBETOON 
Mr Frans Baert op zaterdag 2 

februari tussen 14 en 15 u ten 
huize van gemeenteraadslid Fons 
Van Holderbeke Stationsstr 6 
tel 77 33 78 

;0€I4€RC]€S 
Zoeken een betrekking te Antwer 
pen Mechelen of Brussel 1) Jon
ge man, A2 scheikunde , 2) Jon
ge dame A6-A1 sekretariaat, mo
derne talen , 3) Doktersassistent 
met ervaring , 4) Jonge dame, la
ger middelbaar onderwijs kan ty
pen 5) Licentiaat ekonomie en 
financiële met ervaring , 6) Li
centiaat sociologie , 7) Meester
gast bediende textielbranche , 8) 
Licentiaat in de rechten , 9) Bur
gerlijk bouwkundig ingenieur , 10) 
Jonge kok ,11) Man, 42 j , zoekt 
niet te zwaar werk , 12) Jonge da
me A3, kan typen 13) Jonge 
dame diploma hoger middelbaar 
onderwijs , 14) Jonge man, 21 j . , 
diploma lager middelbaar onder
wijs , 15) Man, 40 j , part-time, 
20 uur per week 
Licentiaat handels en administrat 
wetenschappen zoekt betrekking 
in Limburg of Antwerpen 
36-jarige zoekt werkt als chauf 
feur of verkoper Enige kennis 
van eiektronika Liefst provincie 
Antwerpen 

GEVRAAGD • 
RITMEESTERS 

De Vlaamse rijscholen in Brussel 
en elders hebben dit jaar behoefte 
aan 200 nieuwe ritmeesters Ver
dienste • rond de 20.000 F/maand. 
Kan volletijds of als bijverdienste. 
Opleiding tot het beroep door 

R i tmees te rschoo l 
Ferd. VERBIEST 

Leopold ll-laan 194 
1080 Molenbeek-Brussel 

Tel (02)26.85.94 
Lessen op zaterdag. KOSTELOOS 

Aanvang dadelijk 

Jonge man, voldaan aan militie-
plicht, 2e wetenschappelijke af
gelopen zoekt betrekking als be
diende Antwerpen, Mechelen en 
Brussel 
Schrijven of telefoneren naar sen 
Wim Jorissen, Louisastr 31, Me
chelen, tel 015-435 96 R 15 

Jonge dame, 23 j , zoekt kantoor
werk te Brugge Tel sen Jons-
sen, 015-435 96 R 6 

Dinamische firma centrum Has
selt zoekt boekhouder (Al) met 
goede algemene ontwikkeling Be
middeling Jan Latinne, Dambrug-
straat 7, Bocholt, tel 011/66372. 

— R 10 

Jonge man, 23, diploma middel
baar onderwijs hulpboekhouder 
zoekt passende betrekking in pro
vincie Limburg Belangstellende 
firma's nemen kontakt met Jan 
Jan Latinne, tel 011/66372, Dam-
brugstraat 7, Bocholt — R 11 

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

Vrouw apoteek-assistente, 22 j 
dienst zoekt volledige betrekking 
liefst Antwerpen of Mechelen 
Schrijven of telefoneren sena
tor Wim Jonssen, Louisastraat 31 
Mechelen tel (015)435 96 R 13 

Volgende waardevolle personen 
zoeken dringend een nieuwe 
werkkring 
— sekretaresse steno-dactylo 20 
jaar liefst in de buurt van Gent 
— half-time sekretaresse (38 j.) 
omgeving Gent 
— vertegenwoordiger met erva
ring 
— handelsingenieur - financieel 
analist (32 j ) zeer waardevol ele
ment 
Inlichtingen volksvert E. De 
Facq, Europalaan, 11, 9820 St. 
Denijs-Westrem. Tel 09/226423 
of op Zijn kantoor Oranjeberg, 19 
9000 Gent (tel 25 64 91) Per
soonlijke afspraken elke maandag 
en vrijdag van 9 tot 17 uur 

R 14 

Te huur te Dworp nieuwe villa, 
7 a, liv 3 kam , badk , centr verw 
gar 2 auto's Te bez maand en 
dinsd Tel zat en zond 050/ 
44923 Maand en dinsd 02/ 
56 50 89 R 16 

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 

Volksvert P Leys houdt zitdag 
op de eerste dinsdag van de 
maand van 20 tot 21 u in het 
drankhu's Rodenbach Onderwijs 
str Elkeen welke problemen te 
behandelen heeft kan hem daar, 
volkomen belangloos en gratis 
raadplegen 

Personen met dringende zaken 
komen steeds terecht bij gemeen
teraadslid Jef Fryns de Smet de 
Nayerlaan 76, tel. 42238 of bIJ 
KOOlid H Van Rijssel K Boude 
wijnlaan 25 tel 41201 

DE PANNE 
P SCHOOLAERT IN HET ZILVER 

Ons lid Prosper Schoolaert be 
kwam de zilveren medalje op het 
uitvmderssalon te Brussel met 
een tot bed verstelbare zetel 

DIKSMUIDE 
HUWELIJK 

Op 18 januari vond het huwelijk 
plaats van Maria Serpieters (doch 
ter van Rik) met Tom Oberauer 
Helaas verlaat zij ons met be 
stemming Duitsland Niettemin on 
ze allerbeste gelukwensen 

GISTEL 
GEBOORTE 

Op 14 januari werd Hilde gebo
ren dochter van Guido Peel en 
Denise Denduyver Onze harte 
lijkste gelukwensen 

HARELBEKE 
AVONDMAAL 

De afdeling nodigt alle leden 
en simpatisanten van het ganse 
arr Kortrijk uit op een heerlijk 
avondmaal op zaterdag 9 februari 
om 20 u in De Zwaan te Stase-
gem Harelbeke Keuze tussen 2 
gerechten Pnjs 120 fr Inschrij 
ven bij R Stock, Vlaanderenlaan 
46 tel 701 61 en P Verscheure, 
Bosdreef 17, tel 171 08 

HOUTHULST 

ONS BAL 
DATUMVERANDERING 

Anders dan vorige week aange
kondigd zal ons bal niet doorgaan 
op 2 doch wel op 9 maart in het 
Rozenhof te Klerken 

JABBEKE 
VLAAMSE KRING 

Richt een optreden in van Di-
mitri Van Toren De liederen van 
deze klemkunstenaar worden in 
Vlaanderen « geproefd » en goed 
beluisterd Genummerde kaarten 
voor deze avond in de zaal •• Ons 
Huis » ter Caverstr op donder
dag 28 februari te 20 u of vooraf 
bij Fernand Collier Dorpstr 45 

KLEMSKERKE 

PROV RAADSLID KRIS LAMBERT 
Kommentarieert de werken van 

ons bestuurslid Piet Van den 
Buys in galerij « Malegijs » op 8 

februari as om 20 u 30 Voor
stelling door Johan Ballegeer let 
terkundige 

KOEKELARE 
OVERLIJDEN 

Maandag 28 januari werd alhier 
ter aarde besteld de heer Achiel 
Pottier schoonvader van Jef Hen-
dryckx, lid van het arr bestuur 
Onze innige deelneming ook aan 
mevr Hendryckx en de familie 

KOKSIJDE 
LEDENHERNIEUWING 

We danken van harte de leden 
voor de hernieuwing van hun 
lidmaatschap en het vertrouwen 
dat ze de VU schenken Nieuwe 
leden werden bijgemaakt Onze 
strijd gaat verder 
PROTESTBORD 

Tegen inplanting van een distri
butiebedrijf langs de Koningsweg 
St Idesbald Laten we verder kij 
ken dan onze neus lang is «On
der CVP-PVV regering Eyskens 
58 61 werd door Vanaudenhove 
(PVV) en Vanden Boeynants 
(CVP) de grendelwet op de groot
warenhuizen afgeschaft Nu moe
ten met alle middelen « de kas
tanjes uit het vuur gehaald » 
11 JULI 

Met genoegen vernamen we 
dat het gemeentebestuur deze 
gemeenteperoneel aanvaard heeft 
dag als een feestdag voor het 
Nu ook nog de passende bevlag-
ging ' 

KflLCnDCR 
JANUARI 

FEBRUARI 

1 Dendermonde : Voordracht over « Daensisme, voorloper 
Vlaamse Beweging » door Jos Verdoodt, zaal Tekenakademie, 
(inr Gew Centrum Dienstbetoon en Naschoolse Vorming en 
Vlaamse kunstkring Appels) 
2 Denderleeuw : 10e VU-bal, feestzaal H Kruiskollege, 
Nieuwstraat 
2 Gènt-Eekio : LIchtmisfeest in zaal Roeland (Wij-Vrouwen) 
2 Nederhasselt : Ledenfeest van de afdelingen Aspelare en 
Nederhasselt in de zaal Madeion te Nederhasselt Aanvang 
om 20 u 
2 St Niklaas : 6de Nacht van Europa te 21 u Met Ingriani, 

Romanos en de diskoteek van het Vrije Waasland. 
3 Waarschoot : Film- en dia-vertoning, koffietafel. 15 u., in 
Schuttershof, Stationsstr 50 
5 Gent-Zuid : Lode Claes spreekt. Zaal Reinaert, Maria-Hen-
dnkaplein 
5 St-Niklaas : Ontmoeting met de top (H. Schiltz en E Ras
kin) om 19 u 30, Hotel Spiegel, Stationsstr 1 
7 Aalst : Ontmoeting van de arr. raad met het Partijbestuur. 
Namens het Partijbestuur H Schiltz en E Raskin Lokaal 
« Het Gulden Vlies » Aanvang . 20 u 
8 Merelbeke : Liederavond, om 20 u VOS, in samenwerking 
met het Davidsfonds Centrum en Flora-Vogelhoek In het 
Wijnhuis met Willem De Meyer. 
9 Welle : Pensenkermis zaal « Eendracht » 
16 Oordegem Dorp : Derde Grote Dansavond van Dender 
West 19 30 u zaal « Fiesta », 40 fr 
23 Ertvelde : Bal van de Vlaamse Staat in zaal Atlantis om 
20 u Orkest De Bartels. 

MAART 

2 Erembodegem-Centrum : 9de Volksunie-bal in de zaal 
« Animo », Leuvestraat Aanvang 21 u 30 Deelname in de 
kosten 50 fr 
2 Gavere : VU-Weergalmbal om 20 u 30 In zaai Racing. 
16 Denderhoutem : 13e nachtbal van de VU, zaal Hand in 
Hand, om 20 u Orkest Spiders Factory. Kaarten è 60 fr. bij 
alle mandatarissen en kaderleden 

DienscBCcoon 
Arr. DENDERMONDE 

V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r A V I L C E E R I N C K 

1ste zaterdag van de maand : 
BUGGENHOUT-BAASRODE : bij Keldermans, Kasteelstr. 186, Buggen-
hout, tel. 332.64, 10 tot 12 u. 
LEBBEKE : in gasthof Pips, Leo Duboisstr. 28, tel. 215.31, 10 tot 12 u. 
WIEZE-DENDERBELLE : café Centrum, Wieze, 14 tot 16 u. 
1ste woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : in Den Ommeganck, Grote Markt, Dender
monde, tel. 052/225.67, 18 tot 20 u. 
2de zaterdag van de maand : 
OVERMERE : in Den Hoorn, Centrum, tel. 09/79.55.07, 8 tot 10 u. 
HAMME : café Spinnenhof, Hamme-Zegge, 10 tot 12 u. 
WETTEREN : in De Klokke, Vlaams Huis, 14 tot 16 u. 
SCHOONAARDE-WICHELENSCHELLEBELLE : in Palinghuis, Brugstraat, 
Schoonaarde, tel. 432.46 of café Mikeno, Dorp, Schoonaarde, 16 tot 18 u. 
3de zaterdag van de maand : 
BUGGENHOUT-BAASRODE : bij Keldermans, 10 tot 12 u. 
WAASMUNSTER : Spijshuis Dennenland, Ommeganckdreef, tel. 470.4V 
14 tot 16 u. 
3de woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : in Den Ommeganck, 18 tot 20 u. 
4de zaterdag van de maand : 
OVERMERE-BERLARE : in Den Hoorn, 8 tot 10 u. 
LEBBEKE : in Gasthof Pips, 10 tot 12 u. 
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : café Mikeno, 14 tot 16 u. 
GREMBERGEN : in Uilenspiegel, Dorp 1, 16 tot 18 u. 
Ten huize : 
Op afspraak: tel. na 19 u. naar het sekretariaat (tel. 238.89). 

Arr. ST.NIKLAAS 

Volksvertegenwoordiger N E L L Y M A E S 

HAMME : bij Eddy Van de Bogaerd, Kruisbeeldstr. 42, 8 tot 10 . 
ST-NIKLAAS : donderdag 7, 14, 21 en 28 februari, Verdurmenstr. 6, 
9u. 30 tot 11 u. 
MELSELE : maandag 11 februari, 19 u., Reinaert, Grote Baan 233. 
LOKEREN : maandag 4 februari, 17 u. 30, Groendreef 63. 
SINAAI : woensdag 6 februari, 19 u., VJeeshouwersstr. 
TEMSE : vrijdag 22 februari, 10 u., café Temsica, Wilfordkaai 14. 
SINT-GILLES : dinsdag 5 februari, 20 u. 30, De Fortuin, Kerkstr. 72. 
Verder op haar adres, Prinses Josephine-Charlottelaan 115, St-Niklaas, 
na telefonische afspraak (76.49.74). 

Senator dr G E R A R D DE PAEP : 

BEVEREN : tijdens de konsultaties op zijn adres, Zandstr. 30. 
Senator dr M. Coppieters : 
NIEUWKERKEN : dinsdag 5 februari en 19 februari, om 20 u., op zijn 
adres, Meesterstr 161 
BEVEREN : dindag 12 februari, 10 u., Vrasenestr. 12. 
Verder op afspraak : tel 03/76.57.64. 
Volksvertegenwoordiger Nelly Maes : 
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KUURNE 
FEEST 

Vrijdag 15 februari om 20 u., 
jaarlijl<s feestje in •• de Krone ». 
Alle leden en hun vrienden wor
den uitgenodigd. Wij bieden : 
waterkersroomsoep, gemarineerd 
varkensgebraad in groentenkrans, 
ijs, koffie en 2 konsommaties voor 
250 fr. per persoon, alles inbegre
pen. Inschrijvingen in lokaal « de 
Cirkel » of bij de bestuursleden 
voor 9 februari 1974. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
ARR. RAAD 

In toepassing van art. 75, sub 2, 
der nieuwe statuten terzake, 
wordt onze arr. raad samengeroe
pen op morgen 3 februari om 9 u. 
30 in het Vlaams Huis te Diksmui-
de. Hierop zal gestemd worden 
over de plaats op de lijsten van 
de uittredende mandatarissen van 
kamer en provincieraad. 
DE WEST 

Wij vragen dringend medewer
kers voor de verdere uitbouw van 
ons ziekenfonds en het uitvoeren 
van de bodenronde. Speciaal voor 
Koksijde, De Panne, Adinkerke, 
VVeurne, Alveringem, Stavele, 
Kortemark en Ichtegem. 

Ziehier de gewestelijke sekre-
tariaten van De West : Centraal : 
Rekolettenstr. 66, Nieuwpoort. 
Verder : A. Vansijnghel, Witte-
Nonnenstr. 5, Oostende ; René 
Hemeryck, Lekestr. 44, Koekelare 
en Martin Van Cleven, Terrestr. 
8, Houthulst. 

Afgevaardigden : E. Franco, 
Warschaustr. 29, Oostende ; J.P. 
Vandenberghe, Oude Kerkwegel 
13, Ettelgem ; Jan Defurne, leper-
leedstr. 9, Leffinge ; Annemie 
Zwaenepoel, P. Bortierstr. 27, Gis
tel ; D. Desaever, Langestr. 50, 
Nieuwpoort ; K. Theunynck, St.-
Jorisplein 5, Nieuwpoort ; R. Paes-
brugghe. Marktplein, Zarren-Wer-
ken ; M. Viaene, Nieuwpoortse-
stwg. Middelkerke. 
DIENSTBETOON 

Kamerlid Emiel Van Steenkiste 
houdt elke derde zaterdag zitdag 
in de Riva-Venus, Aardrijkestr. te 
Eernegem om 11u30. Om 12u45 te 
Bredene bij Kamlel Haeck, Drift
weg 59. 

Hervé Vandamme, St-Maartens-
plein 2 (na 18 u. 30) 

Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108 
('s voormiddags). 

OOSTENDE 
GEMEENTERAAD 

De begroting werd er door ge
duwd in twee nachtzittingen met 
onophoudende waakzame tussen
komsten van de fraktie. Bij deze 
deficitaire begroting werd o.m. 
bereikt dat schepen Laridon ein
delijk akkoord is (gedwongen) om 
de overheveling van SHTI te be
spreken in de kommissie. Noch
tans is Laridon andermaal weer 
hervallen in zijn scheldpartijen 
over VNV zwarten, enz. Wanneer 
men tegen de argumenten van 
de VU niets zeggen kan, moet 
men schelden. Proficiat aan heel 
de fraktie. 
IN DE KOO 

VU-raadsleden hadden op nieuw
jaar snoep gebracht in het hospi
taal ! Hiertegen interpelleerde 
een oude BSP-er als waren onze 
mensen « er binnen gedrongen • 
en waren de zieken hierdoor « in 
nood geraakt ». Men moet maar 
durven. Of vreest de BSP dat ook 
deze rode KOO-burcht aan het 
wankelen geraakt ? 
ONDERONSJE 5 BESTUREN 

Zoals beslist gaan de verkoze-
nen en de wijkraadsleden met de 
bestuursleden uit alle vijf de af
delingen een feestje organiseren 
om elkaar beter te leren kennen. 
Dit gaat door op 1 maart in « De 
Duinen », Raversijdestr., met een 
kompleet varkensmenu. Prijs : 125 
fr. Inschrijven bij J. Verplancke, 
L. Van Tyghemlaan 54. Ook dames 
meebrengen a.u.b. 

OOSTENDE-ZANDVOORDE 
WIJKRAAD 

In vervanging van mevr. Mey
ers, thans te Oostende-Centrum, 
werd Johan Stubbe aangewezen 
als plaatsvervangend wijkraadslid. 

OOSTENDE-STENE 
WIJKRAAD 

In vervanging van de heren Van-
depitte en Vandecasteele werden 

door de gemeenteraad de heren 
Gilbert Trouwaen en Rogier De-
muelenaere resp. als effektief en 
plaatsvervangend wijkraadslid 
aangesteld op 25 januari, 
OVERLIJDEN 

Wij vernamen het onverwacht 
overlijden te Hooglede van de 
vader van Rogier Demeulenaere, 
onze penningmeester. Onze inni
ge deelneming. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 
WIJKRAAD 

Nu Georges Van Coillie in het 
centrum woont, werd door de ge
meenteraad Marcel Vanhee aan
geduid als effektief wijkraadslid 
en Andrea Bourree als plaatsver
vangster. 

ROESELARE 
DIENSTBETOON 

Mik Babyion, Westlaan 145 
(202.08) : elke maandag van 17 
tot 18 u. ; gemeenteraadslid Pa-
triek Allewaert, Ooststr. 46 
(214.73) ; Annie Pottie-Kindt, Kas-
teeldreef 2 (241.68) ; Victor Van-
gheluwe, Begoniastr. 14 (267.85) ; 
Piet Walleghem, leperstr. 226 
(267.10) ; allen op afspraak ; 
KOO-leden : Lut Vanmoerkerke-
Vermeersch, Begoniastr. 18 
(226.63) en Hubert Vandenbunder, 
Hof van 't Henneke 12 (239.88), 
allen op afspraak. 

ST-ANDRIES-BRUGGE 
OPEN BESTUURSVERGADERING 

Dinstdag 5 februari om 20 u. 30. 
Plaats : Gistelstwg 186, St-An-
dries. Alle belangstellenden zijn 
welkom. 

WERVIK 
INSPANNING GEVRAAGD 

De abonnementenslag verloopt 
vlot. Wij mochten reeds meer 
dan 20 nieuwe abonnees inschrij
ven. Mogen wij bij onze lezers en 
simpatisanten aandringen opdaj 
elk zijn nieuwe abonnee zou bij
brengen. Dit om de VU de moge
lijkheid te schenken haar ideeën 
zo ruim mogelijk te verspreiden. 

WERKING 
In 1973 stelden wij vast dat de 

plaatselijke VU meer in de aktu-
aliteit kwam te staan. Dit was 
vooral te danken aan de inzet van 
een aantal nieuw bijgekomen 

mensen. Voor 1974 moeten wij 
zorgen dat de VU nog méér aan 
bod komt. Dat de mensen die 
over wat vrije tijd beschikken en 
die meer willen doen dan er al
leen maar eens over praten zich 
eens in verbinding stellen met een 
bestuurslid. Saam kunnen wij dan 
overleggen wat ieder van ons 
best kan doen. Een sterkere VU 
betekent een sterker Vlaanderen. 

WERVIKSE WENSEN VOOR 1974 
Dat iedere VU-kiezer de leeuw 

uithange op 11 juli en de IJzer-
bedevaartdag. Gezonde beesten, 
zonder roodgelakte nagels, ver
krijgbaar bij de plaatselijke VU. 

Dat er misschien, ook eens 
een Nederlandstalig gediplomeer
de een ,job zou krijgen op het 
stadhuis. 

Dat, wanneer een vereniging 
die zich bekommert voor het leef
milieu, een debat wenst in te 
richten omtrent deze problema
tiek, dit dan ook zou kunnen door
gaan. Overigens verdient « 't Be-
neentboretje » alle lof voor zijn 
prachtige leefmilieustudie : «Wer-
vik, ekonomie-ekologie, of bei
den samen ? ». 

Tot slot wensen wij , dat er 
geen censuur — in het bijzijn van 
de politiemacht — worde toege
past wanneer er iets geschreven 
wordt dat sommigen niet aan
staat. Kwestie van de demokratie 
er nog een beetje in te houden. 
De stedelijke Jeugdraad kan er
over meespreken. 
ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

Door het gestadig bijkomen van 
nieuwe leden wordt er, vanaf 
dinsdag 8 januari, van 10 tot 11 
u., een bijkomende zittijd voor
zien. Deze zittijd wordt elke week 
de dinsdagmorgen gehouden. Let 
wel : de uitbetalingen blijven ver
der de zaterdagmorgen om de 
veertien dagen doorgaan. De dins
dagmorgen zullen administratieve 
zaken afgehandeld worden en in
lichtingen verstrekt. 

Voor de administratieve zitti j
den zich wenden ; Jef Claeys, 
Ten Brielenlaan 108 (elke dinsdag 
dus). 

Voor de uitbetalingen : om de 
veertien dagen zaterdagmorgen 
bij Maur. Coudyzer, Magdalena-
str. 75. 

20 JAAR VU BRUGGE-TORHOUT 
Vorige week vrijdagavond ontving het arrondissementsbestuur van de 
Volksunie Brugge de plaatselijke pers op een perskonferentie, waar 
het nuttige met het aangename was gepaard vermits er een koude 
maar smakelijke lunch werd aangeboden. Het hele gamma van de 
Vlaamse dag- en weekbladpers was er vertegenwoordigd, tot en met 
de socialistische, wat tea zeerste werd op prijs gesteld. Slechts één 
blad ontbrak, een publiciteitsblad, dat als CVP-spreekbuis sistematisch 
de Volksunie aanvalt. 
Na een welkomwoord van arr. voorzitter Maurits Goethals lichtte sena
tor Guido Van In het VU-programma voor het arrondissement nader 
toe. Tegenover de kritiek op de bestaande toestanden stelt de VU-Brug-
ge eigen oplossingen voor, die punt voor punt en bondig werden be
handeld. 
Let wel : deze persbijeenkomst was gepland van vóór de regerlngs-
krisis, doch kwam uiteraard in de nieuwe omstandigheden goed over. 
Onder het motto « de Volksunie : een Vlaams-nationale beleidspartij 
ook In het arr. Brugge-Torhout » werd nagegaan hoe de VU de staats
hervorming wil doorzetten : via leefbare gemeenten, via een staat 
Vlaanderen en via een bondstaat België. Op sociaal vlak : eerbied 
voor de privé-persoon, voorlichting, bescherming en op ekonomisch 
vlak een ontwikkeling bij voorkeur met geschoolde krachten, onafhan
kelijker tegenover vreemde investeerders en een maximale harmonie 
tussen leef- en werkmilieu. 
Deze principes toegepast op het arr. Brugge leidt tot de vaststelling 
dat het arr. struktureel zwak staat en dat men er verkeerd aan doet 
te berusten in de evolutie der jongste 20 jaar. 
Daarna gaf senator Van In een overzicht van gemiste kansen in het 
arr. (totaal ontbreken van technologisch en gericht wetenschappelijk 
onderzoek, geen akademisch ziekenhuis, geen aantrekkingspool voor 
geschoolden wel voor on- en halfgeschoolden. Met de optie Zeebrugge 
zit men totaal in het slop : weinig fraaie urbanisatie ; stijging der 
grondprijzen veroorzaakt zwendel ; doorkruising van industrievestiging 
en woningbouw ; uitblijven van vernieuwing en uitbreiding van de 
toeristische infrastruktuur ; ontbreken van verzorgingscentra voor be
jaarden ; vertekende herverdeling van gemeenten ; geremde expansie 
van zeevisserij ; geen begeleiding en prospektie voor jonge gekwali
ficeerde arbeidskrachten en jonge zelfstandigen ; en ten slotte het 
ontbreken van enige overheidsbelangstelling in zake openbaar vervoer, 
hernieuwing van de stadskern, bestrijding milieu-hinder enz. 
Vooraf werd nog een overzicht gegeven van het jaarprogramma 1974 
n.a.v. het 20-jarig bestaan van de VU. Er zal speciaal aandacht besteed 
worden aan de afdelingsbladen (waarvan enkele specimen samen met 
een « verse » •• Wij » aan de journalisten werden overhandigd). Er 
is een luisterrijk avondfeest op 6 april, op 1 maart start een dienst 
voor sociaal werk, in mei heeft een VU-week plaats met straatmani
festaties allerhande ; rond 11 julli aandacht voor eenzamen en be
jaarden, verder kwisronde, opengespreksdagen enz. De geschiedenis 
van het VU-leven in het arr. Brugge zal gepubliceerd worden in >> Wij » 
met een overdruk op 20.000 exemplaren. Kortom een welgevuld feest
programma, dat echter hoe dan ook door een kieskampanje zal door
kruist worden met naar we hopen : een schitterende resultaat voor 
de VU, een 20-jarig bestaan waardig ! 

JANUARI 
FEBRUARI 
1. DIksmuide : Hutsepotavond in Vlaams Huis om 20 u. 30. 
2. Kortrijk : Arr. raad om 17 u. in « 1302 ». 
2 Eernegem : Afdelingsbal, zaal Riva 
3 St Anna Stene ; Mis om 11 u. 15 voor D. Vanbaelenberghe. 
3. Oostende-Stene : Mis t.n.v. Dis Vanbaelenberghe om 11 u. 
in de St-Annakerk. 
5. Tielt : Arr. meeting Roeselare-Tleit, Zaal «Vijverhof», Kort-
rijkstr. 
8. Brugge-Kern : Ledenvergadering om 20 u. 30, Breydelhof. 
8. Izegem : Ontmoetingsavond met de Volksunie. 20 u., zaal 
Centrum. Sprekers : Hugo Schiltz en Coveliers. 
8. De Haan : Tentoonstelling Piet Vandenbys. 
9, Kortrijk : Prijskaarting in « 1302 » ingericht door de Vlaam
se Klubkaarters. Aanvang : 10 u. ; afkaarting : 19 u. 30. 
9 Kortemark-Handzame : Afdelingsbai zaal Casino om 20 u. 30 
9. Handzame : Feestavond, zaal Casino, Stationsstr. om 20u.30 
9. Harelbeke : Avondmaal om 20 u. in De Zwaan, Stasegem-
Harelbeke. 
15. Roeselare : Gespreksavond over federalisme en demokra-
tie, om 20 u. in zaal St-Michiels. 
15. Brugge (Arr.) : Uitgebreide arr. raad met H. Schiltz en 
E. Raskin om 20 u. 30, Breydelhof. 
15. Roeselare : Vormingsavond « Federalisme en demokratie » 
om 20 u. in zaal Tijl, Passtraat, m.m.v. Dl. 
16. Middelkerke : Afdelingsbal, zaal Lido. 
16. Vichte : Dansfeest in zaal Streuvels om 20 u. 
16. Ingooigem : VU-bal ingericht door de afd. Vichte-Tiegem 
in zaal « Stijn Streuvels » om 20 u. 
17. Koekelare : Ledenfeest met poppenspel voor de kinderen 
Zuudhove om 15 u. 
19. Gistel, Ten Putte : Speciale arr. Raad. 
21. Kortrijk : Bijzondere arr. raad in aanwezigheid van H. 
Schiltz en E. Raskin in « 1302 » om 20 u. 
22. Blankenberge : Kaartingavond in « Le Lierre », Marie-Jo-
séelaan 10, om 20 u. Inschrijvingsgeld 25 fr. 5.000 fr. prijzen. 
22. Izegem : Lesvoordracht Dl over de Bretoenen door Valeer 
De Pauw. 
22. Zwevegem : Mosselsouper van de plaatselijke afdeling 
in lokaal <> De Kaai ». Inschrijven op tel. nr 75729 van W. Ver-
schaete. Prijs : 80 fr. 

MAART 
1. Gistel Ter Karre : Pannekoekenfeest. 
1. Oostende De Duinen : Gezellige avond bestuursleden 5 
afd. 
1. Roeselare : Kleinkunstavond met Zjef Van Uytsel, De Ka-
dullen, Luc De Smet, Theater Idee. In zaal Lebon, Noordlaan 
om 20 u. 
8. Roeselare : Vormingsavond « Ideaal gemeentebeleid », om 
20 u. in zaal Tijl, Gasstr. m.m.v. Dl. 
9. Houthulst : Afdelingsbal zaal Rozenhof Klerken. 

DienscBccoo 
L U K V A N S T E E N K I S T E , Kamerl id 
Vrijdag 1 februari : 
BISSEGEM : « Leopold », Stationsstraat. 
Maandag 4 februari : 
LENDELEDE : café De Handboog, Plaats, tel. 051-31314, 11 u. 30 tot 13 u. 
KORTRIJK : « 1302 », A. Reynaertstr. 9, te l . 11600, 17 u. 30 tot 19 u. 
WEVELGEM : Vredestr. 10, tel. 44332, 20 tot 22 u. 
Zaterdag 9 februari : 
INGOOIGEM : zaal Streuvels, tel. 77467, 16 tot 17 u. 
WAREGEM : café Weekend, Holstr., 17 u. 15 tot 18 u. 
GULLEGEM : café Stadium, Wevelgemstr., tel. 41678, 18u.30 tot 19u.30. 

PIETER LEYS. Kamerl id 

Zaterdag 2 februari 
VARSENARE, café De Leeuw, Gistelstraat, van 10 tot 11 uur 
Dinsdag 5 februari 
SIJSELE, bij F. Hoornaert, Oedelemstr. 57, van 19 tot 20 uur 
BLANKENBERGE, café Rodenbach, van 20 tot 21 uur 
Zaterdag 9 februari 
ZEDELGEM, bij V. Vierstraete, Kuiiputstr. 83, van 10 tot 11 uur 
Dinsdag 12 februari 
RUDDERVOORDE, café bij Robert Van Daele, van 19 tot 20 uur 
Zaterdag 16 februari 
LISSEWEGE, bij G. Bauwens, Stationstr. 15, van 10 tot 11 uur 
Dinsdag 19 februari 
BEERNEM, ST. JORIS, bij dr. E. Vromman, Beernemsteenweg 46, St. Jo
ris, van 19 u. 20 
Zaterdag 23 februari 
OOSTKAMP, bij N. Mollet, Legeweg 169, van 10 tot 11 uur 

C U I D O V A N I N , Senator 

Zaterdag 2 februari 

JABBEKE, bij G. Eeckeloo, Aartrijksesteenweg 39, van 9u. 30 tot 10u.30 
Zaterdag 16 februari 
TORHOUT, bij apot. P. Vlieghe, Hofstraat 9, van 9 u. 30 tot 10 u. 
Woensdag 20 februari 
DUDZELE, café De Drie Zwanen, Kerkstr. 1, van 20 tot 21 u. 
NIK VERBEKE-FONTEYNE, provincieraadslid 
Zaterdag 2 februari 
VELDEGEM, bij W. Maenhout, K. Albertlaan 59, van 9 tot 10 u. 
LOPPEM, bij H. Verhaeghe, Stationplein 12, van 10 tot 11 uur 
ALLE MANDATARISSEN : elke zaterdag van 11 tot 12 uur 
BRUGGE, Breydelhof, Suveestraat 2 
JEF DEROOSE, Provincieraadslid 
Zondag 17 februari 
MOERKERKE, bij J. Debbaut, Hoornstraat 41, van 10 tot 11 uur 
PIETER LEYS, Kamerlid, Gemeenteraadslid 
Elke vrijdag van 14 tot 16 uur 
SINT-ANDRIES, ten huize Manitobalaan 5 (tel. 155.20) 
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DE PROBLEMEN VAN 

DE DRUIVENSTREEK 
De VU-mandatarissen van de 
Druivenstreek willen heel spe
ciaal de aandacht vestigen op de 
huidige toestand van onze nog 
mooie en Vlaamse landelijke ge
meenten op gebied van de kom-
munautaire problemen, de verste
delijking, de Brusselse invloeden, 
de steeds scherper wordende 
ekonomische moeilijkheden in de 
druivensektor, de middelen wel
ke zij voorstellen om eraan te 
verhelpen en de fundamentele 
optie die zij voorstaan in de toe
komstige ontwikkeling van het 
gewest. 

In de druivenstreek. gedrongen 
tussen Brussel en Walloniè, er
vaart de Vlaamse gemeenschap 
de dagelijkse druk vanuit Brussel 
Waar elders in Vlaanderen de v/er-
fransing nog steeds terrein ver
liest verstoort een nog steeds 
groeiende Franse inwijking het 
samenlevingspatroon. Tientallen 
elitewijken, afgezonderd inge
plant, huisvesten reeds duizenden 
inwijkelingen die zich door taal, 
hoger inkomen, aparte levensge
woonten onderscheiden van de 
plaatselijke bevolking. Door hun 
schijnbare hogere levensstan 
daard ontstaat er klassenverschil 
met als gevolg dat de Franstal'-

pitaal worden aangewend onr 
onze Druivenstreek verder te ko
loniseren, gebruikmakend van de 
ekonomische krisistoestand en 
de gelaten onderworpenheid van 
een groot deel van de autochtone 
bevolking. Naast de elitewijken 
verscheen een Fransgerichte in-
frastruktuur van restaurants, su
permarkt, manéges, sport- en 
jeugdgroepen, een patroon waar
in zij zich als Franstaligen vol
ledig thuisvoelen, zich organise
ren en onderscheiden en bij ver
kiezingen ook naar de macht 
zullen grijpen zoals een reeks 
Franstalige partijen in 1970 en 
1971 openlijk voor de verfransing 
van de Druivenstreek opteerden. 

ZIJ KLAGEN AAN 

• de klakkeloze goedkeuringen 
voor de industriële vestigingen 
die hun Franstalig kader integraal 
importeerden en waar Vlaamse 
afgestudeerden van de streek 
niet de minste kans krijgen. 
• het optieloze beleid van de 
meeste gemeentebesturen die de 
gemeentelijke evolutie aan louter 
toeval en willekeur overlieten en 
nu de ordeloze struktuur voor ge-

gen zichzelf tot de bovenlaag be
schouwen en elke integratie in 
de Vlaamse gemeenschap afwij
zen. Het potentieel aan Vlaamse 
gemeenschap wordt door hen 
wel aangesproken voor de aan
werving van meiden en knechten 
Dit wordt nog in de hand ge
werkt door de teruggang van de 
belangrijkste ekonomische bedrij
vigheid : de druiventeelt. 
De Druivenstreek is ook expan
siegebied voor Brussel wat uit
wijking betreft en het wingewest 
van vreemde immobiliènmaat-
schappijen. Daartegenover is 
Brussel de aantrekkingspool om 
te winkelen en zich te vermaken. 
De plaatselijke middenstand kan 
slechts in minieme mate de an
derstalige inwijkelingen tot hun 
klanten rekenen. Een deel tracht 
anderstaligen aan te trekken door 
Franstalige of tweetalige publici
teit. Dit geeft aan het karakter 
van de streek een tweetalig ca
chet. 

RESIDENTIEEL EXPANSIEGEBIED 

Alsof het nog niet genoeg is 
wordt nu in de planning van de 
belangrijkste immobilièngroepan 
voorzien dat onze streek gelegen 
tussen Brussel, Louvain La Neu-
ve en Leuven het expansiegebied 
is voor spektakulaire beleggingen 
met het oog op residentiële in
plantingen voor EEG-ambtenaren, 
universiteitsprofessoren en pe<--
soneel. 
De sociale taalgrens en het ka-

volg hebben. 
• de struktuur van de GOM's 
die in de ekonomische Raad voor 
Brabant een minderheidspositie 
zullen bekleden en waarvan dus 
een positieve "geleiding van de 
Druivenstreek onmogelijk wordt. 
De gewestelijke ekonomische 
Raad voor Brabant is samenge
steld uit 24 Brusselaars, 12 ver
tegenwoordigers van het arr. Nij-
vel (239.311 inw.) en 12 vertegen
woordigers uit Halle-Vilvoorde en 
Leuven (876.290 inw.) Vlaams-
Brabant wordt dus zeer duidelijk 
benadeeld De Druivenstreek met 
zijn specifiek Vlaamse nijverheid 
zal dus zeker niet veel te ver
wachten hebben. 
Deze rotte situatie wordt nog dui
delijker als men weet dat Brussel 
1 miljard toegewezen krijgt en 
Waals en Vlaams Brabant elk 550 
miljoen expansiekredieten voor 
resp. 876.000 en 239.000 inwo
ners. 

BEWEGINGSSTRATEGIE 

De grondspekulatie in onze 
streek is ongeveer totaal in han
den van Brusselse kapitaalgroe-
pen die de « immobilières » f i 
nancieren. Enkele namen : De 
Duve, Ofauxi, Bernheim-Outre-
mer, Cedimo enz ,, Zij reiken de 
hand aan (adellijke) grootgrond
bezitters zoals De Meeus, de 
Marnix, Lannoy, Lagasse de 

Locht, de Limburg Stirum, Robert! 
de Winghe, Maiou e.a. 
In Overijse tellen we meer dan 
370 kavels, met een totaal van 
4.500 kavels waarvan er nog een 
3.000 onbebouwd liggen. 
Te Hoeilaart ongeveer 150 verka
velingen gaande tot 233 kavels 
en een totaal van 1.300 kavels. 
Voor Tervuren is de toestand de
zelfde Deze kavels liggen te 
wachten op de meest kapitaal
krachtige kopers. De prijs van de 
bouwgrond varieert tussen de 
700 fr. en 2 000 fr. de meter. 
Alleszins niet voor de gewone 
man ! 
In de as Woluwe - Ottignies be
reiden de frankofonen zich voor 
om met de FDF-lijsten een greep 
naar.de macht te doen. In 10 
van de 11 gemeenten van de fe
deratie Tervuren zetelen Fransta
ligen. De vergelijking tussen de 
talentelling van 48 en de federa
tieverkiezingen is een duidelijk 
voorteken. 
Te Overijse steeg sinds 47 het 
percentage Franstaligen van 
13,02 % naar 18 % FDF-strek-
king en te Hoeilaart van 12,16 % 
naar 21 %. in Vlaanderen is men 
er zich van bewust dat als de 
strook Hoeilaart - Overijse be
geeft, het Franse taalgebied ver
schuift tot aan Wemmei, Strom-
beek-Bever en Vilvoorde. 
Anderzijds maken we mee dat de 
Federatie Tervuren doorsneden 
wordt door twee autowegen die 
tevens Brusselse uit- en invals
wegen zijn en een derde in de 
maak nl. de « autoroute des pro-
fesseurs » waarvan reeds delen 
af zijn. Verder is er een geplande 
hoogspanningslijn, de snelspoor
weg en aardgasleidingen. 
Deze versnippering van onze 
streek verwerpen wij omdat ze 
de eenheid van ons gewest ver
breken, het landelijk karakter 
fundamenteel schaden en de na
tuur en toeristische mogelijkhe
den te niet doen. De ekonomi
sche waarde van een zuiver leef
milieu is ons meer waard dan 
om het even welke ekonomische 
waarde van bovengenoemde pro-
jekten. 

OPTIE 

De enige geldige optie voor de 
Druivenstreek en voor de Fede
ratie Tervuren is onze streek 
maximaal landelijk en Vlaams te 
houden, gevaloriseerd door haar 
enig natuurschoon, gevaloriseerd 
door het rendabel houden van de 
druiventeelt, gevaloriseerd door 
haar toeristische mogelijkheden 
te benutten en het natuurgebied 
van haar drie valleien van Voer, 
Ijse en Lane uit te bouwen. 
Om dit technisch mogelijk te ma
ken werd een planologische 
dienst opgericht die al het stede
bouwkundig werk dient te ver
richten. Onze optiek is de ruim
ten ordenen, ingrijpend en bin
dend, ten gunste van de mens 
en de behoeften van de gemeen
schap. Wij kunnen soepel plano
logisch werk verrichten in sa
menwerking met de gemeenten. 
De verstedelijking van de grote 
gemeenten dient geremd en de 
kleinere gemeenten en gehuch
ten moeten meer mogelijkheden 
krijgen om leefbare eenheden te 
blijven. Groene zones dienen 
doeltreffend beschermd en ver
der uitgebouwd te worden en 
opengesteld voor de bevolking. 
De bevolking moet op de hoogte 
gesteld worden van de plannen 
en dient in de mate van het mo
gelijke inspraak te_ krijgen. Dit 
alles zal duidelijk tot uiting ko
men in ons advies op het gewest
plan, de vastlegging van de af-
werkings- en uitbreidingszones, 
het advies op bijzondere plannen 
van aanleg, het opstellen van al
gemene plannen van aanleg 
waarmee dit jaar zal gestart 
worden, het uitvaardigen van 
verordeningen die bindend zullen 
zijn voor bouw- en verkavelingen 
en een automatische allergie die 
optreedt telkens als de goede 
ruimtelijke ordening geschaad 
wordt. 

De VU-mandatarissen van de fe
deratie Tervuren : 
Marcel De Broyer, Emiel Dewaet, 
Jozef Wollens. 

Kommissie van Openbare 
Onderstand - Merksem 

Vakante plaatsen van gegradueerde verpleegster, 
gebreveteerde verpleegster, vroedvrouw en ver-
pleegassistente, waarvoor tevens een werfreserve 
wordt aangelegd. 

Aanvragen dienen u i ter l i jk op 15.2.1974 ingediend, 
Nadere inl ichtingen te bekomen op het personeels
bureau van de K.O.O. - ] , de Broeckstraat 3 -11 , 
2060 Merksem. 

V ERENIGING 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN 
U als Vlaming... 
sluit zeker aan bij fiet 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
van uw STREEK ! 

Provincie Antwerpen 
RUPELSTREEK-KLEIN-BRABANT 
Onderling Ziekenfonds Rupelstreek en Kiein-Brabant, Kraan
weg 21 - 2680 Bornem. Tel. 03/89.16.19. 

Provincie Brabant 
ARR. LEUVEN - GEWEST TIENEN : 
Centrale l\/iutualiteit van Brabant en Limburg, Leuvenselaan 
43 - 3300 Tienen. Tel. 016/834.35. 

Provincie Oost-Ylaanderen 
ARR. AALST : 
Ziekenfonds Priester Daens, Hopmarkt 36, Aalst. 
Tel. : 053/745.53. 
ARR. GENT EN DENDERMONDE : 
Ziekenfonds Flandria, Keizer Karelstraat SO, 9000 Gent. 
Tel. : 09/23.52.27. 
ARR. EEKLO EN KANAALZONE : 
Ziekenfonds Flandria-Meetjesland, Gravin Johannalaan 8 -
9900 Eeklo. Tel. : 09/77.23.51. 
ARR. OUDENAARDE : 
Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Fortstraat 34 - 9700 Oude
naarde. Tel. : 053/331.15. 
ARR. ST. NIKLAAS : 
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Vrasenestraat 14 - 2750 
Beveren-Waas. Tel. : 03/75.66.66. 

Provincie West-Vlaanderen 
ARR. BRUGGE : 
Ziekenfonds Flandria, Bouchoutelaan 2 - Brugge-St.-Kruis. 
Tel. 050/321.95. Bureeluren 14 - 21 u. bij voorkeur op maan
dag. 
ARR. KORTRIJK-IEPER 
Ziekenfonds West-Flandria, Verruelaan 41 - 8500 Kortrijk. 
Tel. : 056/256.98. 
ARR, OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE : 
Ziekenfonds De West, Recollettenstraat 66 - 8450 Nieuwpoort. 
Tel. : 058/237.15. 
ARR. ROESELARE-TIELT : 
Ziekenfonds West-Flandria, Westfaan 45 - 8800 Roeselare. 
Tel. : 051/202.08. 
VVZ-sekretariaat : Dagobertstr. 57 - 3000 Leuven. T. 016/329.75 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 
Tel. (053)240.60 

^ 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wrandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversie

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 

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

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 
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LOTELING 

Jan Van Raemdonck, producer van 
één der eerste suksesvolle Ne
derlandstalige fi lms, « Mira », 
hoopt met «De Loteiing » het 
sukses van « Mira » te evenaren. 
Het is de jongste f i lm van de 
Vlaamse kineast Roland Verha-
vert (« Het Afscheid », « Rolande 
met de Bles »). Vertrekkend van 
de novelle van Hendrik Conscien
ce schreef Nic Bal, die ook voor 
de dialogen zorgde, samen met 
Verhavert het scenario. Dat sce
nario wijkt wel enigszins af van 
het oorspronkelijk verhaal, waar 
men volgens Verhavert echter 
best niet aan denkt bij het bekij
ken van zijn f i lm. 
De titel van zowel de novelle als 
de f i lm slaat op het inlijvingssis-
teem bij het leger dat anno 1833 
gebeurde bij loting, wat door het 
volk de Bloedwet werd genoemd. 
Jan, de hoofdfiguur, loot zich vri j , 
maar laat zich door een sluwe 
bemiddelaar verleiden om in ruil, 
voor een som geld, de plaats van 
iemand anders in te nemen. Een
maal in het leger maakt hij er 
spoedig kennis met brutale en 
mens-onterende toestanden en 
wordt hij bestolen. Intussen poogt 
zijn verloofde, Katrien, niet zon
der moeite het kleine landbouw
bedrijf draaiende te houden. Als 
gevolg van ondervoeding en on-
higiënische toestanden wordt Jan 
door blindheid getroffen. Wan
neer ze dit verneemt vertrekt Ka-
trien in allerijl per diligence naar 
de kazerne. Ze slaagt er in Jan 
mee naar huis te mogen nemen. 
De terugreis wordt 'n lange voet
tocht, waarbij ze te maken krij
gen met bandieten, voetenbran-
ders en mensen van allerlei slag. 
Ondanks alle brutaliteit en ge
weld, waarvan de verkrachting van 
Katrien het summum is, blijven 
de twee jonge mensen in mekaar 
geloven en vinden ze bij mekaar 
de moed om verder te leven. Dit 
vrij open einde noemt Verhavert 
een « aksent van hoop ». 
Zoals gezegd vindt Verhavert dat 
men zijn fi lm niet met Conscien
ce's novelle mag vergelijken. «En
kel het tema van het verhaal werd 

bewaard. Het verfilmen van een 
roman van Conscience heeft van
daag nog slechts zin wanneer je 
datgene toont wat de schrijver 
niet heeft uitgelegd ». Het is in 
feite een verfilming van de ro
man zoals Conscience hem van
daag zou hebben geschreven, al
dus Verhavert. Desondanks kan 
ik me er niet van weerhouden op 
te merken dat de elementen die 
Verhavert aan Conscience heeft 
toegevoegd kenmerkend zijn voor 
de huidige kommerciële kinema : 
geweld en seks. 

IVIen kan Verhavert echter moei
lijk verwijten dat hij bewust de 
richting uitwil van de kommerci
ële kwaliteitsfilm. De moeilijk
heid zit echter in dit doen sa
mengaan van kommercialiteit en 
kwaliteit. Of de f i lm kommercieel 
inslaat moet het publiek nu be
wijzen. Verhavert zelf is echter 
slechts ten dele geslaagd In het 
waar maken van de benaming 
« kwaliteitsfilm ». Zeker moet ge
zegd worden dat « De Loteiing » 
technisch goed werk is. De foto
grafie van Ralf Bouwens en het 
kamerawerk van Herman Wuyts 
vatten het weids Kempisch heide
landschap in prachtige, poëtische 
beelden, die kontrasteren met de 
ruwheid en brutaliteit van de men
sen die Jan en Katrien in dit 
landschap ontmoeten. In de liri-
sche visualisering van het liefdes
verhaal herkent men het uitbundig 
temperament en de zin voor visu
ele schoonheid van Verhavert. 
Maar alhoewel het lirische nog 
sterker opvalt dan in zijn vorige 
films, is « De Loteiing » tevens 
gekenmerkt door een grotere so
berheid. Verhavert wist blijkbaar 
zijn drang naar hoogvliegend este-
ticisme in te tomen. Zelf vindt hij 
dat de montage krachtiger, dina-
mischer is in vergelijking met zijn 
vorige werken. Iets waar ik het 
volmondig mee eens ben. 
Goed zijn ook de vertolkingen van 
de hoofdpersonages van Jan De-
cleir als Jan en vooral van de 
vlasblonde en frêle Ansje Been
tjes in de rol van Katrien. Voor 
deze Nederlandse aktrice bete
kent « De Loteiing » wellicht een 
beloftevol lot in de filmwereld. 
Niets dan goed dus over zowel 
de fotografie, de setting, de figu
ratie, de ritmiek als ook over het 
aanwenden van motieven uit Han
dels orgelconcerti. 
Verhavert faalt echter in zijn ver
talen van Conscience naar onze 
tijd toe. Bepaalde scènes (bvb. de 
knieval van Katrien in de kazerne) 
neigen te sterk naar het melo-

Margarethe von Trotta als Elisabeth 
de vri jheid is een strovuur. 

haar strijd voor 

dramatische, zo kenmerkend voor 
Conscience. Ook is er een te gro
te tegenstrijdigheid tussen ener
zijds elementen, die duidelijk van 
onze ti jd zijn (bvb. de spontaan 
geuite liefde tussen Jan en Ka
trien) en anderzijds elementen die 
niet meer van onze ti jd zijn en 
in het geheel van de f i lm erg arti
ficieel overkomen (bvb. de Ange-
lusscène, de afscheidsscène bij 
het Mariakapelletje). Eveneens 
faalt Verhavert in een karikatura
le scène als de brooduitdeling. 
Verhavert zelf antwoordt katego-
riek « neen » als men hem vraagt 
of ook hij niet beter Conscience 
had vergeten, om bvb. op de te-
matiek van de loteiing een totaal 
nieuw scenario op te bouwen. Ik 
kan hem hierin jammer genoeg 
niet volgen^ De Vlaamse fi lm 
heeft dringend scenario's nodig 
over en voor deze t i jd. Pas dan 
kan een Vlaamse fi lm echt kom
mercieel zijn, wat voor een klein 
landje als het onze betekent : 
ook internationaal kans maken. 
« De Loteiing » is m.i. een fi lm 
die het kommercieel bij ons wel 
kan doen, maar niet buiten onze 
landsgrenzen. De Vlaamse kineas
ten kunnen misschien een voor
beeld nemen aan het eveneens 
uit een klein landje (Zwitserland) 
afkomstige « L'invitation », 

waarin kommercialiteit èn kwali
teit harmonisch verenigd zijn. 

STROVUUR 

De Duitse kineast Volker Schloen-
dorff is de auteur van o.a. « Der 
junge Toerless », « Mord un Tot-
schlag » (vertoond op BRT) en 
« Strohfeuer » (daterend van '72). 
In de meeste van deze films vindt 
men eenzelfde grondtematiek te
rug : een revolte die mislukt om
dat diegene die revolteert on
voorbereid is, louter instinktief 
handelt en over onvoldoende door
zettingsvermogen beschikt. 
« Strohfeuer » is het verhaal van 
een vrouwelijke revolte. Het sce
nario voor de fi lm groeide uit no
tities die Margarethe von Trotta, 
de vrouw van Schloendorff, gedu. 
rende drie jaar neerschreef. Ver
scheidene malen verwierpen zij 
het plan voor de verfilming, tot 
ze besloten er een soort komedie 
van te maken. Bij het verder uit
werken van het scenario nam de 
ernst toch opnieuw de overhand, 
zodat het eindresultaat eerder 
een tragi-komedie kan genoemd 
worden. « Strohfeuer » is zowel 
de fi lm van Schloendorff als van 
M. von Trotta. Niet alleen is ze 
mede-scenariste, ze is tevens de 
hoofdaktrice en eigenlijk ook me
de-regisseur vóór de kamera. De 

fi lm betekent dan ook voor het 
echtpaar Schloendorff een in de 
praktijk omzetten van hun eman
cipatie-onderwerp. 
« Strohfeuer » tekent het portret 
van een vrouw, Elisabeth. Marga
rethe von Trotta komt er voor 
uit dat vele elementen in dit por
tret autobiografisch zijn. Elisabeth 
heeft een zoontje en is na zes 
jaar huwelijk gescheiden. Het 
kind werd (volgens de Duitse 
wetgeving) aan haar man toe
vertrouwd. Elisabeth poogt een 
nieuw leven op te bouwen, maar 
koestert te veel Illusies en weet 
met haar pas verworven vrijheid 
geen raad. Om haar zoontje ten 
minste de helft van het jaar bij 
zich te hebben kapituleert ze 
voor een nieuw huwelijk. De 
fi lm suggereert dat ook dit hu
welijk automatisch een prijsge
ven van de onafhankelijkheid be
tekent, iets waar m.i. toch wel 
wat kritiek op uit te oefenen is. 
Het centraal tema van de f i lm 
vindt men terug in de uiteenzet
ting van de kunsthistorikus Kon-
rad Earner (die zijn eigen rol 
speelt) : de emancipatie van de 
vrouw is geen kwestie van ja
ren, wel van eeuwen ; het is 
een evolutie die jaren vergt. 
Diezelfde Konrad Earner wijst 
Elisabeth erop dat ook bij haar 
de vooroordelen nog diep inge
worteld zijn, zoals ze door opvoe
ding en milieu geworden is. Haar 
revolte kan dan ook slechts een 
« strovuur » zijn, alhoewel het 
volgens Schloendorff een stro
vuur is dat nooit helemaal uit
dooft 

Ondanks het feit dat « Strohfeu
er » een tesisfilm is, wordt hij 
nergens militant-nadrukkelijk of 
teoretisch. Dit is voor een groot 
deel te danken aan de levens
echte, reële vertolking, zowel 
van M von Trotta als van de 
overige akteurs. Enkel het man
nelijk personage wordt m.i. wat 
te eenzijdig getekend. Veel heeft 
Schloendorff ook te danken aan 
kameraman Sven Nykvist, die zo
veel mogelijk aanstuurde op het 
verfilmen van het onverwachte, 
het geïmproviseerde. 
« Strohfeuer » is een film die 
op een direkte, sobere, half-hu
moristische wijze een onder
werp verfilmt dat aan de orde 
van de dag is Toch is het geen 
militante film (dat reken ik als 
een verdienste), maar wel een 
fi lm waarvan de auteurs hopen 
dat hij het militantisme zal be
vorderen Ik hoop het met hen. 

HILDE DEKEYSER 

Jan en Katrien op hun voettocht door de Kennpen. 

ZONDAG, 3 FEBRUARI — BRT 
EEN BREIN VOOR EEN MILJARD DOLLAR (A Billion Dollar Brain) (1968) 

Engelse spionagefilm van Ken Russell, waarin Michael Caine nogmaals 
de rol van de anti-held, van de anti-James Bond speelt. Het « billion 
dollar brain » is een reuze computer die opdrachten dikteert, die 
blindelings moeten opgevolgd worden. De film houdt een satire in op 
een bepaalde Amerikaanse rechterzijde met fascistische tendensen, 
die, om van de kommunisten af te geraken, de wereld in vuur en vlam 
zoi' zetten. Spanning is er genoeg, de verrassingen zijn niet uit de 
lucht, en h&t geheel is gekruid met een flinke dosis humor. 

MAANDAG, 4 FEBRUARI — RTB 

DE MELKWEG (La Voie Lactée) (1968) 

Twee zwervers hebben als doel de bedevaartplaats Compostella, waar 
ze wat aan de pelgrims willen verdienen. Op hun tocht worden ze 
gekonfronteerd met allerlei teologische debatten en disputen, en ont
moeten ze de meest vreemde figuren. In parabels filmt de kineast 
Bunuel hier zijn protest tegen een katolieke godsdienst die de leer 
van het Evangelie heeft verraden, tegen de verdwazing omwille van 
formalisme en dogmatische starheid. Bunuels bewijsvoering is erg 
cerebraal en geschiedt vanuit een partijdige eenzijdigheid, die blind 
blijft voor de keerzijde van het medaillon. Toch is het een boeiende, 
intrigerende fi lm, feilloos afgewerkt in ritme en kleur en meesterlijk 
geleid door een serene, skeptische, geëngageerde, maar ook eenzijdig-
partijdige kunstenaar. 
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Op 10 mei 1940 werden een aan
tal burgers van dit land door poli
tie of rijkswacht aangehouden op 
grond van bij voorbaat aangeleg
de lijsten. Zij werden per bus of 
per trein — in beestenwagens — 
naar Franl<rijk gevoerd waar zij 
in koncentratiekampen onderge
bracht werden en in erbarmelijke 
omstandigheden op hun bevrij
ding wachtten. Bij die transporten 
zijn beestachtigheden en moorden 
gebeurd, waarvoor na de oorlog 
— in tegenstelling tot de Duitse 
oorlogsgruwelen — niemand ver
oordeeld of gestraft werd, en 
waarvoor niemand verantwoorde
lijkheid op zich wou nemen 
In Abbeville werden zo talrijke 
personen, waaronder Joris Van 
Severen, door Franse soldaten 
zonder vorm van proces neerge
schoten. Na de verovering van 
Frankrijk door de Duitse legers 
en na de Franse kapitulatie ging 
dr. Rik Borginon op aandringen 
van het VNV op zoek naar de 
weggevoerden. Borginon heeft in 
een voordracht, gehouden voor 
de Antwerpse afdeling van het 
W A , deze tocht beschreven De 
tekst ervan verscheen nu bij de 
" Nederlandsche Boekhandel » 
in brochurevorm Uit Borginons 
verslag van deze reis blijkt nog 

BORGINON 

VLAAMSE 

ROMANS 

OVER 

1940 

Van Walter Roland verscheen bij 
de uitgeverij Soethoudt « Kain, 
waar is je broeder ? », een boek 
waarin de tematiek van de au
teur a.h.w. samengevat wordt in 
een aantal kortere stukken waar
in het oorlogsgebeuren, de haat 
en de broedermoord, de mense
lijkheid en de onmenselijkheid 
beschreven worden : van het 
Oostfront tot Algerije. Een nuch
ter, maar aangrijpend getuigenis, 
geen pacifistische of anti-milita
ristische gemeenplaatsen, geen 
oppervlakkig « make love, not 
war » maar een getuigenis tegen 
de haat. Tegen élke haat, hoe hij 
zich ook uit. In de foltering der 
gevangenen maar ook in het ge
schreeuw om een « volksoorlog » 
wanneer men het volk niet over
tuigen kan ! Dit diepmenselijk en 
reëel humanistisch protest is te-
ma van dit boek en van heel Ro
lands oeuvre. 

Eveneens bij Soethoudt ver
scheen een verhaal van Roger 
Pieters « Uit een naam treden ». 
Wij kenden hem als schrijver van 

een paar vlotte satires waarbij 
een loopje genomen werd met en
kele « serieuse » dingen en met 
taboes zoals ontspanning tussen 
Oost en West, demokratie en lei
derschap, e.a.m. In « Uit een 
naam treden » is het hoofdper-
sonnage Tim, door opvoeding en 
aanleg de •• halfgekke broer » van 
Buddy. Wanneer de platonische 
verhouding tussen de gevoelige 
Tim en de vrouw van Buddy tot 
een echte verhouding dreigt uit 
te groeien, doodt Buddy zijn 
vrouw en schuift de schuld op 
Tim die toch voor ontoereken
baar verklaard wordt. Het is een 
goed geschreven en van een 
grote pychologische penetratie in 
zijn personnages getuigend ver
haal. Tussen gevoel en verstand, 
droom en werkelijkheid staat de 
vrouw die meer en meer tot het 
eerste — en de gevoels- en 
droomwereld van een Tim — 
wordt aangetrokken. Tim is al 
wat Buddv mist met zijn manne
lijke hardheid door de gemeen
schap uitgestoten niet om wat hij 
de abnormale deed, maar wat 
door de « normale » mens werd 
gedaan. Wat ons nog eens de re
lativiteit van normaal en abnor
maal aantoont... 

Fred de Swert's roman « De gla
zen koken van de rupsenkweker » 
is niet alleen qua konstruktie een 
alleszins bulten-gewoon roman, 
waarmee wij bedoelen : buiten de 
traditionele verhaaltrant. De kon
struktie, in vele korte stukjes, 
breekt de konfrontatie van het 
hoofdoersonnage, een scheikun

dig analist, in vele facetten, in 
vele gebeurtenissen, in korte be
schrijvingen, beschouwingen en 
gesprekken. Bindend is in dit 
verhaal deze konfrontatie zelf, die 
niet direkt is maar uit de eigen 
innerlijkheid der personen ont
staat, met de dominerende figuur 
van het vertellende hoofdperson-
nage. Wat aan deze roman-in-frag
menten daarenboven opvalt Is de 
tegelijkertijd poëtische en nuch
tere taal : de romancier is een 
dichter die ook het prozaïsche 
woord zijn glans weet te verle
nen... 

Van de dichter Jan Veulemans 
verscheen bij de Clauwaert een 
roman «Wachten op een wonder». 
Veulemans is hier echter niet 
aan zijn proza-proefstuk : hij 
schreef al enkele romans en no
vellen. Zijn jongste roman ver
raadt qua taal de dichter. Naar 
konstruktie wordt de rechtlijnig
heid van de kroniek onderbroken 
door momentopnamen uit het he
den. Een kroniek is het inder
daad ; het verhaal van een jeugd 
in een provinciestadje. Een kro
niek, die wel 'ns bitter wordt om 
hetgeen als leed en onrecht er
varen werd ; maar die niet mee 
doet aan een leeg en protserig 
mode-protest, zonder diepgang, 
tegen dé maatschappij. Want die 
maatschappij is geen abstraktie ; 
het is de jongen zelf die verhaalt, 
het zijn de vader en de leraar, 
de kapelaan en de vakbondslei
der, de kleermaker en de oude 
moeder. Het zijn de realiteiten 
van elke dag, de gebeurtenissen 

eens welke triomfen de onver
antwoordelijkheid, de lafheid en 
de hypokrisie toen vierden in de 
Belgische regeringskringen. Wan
neer men weet dat De Schrijver, 
medeontwerper der repressiewet
geving, op 17 augustus 1940 aan 
alle Belgische industriëlen schrif
telijk opdracht geeft, met hun ma
terieel en bezit naar België terug 
te keren om de ekonomie op gang 
te brengen en te werken aan het 
herstel van het land, dan vraagt 
men zich af welk moreel recht 
op oordelen en veroordelen een 
minister en een regering nog be
zitten na deze oproep tot ekono-
mische kollaboratie ' 
Potsierlijk, indien hij met zo si
nister was, zou ook de figuur van 
een Delfosse zijn, een der aan
stichters en opstellers der re
pressiewetgeving : de man die 
zich in Limoges niet kompromite-
ren kon omdat hij te laat en te 
goed gedineerd had, die door de 
Duitsers ingehaald werd, de be
nen onder zijn lijf uitliep om een 
regering te vormen onder Duitse 
bezetting en daarvoor beroep 
deed op de Vlaams-nationalisten ! 
Het zijn dat soort mensen en hun 
geestesgenoten die nu nog stei
geren van patriottieke onmense
lijkheid wanneer zij het woord 
amnestie horen Wij besluiten met 
het slotwoord van Borginons uit
eenzetting : « Het slotoordeel 
over die Vichy — en vooral die 
Londense ministers kan dan ook 
moeilijk anders luiden dan dat het 
een miezerig stelletje was, voor
al, om hun eigen geliefkoosde 
terminologie te gebruiken, moreel 
niet opgewassen tegen de taak 
die zij op hun schouders hadden 
genomen . ». 

In het dossier tegen de rege
ringsverantwoordelijken in mei 
1940 is Borginons boekje een niet 
te miskennen getuigenis ten las
te. Zij echter, die de amnestie nu 
nog steeds weigeren, hebben zich
zelf al lang geamnestieerd. In het 
kader van de strijd voor amnestie 
is het daarom wellicht niet zon
der zin, zulke getuigenissen 
steeds opnieuw te herhalen en de 
heren met hun neus in hun eigen 
vuil te duwen... 

jd 

Dr. R. Borginon : « Op zoek naar 
de weggesleepten van mei 1940 » Dirk l\4artens, « de zwarte man », staat met boeken in de hand voor zich uit te staren op de markt te 
— 40 biz — 60 fr. — Nederland- Aalst. Achter zijn rug rijst de gekende belforttoren op met de spreuk : Nee spe, nee metu (noch door 
sche Boekhandel, Kapellen - Ant- de hoop, noch door vrees). Nu het vijfhonderd jaar geleden is dat deze beroemde Aalstenaar als eerste 
werpen. in onze gewesten aan het drukken ging mocht hij op deze boekenbladzijde wel even in de kijker. 

en de dingen waarbij wij af te 
rekenen hebben. Wijzelf noch de 
schrijver staan tegenover die 
maatschappij kritiekloos, en soms 
komt de bitterheid wel eens tot 
uiting. De vermenselijking der 
verhoudingen kan echter niet 
door afwijziging gebeuren, maar 
door datgene wat ook de auteur 
in laatste instantie als de kern 
aller relaties ziet : begrip en lief
de. 

Tegenover een literaire mode die 
nog niet zo lang geleden opgeld 
deed, en waarin een schrijver die 
modern en progressief wilde zijn, 
zich verplicht voelde heel zijn 
opvoeding « aan te klagen », komt 
nu meer en meer de bezinning 
op de realiteit en op de waarden 
die ook het verleden schonk. Dat 
deze bezinning anderzijds geen 
kritekloos en sentmenteel her
inneren hoeft te zijn, maar een 
inzicht in de menselijke gebre
ken en tekorten niet uitsluit, be
wees Veulemans met dit zeer 
menselijke en mooie boek. 

Walter Roland : « Kain, waar is 
je broeder ? » — Uitgeverij Wal
ter Soethoudt Antwerpen. 
Roger Pieters : « Uit een naam 
treden » — Uitgeverij Soethoudt, 
Antwerpen. 
Fred de Swert : « De glazen ko-
kon van de rupsenkweker » Orion-
DDB Brugge — 180 fr. 
Jan Veulemans : « Wachten op 
een wonder » Boekengilde De 
Clauwaert, Kessel-Lo — 168 bIz. 
— 185 fr. 

DE 
FILM
MAKERS 

In dit boek wordt een overzicht 
geboden van de Duitse fi lm se
dert 1945. In alfabetische volg
orde staan een vijfentwintigtal 
interviews met filmregisseurs, 
waaronder R.W. Fassbinder, Pe
ter Fleischmonn, Ulrich Schamo-
ni, Volker, Schlöndorff, Werner 
Herzog, Vlado Kristl enz. 

De keuze van deze filmen en 
regisseurs werd gedaan aan de 
hand van enkele normen. Daarbij 
gold inzonderheid de voorwaarde 
dat de regisseurs zich een weg 
gezocht hadden buiten de geves
tigde filmindustrie en dat zij 
minstens één fi lm gemaakt had
den na het manifest van Oberhau-
sen. Bij de interviews staat te
vens een korte karakteristiek van 
de regisseur zelf en een filmo
grafie. Tenslotte volgt een kom-
mentaar op de interviews, waar
bij de individuele uitspraken kro-
nologisch in de kultuurpolitieke 
situatie worden geplaatst. Een 
korte woordenlijst van de film-
politiek in Duitsland sluit dit 
boek af, dat alle filmliefhebbers, 
inzonderheid die van de moderne 
fi lm zal interesseren. Minder op 
de estetische problemen dan op 
de ekonomische wordt de nadruk 
gelegd en de hoofdvraag is, in 
hoever de scheppingsmogelijkhe-
den door de ekonomische voor
waarden bepaald worden. Het 
boek is daarenboven uitvoerig 
geïllustreerd. 

De schrijfsters dragen gekende 
namen : Dr. Barbara Grunert-
Bronnen is de dochter van de 
schrijver Arnolt Bronnen, en dr. 
Corinna Brocher is de dochter van 
de bekende psychiater Tobias 
Brocher. Beiden zijn filmjoerna-
list bij enkele grote kranten en 
illustraties. 

J.V. 

Barbara Bronnen & Corinna Bro
cher : ' Die Filmemacher » — 
240 biz. — DM. 14 — C. Bertels
mann Verlag, München. 
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DOMENICO GNOLI 

De neo-figuratie — of ze nu onder 
een hyperrealistische of andere vlag 
vaart heeft hier weinig belang — zet 
haar opmars voort. Het is zonder trom
petgeschal gebeurd maar de herver
schijning van de figuratieven na de 
jarenlange heerschappij van de ab-
strakten is een onbetwistbaar feit. 
De avant-garde, die in de abstraktie 
uitmondde, heeft haar spitse aanvals-
kracht verloren, ook omdat ze het gro
te publiek niet kon veroveren. Wat er 
nadien als « avant garde » is gekomen 
overtuigde al evenmin, ook al kan de 
Op- en Pop-Art op zekere verwezen
lijkingen bogen. IVIaar daarna is het 
modernistische kunststreven in een 
zinloos gedoe ontaard, waarvoor men 
alleen meewarig de schouders kan 
ophalen. 
Hoe groot de kloof is tussen de maak
sels (qua techniek vaak schabouwe-
lijk) en de wezenlijke kunst kan men 
momenteel in het Brusselse Paleis 
voor Schone Kunsten zien. 
Tot 17 februari a.s. is daar een selek-
tie van het werk te zien van de Itali
aanse kunstschilder Domenico Gnoli, 
gestorven amper 37 jaar oud, doch die 
In zijn korte leven een heel eigen, per
soonlijk oeuvre tot stand bracht, zij het 
dat vooraleer hij « zijn draai vond » 
betrekkelijk lang heeft moeten zoeken 
om een eigen expressie te vinden. 
Die eigen expressie en stijl is er dan 
gekomen met nadruk op het vermoe
den, het suggestieve. De wereld van' 
Gnoli is de alledaagse wereld van de 
mens, een wereld waarin die mens bij
na niet zichtbaar is en die zijn aanwe
zigheid manifesteert door hetgeen hij 
gebruikt, achterlaat of bijna helemaal 
verborgen onder een beddeken (zo 
bvb de slaper of het paar, waarvan 
men alleen de boven de bedbedekking 
uitstekende (halve) hoofden ziet en de 
vorm van het lichaam onder de de
kens. Elders past Gnoli de schaalver
groting toe op een gebruiksvoorwerp, 
dat daardoor een andere dimensie 
(uiteraard) verkrijgt doch meteen een 
vreemd aandoende wereld op zich 
zelf wordt. Intimisme en vervreemding, 
het lijkt niet bij elkaar te passen en 
toch vermag Gnoli een harmonie tot 
stand te brengen in zijn meestal me-
lanchlisch gestemde doeken. Men 
denkt onwillekeurig aan de sfeer van 
de roman « Eenzame vesting » van 
Bunozatti, een der meest kafkiaanse 
Italiaanse auteurs, onlangs overleden. 
We denken aan een Vervisch, die even
eens suggestief — maar dan met heel 
wat meer verve — de banale dingen 
van het leven uitbeeldt. Gnoli doet 
het beheerster, ook koloristisch. 
Het banale leven — is echter het groot
ste gedeelte van ieders leven niet 
banaal ? — is hier op een alles behal
ve banale manier in beeld gebracht, 
niet door een voyeur maar door een 
scherp, ietwat meewarig gestemd 
waarnemer van zich zelf en van de 
anderen. We sleuren er verder geen 
grote woorden bij, al is de neiging 
sterk, om van existensialisme te gaan 
spreken en zo. Laten we liever eindi
gen met te zeggen dat we begrijpen 
waarom Domenico Gnoli wereldbekend
heid op zulk een korte tijd verwierf en 
dat we ook menen te begrijpen, waar
om hij jong gestorven is. Is het alle
daagse leven van deze tijd dan werke
lijk zo terneerdrukkend ? (r.c.) 
Tot 17 februari in het Paleis voor Scho
ne Kunsten, Brussel. 

Tijdens de afgelopen week heeft de 
radio en meer speciaal de radio
nieuwsdienst weer unieke dagen be
leefd. En dit om de simpele reden 
dat er veel en heet nieuws was. 
Radio kan je op veel manieren gebrui
ken. Sommigen zien in een radio op 

de allereerste plaats een ideale ge
luidsachtergrond, waartegen men rus
tig kan dweilen, de vaat doen of een 
partijtje biljart spelen. 
Radio kan je als een goedkope en mu
zikaal versierde sprekende klok be
schouwen die je op geregelde tijdstip
pen eraan herinnert dat het de hoogste 
tijd wordt eindelijk afscheid te nemen 
van de wederhelft en te spurten voor 
trein of bus. Radio kan een heerlijke 
muzikale belevenis betekenen, maar 
radio is en blijft op de allereerste 
plaats het meest gedroomde want 
bijna Ideaal-vlugge nieuwsmedium. 
Neem nu een droeve ramp als de 
brand in het Heilig-Hartkollege te 
Heusden. De katastrofe had 's nachts 
plaats op een uur dat de krantenredak-
ties allang gesloten waren, leder dag
blad kwam dus uiteraard en door de 
natuur zelf van het drukperssysteem 
uren achternagehinkt met de bericht
geving. Bij grote gebeurtenissen kan 
je dan wel een extra-editie van de 
televisienieuwsdienst inschakelen, 
maar dan zit je nog steeds met het 
probleem dat de helft van de kijkers 
niet eens weten dat die uitzending op 
antenne gaat. 
Voor heet nieuws is de radio onklop-
baar. 
Dat hebben we nog eens tenvolle be
seft die akelige ochtend toen we bij 
het ontbijt al levende getuigenissen 
kregen van die gruwelijke brand. De 
berichtgeving was zakelijk, sober en 
afdoende. Zoals het hoort. 

Sylvain Deruwe 

EEN NIEUWE 

OPERATIEDIREKTEUR 

Op 1 augustus, zo besliste de Ant
werpse gemeenteraad, zal de tenor 
Sylvain Deruwe de planken van de 
KVO ruilen voor de direkteurszetel 
van datzelfde teater. 
Een vrij jong direkteur — 46 — met 
een indrukwekkende staat van dienst : 
operaleraar aan het Vlaams Muziek-
konservatorium, stempedagoog van het 
Fredonia College, New-York, gekonsa-
kreerd liederzanger, sedert vele jaren 
eerste tenor van de KVO, genoot een 
joernalistieke opleiding en was voor
aleer definitief op een artistieke kar-
rière om te schakelen, werkzaam als 
ambtenaar op het ministerie van Fi
nanciën. 

De vraag die men zich stelt : zal er 
op een spektakulaire wijze iets ver
anderen aan het operabeleid ? O.i. ge
durende het eerste seizoen alleszins 
niet, want de nieuwe direkteur zal 
rekening moeten houden met de en
gagementen en lopende produkties 
van zijn voorganger, Renaat Verbrug
gen. Bovendien blijft een goed opera
beleid in Vlaanderen (en ook elders) 
steeds afhangen van de bereidheid 
van de overheid om meer subsidies te 
verstrekken. Show business without 
funds means no business, is helaas 
een grote realiteit. 
Mochten er geen wijzigingen optre
den in de houding van de stad Ant
werpen en mocht Nederlandse Kui
tuur er niet in slagen, stuitend op de 
botte onwil van de BSP-fraktie, spoe
dig over te gaan tot de oprichting van 
één Opera voor Vlaanderen, dan nog 
blijft er door Sylvain Deruwe een en 
ander te realiseren in zijn teater. 
En daarvoor beschikt hij over voldoen
de dinamisme, vakmanschap en een 
gezelschap dat mits de nodige oplei
ding, kan konkurreren met elk buiten
lands teater. 

Ray De Bouvre. 

Cü 

Wat mij dikwijls is opgevallen : veel 
artiesten slagen erin een programma 
samen te stellen van zeer ongelijk 
niveau. Voorbeelden zijn er te over. 
Kijk naar een man als Wim Sonneveld. 
Die heeft heel fijne liedjes gezongen 
(Margootje, Het Dorp) en die verkoopt 
de platste grollen (cfr de BRT-show 
enkele weken geleden). Of Paul Van 
Vliet. Soms is die man schitterend 
op dreef. Soms denk je : kom nou. 
Maar het zit toch allemaal in één pro
gramma. 
Zou het iets te maken hebben met het 
verlangen een groot publiek te beko
ren ? Als er tweeduizend mensen in 
een zaal zitten, dan moet je uiteraard 
zeer uiteenlopende dingen doen, an
ders zit de ene helft nors voor zich 
uit te kijken terwijl de andere helft 
vol hartstocht applaudisseert. En dan 
ga je je programma « aanpassen ». 
Mijn vraag is dan altijd ; hoever kun 
je daarmee doorgaan, zonder dat je 
je zelf ontrouw wordt ? Met andere 
woorden : welke rol speelt het « ar
tistiek geweten », in de veronderstel
ling althans dat er zoiets als een ar
tistiek geweten aanwezig is ? 
Ik geloof dat een aantal kleinkunste
naars daarover, op zijn zachtst gezegd, 
kurieuse opvattingen heeft. Zou dit 
bij schrijvers anders zijn ? Ik denk 
het niet. Ik geloof dat een groot aan
tal auteurs er hun hand niet voor om
draaien zichzelf een beetje ontrouw 
te worden, als de boekenverkoop door 
deze handelwijze wordt bevorderd. Ze 
krijgen dan wel een tik op de vingers 
van een of andere kritikus, maar wat 
maakt dat uit ? 
Mooier is natuurlijk als je als artiest 
met grote hardnekkigheid kwaliteit 
blijft brengen en — desnoods na ver
loop van lange tijd — toch op een 
enorme respons van het publiek mag 
rekenen. Met andere woorden : als je 
het gevecht met jezelf én met de 
mensen in de zaal wint. Want : het is 
toch altijd een beetje sneu welbewust 
snert te moeten zingen. Ik vraag me 
soms af hoe bepaalde schlagerzangers 
het met zichzelf uitboksen. Waar ze 
de moed vandaan halen om jaar in 
jaar uit stupiede liedjes te blijven zin
gen. Rita Denève bijvoorbeeld moet 
toch intelligenter zijn dan uit haar 
liedjes blijkt ? 

Misschien zijn dit nutteloze bespie
gelingen van een kulturele onverlaat. 
Maar als ik Gerard Cox hoor zingen 
over de Zomer en ik luister dan naar 
sommige kulturele chansons van 
Vlaamse kleinkunstenaars, dan denk 
Ik : liever appelen van Cox. 

Jan Vandaele. 

Van het TV-programma Panoramiek 
(NL1) handelend over de • multina
tionals » kunnen onze lezers een « kri
tisch bekeken » lezen op pagina 21. 

KNS : 
ARME MOORDENAAR 

In de sedert enige tijd ingedommelde 
KNS valt opnieuw wat te beleven 
Meer nog, er wordt sterk en goed 
teater gebracht van Pavel Kohout, de 
auteur van de suksesrijke August-
August-reeks die in Vlaanderen 56 op
voeringen kende. 
Met dit laatste werk. Arme Moorde
naar, plaatst de Tsjech, Kohout, zich 
onder de groten van het wereldteater 
en we zijn regisseur Tillemans dank
baar dat hij de KNS-direktie heeft 
weten te overtuigen van de noodzaak 
dit stuk te programmeren 
Arme Moordenaar is de hallucinante 
geschiedenis van de omstreeks 1900 
levende Russische sterakteur, Anton 
Kersjentsjef. Na een desolate jeugd 
en schitterende doktersstudies kiest 
hij zich" een loopbaan als akteur, die 
hem triomfen doet vieren. Alles bij 
hem staat in funktie van de ratio en 
is doordacht, hij is het geniale brein, 
dat alles aan kan. Tot plots de mense
lijkheid in zijn leven treedt onder 
vorm van een allesverterende liefde 
voor de zuivere en ingoede Tatjana 
Zij wijst hem af en huwt Anton's beste 
vriend, Aleksei. Deze nederlaag is 
voor de getormenteerde Kersjentsjef 
de aanloop tot het uitdenken van een 
lucied plan, dat via geveinsde krank
zinnigheid zal leiden tot de moord op 
Aleksei. De auteur heeft dit gegeven 
gesitueerd in het krankzinnigenge 
sticht waar Anton geïnterneerd is 
Aan de hand van een stuk dat de ak
teur in mekaar gestoken heeft en dat 
hij laat opvoeren door zijn vroegere 
kollega's, zal hij thans aantonen, dat 
hij met zijn geniaal brein allen om de 
tuin heeft geleid : aan zijn zelfgewilde 
aanwezigheid in het asiel zal hij een 
einde maken, want thans wil hij leven 
met gevangenisboeven, om nieuwe, 
ongekende levensbronnen aan te bo
ren.. 

Het spel in het spel — en nog eens in 
het spel . — is geen nieuw procedee 
(ergens denk ik aan Pirandello's Hen
drik IV) maar dramatisch wel bizonder 
dankbaar vooral als deze onderdelen 
op een handige manier doorheen een 
werkelijkheid geweven worden, waar
van men zich afvraagt of ook deze 
geen fiktie is. Fragmenten en situaties 
uit Hamlet en Cyrano de Bergerac 
worden aangewend en de razendsnelle 
overgangen, opgebouwd met een lo-
gika die huiveringwekkend is, boeien 
ademloos tot het allerlaatste schrij
nende moment van de door niemand 
vermoede ontknoping. 
Het is evident dat een dergelijk groots 
werk slechts opgevoerd kan worden 
mits een intelligente regie en een be
zetting van topakteurs. Dit was dan 
ook het geval zonder één uitzondering 
in deze KNS-produktie met als deko-
rateur John Bogaerts, regisseur Wal
ter Tillemans die nog eens aantoonde 
voor wie er mocht aan twijfelen, 
Vlaanderen's eerste regisseur te zijn, 
en een vlekkeloze Nederlandse verta
ling van Toon Brouwers. De dierlijk-
moeilijke hoofdrol, een ware maraton, 
wordt vertolkt door Frank Aenden-
boom met een vleugje teatraliteit 
(anno 1900 ) en een sluwe waarach
tigheid die deze jonge akteur een ver
diende ovatie opbracht van een ont
roerd publiek. Overige rollen worden 
op homogene manier verdedigd door 
leden van het gezelschap. 
Mensen, d'er is groots teater te zien. 

Ray De Bouvre. 
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ZATERDAG 

FEBRUARI 

14.00 Berberbevolking en -land- 11.00 
schappen. 16.00 

14.15 Robert Koch. Speelfilm. 16.02 
16.00 Volksuniversiteit. 18.45 
18.00 Colargol. 18.55 
18.05 Star Trek. 19.05 
18.55 Wikken en wegen. 20.00 
19.35 Kortweg. 20.20 
19.45 TV-nieuws. 22.00 
20.15 Moeders slimste. 22.30 
20.45 De wereld waarvan ik 23.00 

droom. 23.05 
21.25 Weekendfilm. 
22.35 Schaatsen vanuit Zagreb. 
23.20 TV-nieuws. 

Teleac. 
TV-nieuws. 
Jong geleerd, oud gedaan. 
Ti-Ta-Tovenaai-. 
TV-rvieuws. 
Coronation Street. 
TV-nieuws. 
Arsenicum en oude kant. 
De ombudsman. 
Een man over de vloer. 
TV-nieuws. 
Europese kampioenschap
pen kunstrijden dames. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Voor een briefkaart op de 

eerste rang. 
20.00 TV-nieuws. 
20.20 Mik. Show. 
21.10 Brandpunt. 
22.00 Jasperina's grote ego-trip. 
22.50 Epiloog. 
22.55 TV-nieuws. 
23.00 Het lied van de week. 

11.30 Streeknieuws. 
12.00 Samedi-midi. 
12.45 Informatie. 
12.50 Samedi-magazine. 
14.00 Sindikalisme. 
14.55 Ce pays est a vous. Saint-

Job. 
16.00 Dins l'Petrin. Waals teater. 
18.00 A vos marques. 
18.55 De Wommels. 
19.00 Spektakels. 
19.15 Elephant Boy. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 Le fils du capitaine Blood. 

Speelfilm. 
22.15 Schaatsen vanuit Zagreb. 

TV-nieuws. 

ZONDAG 

FEBRUARI 

10.30 Eucharistieviering. 
11.55 Skiën vanuit St-Moritz. 
14.30 Voor boer en tuinder. 
15.00 De vallei van de koningen. 
15.15 Binnen en buiten. 
17.10 Youppi. 
17.20 Europese kampioenschap

pen formatiedansen. 
18.15 Colargol. 
18.20 Leef nu. 
18.46 Survival. 
19.13 Butler en kok. 
19.38 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 Een mens van goede wil . 
21.30 Een brein voor een miljard 

dollar. Speelfilm. 
23.10 TV-nieuws. 

14.15 Teleac. 
15.15 TV-nieuws. 
15.17 Het programma met de 

muis. 
15.43 Star Trek. 
16.30 Suriname-Antillen. 
16.55 Toto- en voetbaluitslagen. 
17.00 IKOR. 
18.55 Ti-Ta-Tovenaar. 
19.00 TV-nieuws. 
19.05 Het wonder der natuur. 
19.30 Jonge mensen op weg naar 

het koncertpodium. 
20.20 Hier Parijs, hier Jan Brusse. 
20.30 Aan meneer, met veel liefs. 

Speelfilm. 
22.10 Hilterman-Hoogendijk. Ge

sprek. 
22.50 Humanistisch verbond. 
23.10 TV-nieuws. 

17.00 Nederland muziek promena
de. 

18.47 Vooraf. 
18.50 IKOR. 
18.55 Ti-Ta-Tovenaar. 
19.00 De vloek van Woeste Wolf. 
19.25 Studio sport. 
20.40 Bellevue. 
21.35 Wat doe je voor de kost ? 
22.10 Zienswijze. 
23.10 TV-nieuws. 

10.15 Rekenen voor allen. 
12.00 Faire le point. 
13.00 Concertissimo. 
13.40 Kleuren en vormen. 
14.00 Daktari. 
14.55 Reportage van de cross van 

Hannuit. 
15.30 Visa pour le monde. Kwis. 
17.00 Sportuitslagen. 
17.10 Sept sur sept. 
17.50 Follies. 
18.30 Voetbalbeelden. 
19.00 Antenne soir. 
19.30 Les fables de La Fontaine. 
19.45 TV-nieuws. 
20.05 Sportweekend. 
20.35 Les grands detectives. 
21.25 Schaatsen vanuit Zagreb. 
22.40 TV-nieuws. 

MAANDAG 
4 

FEBRUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Colargol. 
18.05 De familie Partridge. 
18.30 Vader en gezin. Tekenfilm. 
18.35 Veilig verkeer. 
18.40 Volksuniversiteit. 
19.10 Sporttribune. 
19.33 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 De Berend Boudewijnkwis. 
21.55 Vergeet niet te lezen. 
22.30 Gesprek tussen de Nobel

prijswinnaars natuurweten
schappen 1973. 

23.20 TV-nieuws. 

11.10 Beroepen na de LTS 
11.35 Lief en leed. 
18.40 Peilstand. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 In de soete sukerbol. 
19.10 De Beverly Hillbullies. 
19.30 Tweekamp. 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 Muziek in uw straatje, 
21.10 Tussen salon en souterrain. 
22.00 Hier en nu. 
22.40 Geestelijke liederen. 
22.50 TV-nieuws. 
22.55 Ander niews - Extra. 

18.45 Ti-Ta-Tover>aar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Toppop. 
19.30 Tips voor je toekomst. 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 Een mens van goede wi 
21.10 Televizier magazine. 
21.55 Cannon. 
22.45 TV-nieuws. 
22.50 Teleac. 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 TV « F ». Vrouwenmagazine, 
19.00 Katolieke uitzending. 
19.30 Lundi-Sports. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Portret . Andréa Simons. 
20.50 La voie lactée. Film. 
22.35 Seksuele voorlichting. 
23.05 TV-nieuws. 

DINSDAG 
5 

FEBRUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Colargol. 
18.05 Het grote koraalrif. 
18.30 Tienerklanken. 
19.05 Skiën vanuit St-Moritz. 
19.35 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.20 Merijntje Gijzens jeugd. 
21.10 Verover de aarde. 
22.00 Jazz. 
22.40 TV-nieuws. 

11.10 Biologie in de brugklas. 
14.25 Beroepen na de LTS. 
18.40 Peilstand. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 

^ 18.55 TV-nieuws. 
19.05 Anna en de koning van 

Siam. 
19.30 Tis te doen. 
20.00 TV-nieuws. 
20.20 Witte kwis. 
21.10 Oorlog en vrede. 
21.55 Waar gebeurd. 
22.25 Den Haag vandaag. 
22.35 TV-nieuws. 
22.40 Teleac. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Pipo in Marobia. 
19.30 Volgende patiënt. 
20.00 TV-nieuws. 
20.20 Merijntje Gijzens jeugd. 
21.10 En een zoen van 

frouw. 
21.55 Wie wat waar ? 
21.55 Achter het nieuws. 
22.45 TV-nieuws. 
22.50 Schooltelevisie. 

de juf-

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Antenne soir. 
19.15 Les enfants des 
19.45 TV-nieuws. 
20.20 Si vous saviez ! 
20.40 Jo Gaillard. 
21.30 Style. 

Skiën vanuit St 
TV-nieuws. 

autres. 

Moritz. 

WOENSDAG 

FEBRUARI 

16.30 Jevanjong. 
17.55 Colargol. 
18.00 Wie weet, wint. Kwis. 
18.53 Volksuniversiteit. 
19.20 Politieke tribune. PVV. 
19.35 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Pater Dominic. 
20.45 Bulterman deuntjes. Show. 
21.30 Panorama. 
22.15 Macht en onmacht van de 

kunst. 
22.50 Skiën vanuit St. Moritz. 
23.20 TV-nieuws. 

10.45 
11.10 
17.00 
18.55 
19.05 
19.20 
19.50 
20.00 
20.20 
20.31 
22.00 
22.25 
22.45 
22.50 

Zo leven ze daar. 
The seventh key. 
Kijkkast. 
TV-nieuws. 
Grabbelton. 
Jackpot. 
Socutera. 
TV-nieuws. 
Politieke partijen. 
On the Rivièra. Speelfilm. 
Gitarist Alexandre Lagoya. 
Als ik later groot ben. 
Den Haag vandaag, 
TV-nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Dier en vriend. 
19.30 De Beverly Hillbillies. 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 Springtrofee. 
21.15 Ethopië. Dokumentaire. 
22.05 Kenmerk. 
22.30 TV-nieuwè. 
22.35 Teleac. 

13.20 Sindikalisme. 
14.00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18.25 Allo les jeunes. 
18.55 Le manége enchanté. 
19.00 Antenne soir. 
19.15 Les enfants des autres 
1-9.45 TV-nieuws. 
20.15 Sadi show. 
21.05 Situation. 
21.50 Skiën vanuit St. Moritz. 
22.15 TV-nieuws. 
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DONDERDAG 
7 

FEBRUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18.05 Black Beauty. 
18.00 Colargol. 
18.30 Jonger dan je denkt. 
19.05 Skiën vanuit St. Moritz. 
19.35 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Het ongeval. 
21.40 Première. 

14.25 Zo leven ze daar. 
18.40 Peilstand. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Colargol. 
19.15 Zwijgen is goud. 
20.00 TV-nieuws. 
19.45 Popeye. 
20.21 Berichten uit de 

22.20 Muzikaal rendez-vous in ving. 
Cannes. 

23.20 TV-nieuws. 
20.35 All in the family. 
21.00 Een fantastisch jou 
23.25 Den Haag vandaag 
23.35 TV-nieuws. 

samenle-

rnalist. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Koffiebar. 
19.25 Man op 3 benen. 
20.00 TV-nieuws. 
20.20 Looft den Here. 
21.00 Nader bekeken. 
21.20 Trans African Hovercraft 
22.20 Horen en zien. 
23.25 Den Haag vandaag. 
23.35 TV-nieuws. 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j'ai vu. 
18.30 Yoga. 
19.00 Antenne soir. 
19.15 Les enfants des autres. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Contacts. ^ 
20.20 La petite vert. Film. 
21.45 Le carrousel aux images. 
22.30 TV-nieuws. 

VRIJDAG 
8 

FEBRUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Colargol. 
18.05 Vlug, een huis bouwen 1 
18.20 Volksuniversiteit. 
18.50 Ziet u er wat in ? 
19.03 Katoliek-godsdienstige uit

zending. 
19.33 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 De familie Ashton. 
21.10 Konfrontatie. 
21.50 Russische dokumentaire 

over de Slag om Stalingrad. 
23.05 TV-nieuws. 

11.35 The seventh key. 
18.40 Peilstand. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Met de muziek mee. 
20.00 TV-nieuws. 
20.20 Twee onder één kap. 
2Q.45 De kommissaris. 
21.45 Koning klant. 
22.35 Gesprek met de minister

president. 
22.45 Uit de kunst. 
23.10 TV-nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Wat een familie ! 
19.30 Arthur. 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 De FBI. 
21.10 TROS sport. 
21.40 Music-all-in. 
22.50 Doorpraten. 
23.30 TV-nieuws. 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Reflets du liberalisme. 
19.30 Tekenfilms. 
19.45 TV-nieuws. 
20.20 Neuf millions neuf. 
22.00 Les rues de San Francisco. 
22.50 Skiën vanuit St. Moritz. 
23.20 TV-nieuws. 

UITGEKEKEN 

HIER VERNAM 
Als u, met de rechterduim on
der de broekriem, de buik 
lichtjes vooruit en met de kin 
tegen de hals gedrukt wat 
plechtig op een receptie staat 
en er valt een gat in het ge
mompel, waar u nu eens he
lemaal up-tot-date en gemoti
veerd wilt inspringen, begin 
dan over de nieuwe mode-
kreet : de multinationals. 
Naargelang het gezelschap be
sluit u om er « voor » of « te
gen » te zijn. Dat kunt u het 
beste laten bepalen door dit 
kriterium : als de meeste aan
wezigen hun glas sherry links 
in de hand dragen, dan bent 
u tegen, drinken ze rechts, 
dan bent u voor. 
Als u nu bij uzelf denkt, tja, 
maar wat zijn de argumenten, 
dan heeft u zondagavond 27 
januari om vijf voor half ne
gen niet naar Panoramiek 
(Ned. 1) gekeken en dat is dan 
jammer. 

Want dat was een goed pro
gramma, waarvoor een wat 
domme interviewer (Louis 
van Gasteren) in de hele we
reld belangrijke koppen had 
gesneld om hen over de multi
national te interpelleren, maar 
de meeste woordvoerders zo 
hinderlijk dwars zat met niets 
terzake dienende vragen, dat 
maar één man echt helemaal 
In zijn verhaal kwam en wel 
de Kanadese ekonoom Charles 
Levinson. Deze man, die in 
allerlei boeken al een angel 
in de multinationals heeft ge
stoken en sekretaris-generaal 
is van de Federatie van Vak
bonden in de Chemie en de 
Industrie, bleek zo rad van 
tong, dat van Gasteren er 
geen woord meer tussenkreeg 
en het gesprek ongemeen 
boeiend kon worden. 
Wat zijn dat, multinationals ? 
1/Vereld-ondernemingen, waar-
*/an nationale regeringen vaak 
niet eens de juridische zetel 
kennen, laat staan hun bud
getten en begrotingen, ongrijp
baar dus voor regeringen en 
vakbonden. 
Hoeveel zijn er ? 
Nu zijn er zo'n 300 en de ver
wachting is, dat over vijftien 
jaar 200 grote wereldonderne-

JE NOG WAT 
mingen 75 % van de totale 
wereldproduktie voor hun re
kening zullen nemen. Dat 
wordt dan een tijdperk, waar
in ITT, Ford, Siemens, Cola, 
Singer, Phillips, Shell etc de 
totale wereldekonomie volle
dig zullen beheersen. 
Waarom is er zoveel kritiek 
op de multinationals ? 
Omdat ze zich als een kame
leon gedragen : een en het 
zelfde bedrijf is fascistisch in 
fastische landen, kommunis-
tisch in het oostblok en demo-
kratisch in Europa en de VS. 
Waarom is die kritiek ook ge
vaarlijk ? 

Omdat die er alleen maar is 
in Europa en de VS. Zolang 
het nog domweg zo is, dat 
burgers met een vleugje kri
tiek in de Oostbloklanden en-
kele-reis-Siberië krijgen, en er 
daar dus een rustig arbeids
klimaat heerst en zolang het 
domweg zo is, dat er in het 
Westen alsmaar op de multi
nationals gekankerd wordt, 
zal de kapitaalvlucht naar het 
Oosten aanhouden. 
Wat heeft dat voor gevolg ? 
De wereld-ekonomie wordt in 
toenemende mate bepaald 
door Wodka-Cola-bedrijven, 50 
% kapitalistisch en 50 % kom-
munistisch. Voorbeeld : Pepsi 
Cola, dat in Rusland 72 mil
joen flessen per jaar afzet en 
in ruil Wodka slijt aan de 
Amerikaanse konsument. 
Het Westen levert de know
how, de techniek en het ka
pitaal en het Oosten goedko
pe arbeidskrachten. De politi
ci lopen 50 jaar op dit kom-
muno-kapitalisme achter. Als 
Brandt en Nixon naar Brezjnev 
reizen, doen ze tientallen ja
ren later (en te laat) wat de 
multinationals allang voor el
kaar hebben gebokst. Want 
ook Mao (en Brezjnev) kun
nen de multinationals al niet 
meer missen. 

Ook het idee van het Verenig
de Europa is irreëel en be
lachelijk, als je bedenkt, dat 
alle grote bedrijven in Europa 
multinationals zijn. Tussen de 
twee wereldoorlogen was het 
wel een romantisch idee om 
— opkijkend naar de Russi

sche en de Amerikaanse reu
zen — ook van een Europese 
grote jongen te dromen, maar 
nu, met een wereldekonomie 
voor de deur van wereldbe-
drijven, is de unie van Europa 
vergelijkbaar met de annekse-
ring van Zichem-Zussen-Bol-
der met Erps-Kwerps. 
Is er een goed voorbeeld van 
de macht van wereldbedrij-
ven ? 
Juist omdat ze over de hele 
wereld zitten, werken ze met 
verschillende valuta. Als er nu 
in een van de landen kwakkel
weer ontstaat rond een munt, 
verschuiven de verschillende 
partners van het konsortium, 
gewoon per telefoon hun ka
pitaalvoorraad, zodat de be
dreigde munt nu helemaal in 
de steek gelaten wordt en kel
dert. Dat betekent, dat multi
nationals ook geldkrises kun
nen veroorzaken. 
Wat kun je daar nu tegen 
doen ? De multinational is op 
zichzelf geen kwaad, want 
geen enkele regering zou ooit 
genoeg geld kunnen stoppen 
in research op allerlei gebied 
en dat doet de multinational 
permanent. 

Toch is het nuttig om een te
genwicht te hebben, maar dan 
moeten politici en vakbonds
leiders zich wel eens aan het 
hoofd gaan krabben. 
Politici vooral. Wat regeringen 
nu doen in de ekonomie, is 
hoogstens het toedienen van 
een aspirientje. Hier een 
klein bedrijfje wat steunen, 
zorgen voor de invaliden, de 
werklozen, maar het echte, 
grote werk, dat doen de mul
tinationals. En vakbondslei
ders moeten zich internatio
naal organiseren, omdat je 
een wereldonderneming niks 
afdwingt met een regionale 
staking. Voorbeeld : Enka in 
het Nederlandse Breda zou 
sluiten, staking in Nederland, 
geen reaktie, toen staking in 
verschillende Europese ENKA-
vestigingen en pats Breda ging 
niet dicht. 

Aldus Levinson, een verstan
dig man, in een programma, 
waarin je nog eens wat ver
nam. WIEL. 

De weekendfilm van vandaag « Wraak » is een thriller mei 
Bradford Dillman en Carol Rossen (BRT. 21u25). 

FILM EN TELEVISIE 
Het maandblad « Film en Televisie • is aan zijn 200ste num
mer toe. Men nam deze gelegenheid te baat om het blad in 
een fraaier en moderner kleedje te steken en het als dus
danig aan de pers voor te stellen. Een filmtijdschrift uitgeven 
is op zichzelf al geen sinekuur. In Vlaanderen een filmtijd
schrift uitgeven en tot 200 nummers geraken mag een pres
tatie heten. Het bij dit 200ste nummer nog tot een verbete
ring brengen is een klein mirakel. Daarom verdient dit blad, 
dat een goede aanvulling is op de filmpagina's in de kranten 
en momenteel het enige filmkritische tijdschrift in Vlaan
deren is, de steun van alle film-gelnteresseerden. Voor inlich
tingen : Olmstraat 10, 1040 Brussel - tel. 02/34.08.80 
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^ ^ In het sportsta-
^ ^ dion wordt het 
publiek gewend aan de 
normen van het kapita
lisme en ontwend aan 
verzet daartegen A ^ 

C. Vinnai ^ ^ 

ANACHRO

NISME? 

In Nieuw-Zeeland worden de ge
menebestspelers gevierd, zijnde 
het rendez-vous van alle topspor
ters uit het Britse Commonwealth 
ofte de ekonomische bouwval 
van wat eens het Britse imperium 
was. Die spelen zijn zo een beet
je een afkooksel van de olim-
piscbe spelen, een gelegenheid 
zogezegd om de broederschap 
onder de (gewonel mensen van 
het Commonwealth wat op te 
peppen. Of te doen alsof. In ie
der geval schijnen de Britten er 
nogal belang aan te hechten, 
want niemand minder dan de 
queen zelf moet er naartoe om 
wat handjes en madollekens te 
gaan uitreiken. 
Wij, simpele duts, geloven niet 
erg in al die spelen, olimpische 
en andere, die de vrede en de 
vriendschap moeten dienen, maar 
hoe langer hoe vaker uitlopen op 
slaande ruzie en ware bloedba
den, zoals in Mexiko en München. 
Eerst dachten wij dat dit komt 
omdat de reine sport de baan 
moest ruimen voor de nationalis
tische propaganda, de ideolo
gische meeting, de kommerciële 
belangen. 
Het herlezen van een aantal rede
voeringen van de vader van al dat 
gespeel, baron de Coubertin, 
doet ons eraan twijfelen of er 
eigenlijk wel ooit is gedacht aan 
de sport zelf. Wij krijgen name
lijk de dwaze indruk dat het er 
de baron en zijn volgelingen, in 
de eerste plaats de Britten, veel
eer om te doen was het establish
ment van die tijd te bestendigen, 
en daartoe behoorden dan, zoals 
men weet, de sociale onrecht
vaardigheden, de rassendiskrimi-
natie en de broederlijk geleide en 
vaderlijk gestrafte onderworpen 
volkeren Dat paste allemaal bij
zonder goed in de opvatting over 
het Britse imperium van tóén. 

Eizo Kenmotsu, de Japanse wereldkampioen tur
nen is het met zi jn ploeg even komen bewijzen wat 

turnen is. (Brussel - maandagavond) 

Maar, en in de veronderstelling 
natuurlijk dat dit In feite nog de 
geest is van de gemenebestspe-
len — wij kunnen ons namelijk 
gruwelijk vergissen —, is dat 
geen anachronisme in het Com
monwealth van vandaag ? 

OPLOSSING 
Waarschijnlijk van grote ver
moeidheid heeft de algemene ver
gadering van de Belgische voet
balbond zaterdag het voorstel 
Wouters aanvaard, dat een oplos
sing moet brengen in het pro
bleem van de invoering van het 
professionele voetbal. Volgend 
seizoen zullen, volgens dat plan, 
in eerste afdeling twintig klubs 
uitkomen, professioneel en niet-
professioneel door elkaar. Als 
men het ons vraagt ; maar dat 
doet men gelukkig niet, twintig 
klubs is veel te veel. Het is nu 
al zo'n mizerie eer een kompetitie 
tot haar einde gesukkeld raakt. 

COMPROMIS 

Het sisteem waarmee men aan 
die twintig klubs wil komen is 
een schoolvoorbeeld van een écht 
Belgische oplossing die iedereen 
een beetje en niemand volledig 
bevredigt. Danig ingewikkeld bo
vendien. Na enige studie kan men 
het sisteem begrijpen, want wij 
zijn er óók in geslaagd. Maar om 
te eksplikeren hoe het in elkaar 
zit hebben wij véél te weinig 
plaats. Wij verwijzen dus naar de 
kranten, en vermelden alleen dat 
het mogelijk is dat een klub die 
14de eindigt in tweede afdeling 
het jaar nadien in eerste speelt. 

DUBBELSLAG 
Patrick, de « zeune » van Berten 
Sercu, heeft er een goed week
end van gemaakt. Eerst werd hij 
in Gent nationaal kampioen om
nium — wat nog gene zever is 
met al die andere specialisten 
aan zijn veren — en daarna te 

Antwerpen met Merokx aan zijn 
zij nationaal — hoe kan het an
ders met de nationale bij uitstek 
— kampioen ploegrijden. Profi
ciat dus, maar wat ons nog het 
meest verheugt is dat Merckx 
niet al te veel last schijnt te heb
ben van de delikate kwetsuur op 
zijn achterste. 

BESPARINGEN 

Het schijnt de Kanadezen toch 
menens te zijn met hun strijd 
tegen de verdergaande verspil
ling van geld aan de olimpische 
spelen. Voor de zogenaamde zaal
sporten zullen zij niet, zoals de 
Duitsers, een nieuw paleis bou
wen dat nadien voor niks meer 
dient. Zij zullen doodgewoon een 
In Montreal bestaande zaal ge
bruiken. Wij kunnen alleen maar 
hopen dat men voor de andere 
sporttakken ook zo wijs zal zijn, 
en dat bij latere spelen het Ka-
nadese voorbeeld zal gevolgd 
worden. Olimpische geest en zo 
— wat men daar ook mag onder 
verstaan — hebben niets te ma
ken met kapitalistisch vertoon. 

GEVAL 

En dan is er dat vervelende geval 
van Rod Milburn, de Amerikaanse 
atleet die liefhebber wil blijven 
om te kunnen deelnemen aan de 
olimpische spelen, maar die in 
een andere sporttak — voetbal — 
een profkontrakt wil afsluiten, en 
steenezelachtig blijft volhouden 
dat amateurisme in de atletiek en 
professionalisme in de voetballe
rij elkaar niet uitsluiten. Waarin 
wij hem kunnen volgen. Minder 
echter waar hij beweert dat hij 
het geld als voetbalprof hard no
dig heeft voor zijn studies. Vreest 
hij niet vermoeid te raken van zo-" 
veel aktiviteiten ? 

PLUTOKRATEN 

Mon Arets van « Les Sports » 
heeft van een lezer onder zijn 
voeten gekregen omdat hij teveel 
spreekt over de schitterende ban
ketten waaraan hij blijkbaar door
lopend aanzit. Tot de lezer, die 
zich ook ganzelever en sjampie-
ter kan permitteren, zo zegt hij 
altans, zegt Mon joviaal : •< Als 
gij dat ook kunt, waarom u dan 
dik maken ? Onder kollega's 
zeg... ». Mogen wij onze baas er 
voorzichtig op wijzen dat de jon
gens van « Les Sports » enz. enz. 
Of zouden zij alleen zo gastrono
misch doen als anderen afdek
ken ? En daarvan zo'n kolossale 
nekken fokken ? 
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HORIZONTAAL 

1) Europees land 
2) Oosterse titel - slede 
3) Ondergang 
4) Anagram van « NOE » -

Vereniging 
5) Zweedse voornaam 

één v.d. schepen van 
Chistoffel Columbus 

6) Sergeant-majoor - Drank 
7) Fototoestel - Bars 
8) Amerikaans president -

komt voor « VIVAT » 
9) Voorzetsel - Tindemans 

10) Eensklaps 

VERTIKAAL 

1) Wens aan zieke 
2) Het zi] zo - Auteur v.h. 

rode boekje 
3} Loods - Voertuig. 
4) Nederlandse zender 

Getuigschrift 

5) Anagram van « OOK » -
Muzieknoot 

6) Twee medeklinkers 
Graansoort 

7) Strandmeer 
8) Beslist niet de vriend 

van de Israëliet - Chine
se maat 

9) Ajuinen 
10) Insekt 
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VAN DAC... 

MAANDAG 
Te Brugge Is het bestuur van 
Klub blijkbaar definitief tot het 
inzicht gekomen dat het enkel en 
alleen de trainers zijn die alle 
verantwoordelijkheid dragen voor 
alle Brugse voetbalmizerie, want 
na Canjels werd nu ook de Wit 
aan de dijk gezet. Maar de toe
komst straalt rozig, want de nieu
we trainer, Happel, is een héél 
grote naam. Het staat vast dat 
met die wonderman aan het 
stuur alles weer goed zal gaan. 
Voor enkele weken zéker. 

DINSDAG 
Als wij het voor het zeggen had
den, wij zouden zeggen : geen 
Belgische prominenten meer naar 
Holland. Want kijk, niemand min
der dan Eddy gaat de Hollanders 
uit de nood helpen met hun zes-
dagen, totaal onbaatzuchtig ver
onderstellen wij, en voile, de mi
zerie is kompleet. Eddy « kan » 
niet alleen niet winnen, maar hij 
wordt bovendien gekwetst. Een 
delikate kwetsuur nog wel, aan 
zijn eerbiedwaardig zitvlak. Win 
dan maar de ronde van Frankrijk. 

WOENSDAG 
De kluizenaar van Wépion, ook 
gekend als José Crahay, slaagt 
er zowaar in een nog onuitgege
ven formule te vinden, die mis
schien klaarheid zou kunnen bren
gen in de hutsekluts van het 
professionele voetbal. Het plan 
is geniaal in zijn eenvoud : het 
aantal ploegen in eerste afdeling 
op twintig brengen door er zes 
te laten stijgen uit tweede afde
ling, en twee te laten zakken. En 
daar zit men jaren op te wachten. 

DONDERDAG 
Wij hebben vandaag geen lust 
om één woord te horen zeggen 
over sport. Het vreselijke drama 
te Heusden en het soms nog 
vreselijker vertoon daarrond laten 
ons niet toe ook maar één sekon-
de aandacht te besteden aan on
benulligheden als sport. 

VRIJDAG 
Een Amerikaans rechter lapt Cas-
sius Clay en Joe Frazier een fik
se boete aan het been, omdat de 
heren al enkele dagen vóór hun 
officiële bokswedstrijd van de 
eeuw slaags raakten. In Amerika 
spelen de rechters dus ook al 
het publicitaire spelletje mee. En 
in alle bescheidenheid mogen wij 
zeggen dat wij tóch ook ons best 
deden om de aandacht te vesti
gen op de big match. 

ZATERDAG 
Proficiat voor Louis de Pelsmae-
cker — weeral — die in de TV 
de inrichter bedankte die hem 
had aangeraden de eerste ronde 
van een zekere boksmatch te ko
men volgen. Na twee minuten 
was daar inderdaad een KO te 
zien. Louis zegt het nog wel voor 
de goede verstaanders en in 't 
laat van de avond, maar hij zegt 
het. Zouden sommige van zijn 
kollega's zeker niet doen. 

ZONDAG 
Bravo voor Vital Loraux omdat hij 
tijdens een belangrijke voetbal
wedstrijd — die hem terloops ge
zegd te vaak worden toegewe
zen — geen sekonde aarzelde om 
een vedette van het veld te zwie
ren toen die een zware fout be
ging, nadat hij al een gele kaart 
had gekregen. Wij weten het, het 
is maar het reglement toepassen. 
Maar te veel arbiters passen het 
niet toe. 

TOT DAC... 
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Groepen en maatschappi jen al lerhande ! l ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

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

Nad ien k r i j g t U grat is gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal in groep : gezellig f i jn, goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe -
Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit -

Krachtvleesschotel beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1 5 0 0 zitplaatsen 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van 

de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel, 016/268.69 . 

mooiste kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuv/brugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van 

Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . T. 056/751.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stw/g Torhout-Lichtervelde. 2.000 pi. T. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostendo - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Seenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 
W i j zoeken d r i ngend : als medewerkers : Ernstige fami l ies 
waarvan de man o f de v r o u w de keuken kan le iden — Vast 
loon - Kost en i nwoon grat is - In regel met de sociale we t -

Liefst mensen van ' t vak. 

Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo 

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

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 
(Let op het huisnummer !) 

Telefoon 03/26.86.62 

ALLE MONTUREN 

OOK NAAR MAAT 

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

^1 
Vlamingen, 
vraag GRATIS 
advies voor uw 
hypotheek-leningen 
( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkrodieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

A l len landen v laggen - Kunst-
v laggen - Reklaam v laqgen -
Fanions - Wimpe ls - Gebor
duu rde kentekens - b i jbeno-
d igdheden . Lintjes met leeuw 

en speld - Zel fk levers. 
Onze reklaam leeuw katoen 

150 X 150 
375 F - met fennen 475 F. 

VRAAGT PRIJSLIJST : 

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

HOUTWORM? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
insekten. TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Gratis Ijestek in gans het 
land. P.VBA. INDUSTFWDE. Vanderzijpenstr. 
12, Wemmel (Bt) - Te!. 02/79.20.00. 

flfinBCuoLcn 
KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

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

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

Tel. (03)80.14.71 

SPECIALITEITEN : 

Vast tapi j t - Open haarden 

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

MACONFECT - KLEDING 
Oppersfraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel. (053)662.19 
MAATWERK en zeer grote keus 

k led ing « KLAAR O M DRAGEN » 

« GROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

Nieuwbouw . rustige omgeving 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nat ionale eigenaars 

Langeweg 34 B - 1900 Overijse 
(Maleizen) - Tel. (02)53.91.62 

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET O M UW 

VERLICHTING GAAT 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrijk 

WIJNEN KOOPT MEN 
IN VERTROUWEN 

F. W. COLAERT 
Generaal Jacquesstraat 61 

8160 Diksmuide 
Tel. (015)509.72 - 500.57 

Bezoek ten huize op aanvraag. 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

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

en zelfs beter ! 
°r i jsbestek en studio z i jn grat is. 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058)235.81 

VLAAMSE Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

Ziektevergoeding voor A K B t l U t K i 

BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 
ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Dagvergoeding 

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde. 

Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 

Bestendige sekretariaten : 
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 I.) 
Brabant : E. Jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel 
Tel. 02/19.08.64 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57 

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID -l- DIENSTBETOON 

DE OUDE KRING 

Café - vu-lokaal 
Dorpsplein, Heusden-Limburg 

DISCO-BAR & DANCING 

« TRANSVAAL » 
49, Liersesteenweg - Booischot 

(bij Heist-op-den-Berg) 
In de geest der Neder landen. 
Een typische Zuid-Afr ikaanse 

sfeer. 

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

Tel. (011)65.188 en 66.477 

MIELE - AEG - LINDE 

AL - AL AANBOUW
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 
TOONZALEN 

BRUSSEL (02)17.71.99 
ANTWERPEN (03)35.60.69 

LEUVEN (016)347.94 
HASSELT (011)216.23 

HERENTALS (041)239.10 
ZWEVEZELE (051)612.84 

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

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

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

Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke 
tel. (059)322.60 

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

lefoneer. 

KWEKERIJEN J.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 SCHELLEBELLE 
Tel. 09/69.31.70 

GESELEKTEERDE PLANTEN voor 
PARTIKULIERE VERKOOP 

Open 's zaterdags 
Kataloog op aanvraag 

— Bezoek ons Tuincentrum — 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gont 

Tel. (09)22.45.62 

ALG EMEE BOUVI^BEDRIÜ P KUNNEN 
ttiettseti waarop je kati boui^eti 

ANTWERPEN GENT 
Meir 18 Onderbergen 43 
02/31.78.20 09/25.19.23 

LEUVEN GENK 
Brussetsestr.33 Winterslagstr. 22 
016/337.35 011/544.42 

600 ARBEIDERS 1001 MOGELIJKHEDEN 
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BEYRIIDINGSBEWEGINGEN? 

Sedert de uitroeping van de republiek 
Guinee — Bissau (het voormalige 
Portugees Guinea] aan de Westkust 
van het Afrikaans kontinent is een 
toestand ontstaan die de hulp aan de 
bevrijdingsbewegingen door andere 
landen in een totaal nieuw daglicht 
stelt. 
Een groot aantal landen, voornamelijk 
uit de groep van de meer dan 100 
landen-leden van de Verenigde Naties 
die zich als niet-gebonden (non-alig
ned) aandienen, hebben deze republiek 
erkend, of hebben het recht van toe
treding van de revolutionaire regering 
van Guinee — Bissau tot internatio
nale konferenties, zoals de komende 
Zeebodem — konferentie te Caracas, 
met sukses in de Verenigde Naties 
bepleit. 
De afscheidingsbeweging, die be
kroond werd met de onafhankelijkheid 
van Bangia Desh is een ander voor
beeld, in hetwelk een buitenlandse 
macht (m.n. India, en onrechtstreeks 
ook Sovjet-Rusland) hulp verleende. 
De Arabische landen verleenden, som
mige met veel tegenzin, hulp aan de 
Palestijnse bevrijdingsorganisaties in 
hun strijd om de wederinbezitneming 
van het Palestijns territorium tegen 
Israël. 
In de Verenigde Naties worden reso
luties goedgestemd waarin de landen-
leden aangezet worden « met alle 
middelen » (dus ook militaire hulp) de 
opstandige bewegingen in Zuidelijk 
Afrika te steunen tegen medeleden 
uit de VN (Portugal en Zuid-Afrika). 
En zo kunnen we het lijstje verder 
zetten. 

EEN WASLIJST VAN 
WANTOESTANDEN 
Overal in de wereld is een of andere 
« bevrijdingsbeweging » bezig de 
strijd (van lijdelijk verzet tot guerilla) 
te voeren tegen de gevestigde mach
ten. In een groot aantal landen woedt 
in stilte of openlijk de strijd tegen 
een hele waslijst van wantoestanden : 

— tegen « vreemde » overheersing : 
kolonialisme (bijv. Portugal) : genocide 
(bijv. Soedan en Boeroendi) : zionis
me (bijv. Israël en de onderdrukking 
der Palestijnen) : apartheid (bijv. Z. 
Afrika) : totalitaire onderdrukking 
(bijv. Baltische Staten - Oekraïne - Bas-
ken) 
— tegen interne wantoestanden door 
ras- of landgenoten veroorzaakt (even
tueel met de hulp van buitenlandse 
belangengroepen bv. ITT, VSA-rege-
ring, koper-bazen, etc) : totalitaire 
diktatuur (bijv. Latijns-Amerika) feoda
le strukturen (bijv. Centraal Afrika, La
tijns Amerika) overheersing door min-
derheids-volksgroepen (bijv. Boeroen
di) segregatie (bijv. Black Power, 
Black Muslims in VSA) 
Het wordt bijna een mode te kunnen 
zeggen dat men in zijn land met een 
of andere « bevrijdingsorganisatie » 
geschoren zit. 

PRIVÉ OF OFFICIEEL ? 
Zolang de hulp aan deze bewegingen 
zich beperkt tot sympatiebetuiging 
van privé-organismen (die niet recht
streeks met de landsregeringen te 
maken hadden) of tot « humanitaire 
hulp » (in de vorm van geneesmidde
len, zieken- en gewondenzorg, voed
selhulp aan « bevrijde » gebieden), 
was dit geen te ernstig probleem 
voor de staten zelf. Men kon gemak
kelijk verder diplomatieke betrekkin
gen blijven onderhouden, en zelfs 
verder ontwikkelingshulpkonventies of 
handels- en kulturele akkoorden afslui
ten met landen die bij delen van de 
eigen bevolking (en zelfs bij semi-
officiële organisaties zoals het NCOS 
bij ons) op de « zwarte lijst » staan. 
Door de uitdrukkelijke resoluties van 
de Verenigde Naties, meestal gestemd 
door een meerderheid bestaande uit 
niet-gebonden landen en stilzwijgend 
gesteund, om beurten door China of 
het Oost- of het W/estblok « a la tête 
du dient », is de hulp aan bevrijdings
organisaties of andere opstandige or
ganisaties in een nieuwe fase getre
den. 

Meer en meer gaat men zich de vraag 
stellen of het wel volkenrechtelijk ge
oorloofd is, met het oog op het be
waren van de wereldvrede, deze 
« hulp » die uitloopt op een onderlinge 
oorlog — per — prokuratie, verder 
te zetten. 
Röling, de Groningse polemoloog, en 
Bos, de Utrechtse hoogleraar volken
recht, hebben daar sterke uiteenlopen
de meningen over. Volgens Röling is 
het beginsel van de nationale soeve
reiniteit een rem geweest op de hulp 
aan opstandige bewegingen. Volledig 
baas zijn in eigen huis sluit uit dat een 
ander interventierecht heeft in zuiver 
interne aangelegenheden. Dit beginsel 
is nog steeds sterk van kracht, ten 
bewijze daarvan dat het nog mogelijk 
is enkele miljoenen in Soedan of en
kele honderdduizenden in Boeroendi 
of Biafra op kriminele manier uit te 
roeien zonder dat « de wereld » in 
aktie komt. 

EEN MORELE FAKTOR IN 
DE BUITENLANDSE 
POLITIEK? 
Toch is in het volkenrecht, voorname
lijk sedert de WO 2 de vraag gerezen 
of de machtshebbers in een land de 
juridische vrijheid krijgen zich thuis 
te misdragen. 
De hulp aan de weerstandsbewegingen 
in de bezette gebieden kon slechts 
gemotiveerd worden door een ethi
sche kategorie in de redenering in te 

bouwen, m.a.w. door vast te stellen 
wie in een land de onderdrukking or
ganiseert, en wie voor verwezenlijking 
van gerechtigheid is. 
De erkenning van « crime against 
humanity » zette de poort open voor 
interventie op basis van een beoor
deling van goed en kwaad in het be
leid van een ander land. 
De ervaring met deze humanitaire in
terventie, aldus Röling, heeft echter 
geleerd hoe gemakkelijk een instituut 
als het « recht op inmenging » kan 
worden misbruikt. De vraag is immers 
op welke morele basis men zich be
vindt om anderen te veroordelen. Be
grippen als « het Kristendom », « de 
(Westerse) Beschaving », waren in het 
Europese volkenrecht nog wel valabel, 
maar met de opkomst van een volken
recht in de schoot der Verenigde Na
ties, waar een groot aantal leden noch 
met het Kristendom, noch met de 
Westerse Kuituur iets te maken wen
sten te hebben, zocht men naar een 
ander hoofddoel, nl. de •• Vrede ». 

ZELFBESCHIKKING 
DER VOLKEREN 
Het streven naar vrede en veiligheid 
houdt de afwezigheid in van potentiële 
onrustverwekkende faktoren binnen 
de grenzen der staten, faktoren die 
oorlogverwekkend zouden kunnen zijn. 
Men streeft daarom niet alleen naar 
goede onderlinge verhoudingen tussen 
de Staten, maar tevens naar de maxi
male ontplooiing van de mens, en de 
groep waarin hij leeft en tot volle ont
wikkeling kan komen, nl. het volk. 
Vandaar de erkenning van de mensen
rechten en daarin begrepen de rech
ten der volken. 

Op dit ogenblik is zelfs een handvest 
over de rechten der volken in de maak 
in de bevoegde kommissies van de 
Algemene Vergadering der VN. De 
verklaring 'van 1960 zegt trouwens 
duidelijk : « Alle volken hebben het 
recht van zelfbeschikking... Zij bepa
len vrijelijk de eigen politieke status 
en werken vrijelijk aan hun ekonomi-
sche, sociale en kulturele ontwikke
ling ». 
Hoever de VN deze zelfbeschikking en 
de strijd ervoor omschrijven is niet 
zeer duidelijk en zeker niet vrij te 
pleiten van opportunisme en beperkt
heid in de visie. 
Zo is zeer duidelijk bepaald dat de 
strijd van gekoloniseerde volken (An
gola, MoQambique, Guinee-Bissau) te
gen de vreemde overheersing en de 
strijd tegen regeringen die blank-zwart-
rassen-diskriminatie toepassen (Zuid-
Afrika) uitingen zijn van dit recht op 
zelfbeschikking. Waar men veel minder 
expliciet is, is de strijd van volken 
om een afscheiding binnen een be
staande staatsstruktuur. Zo stelden de 
VN zich duidelijk op tegen de afschei
dingsbewegingen van Katanga, Biafra, 
de Koerden, en bleven de VN doof 
voor de (rassen) problemen in Zuid-
Soedan en Boeroendi, terwijl ze zich 
goedschiks kwaadschiks moesten 
neerleggen bij de feitelijke toestand 
van afscheiding van Bangia Desj. 
Voor de dichter bij ons liggende af
scheidingsbewegingen of autonomie-
strevingen van Basken, Letten, Litau-
ers, Oekraïeners, Noord-leren, Zuid-
Tirolers, Ouebecquois, Tibetanen, enz. 
bleven in New-York of in Geneve alle 
deuren dicht. 

Hoe de Palestijnen aan zelfbeschik
king moeten geraken, leert ons de re
cente geschiedenis... Over de Franse 
kolonisatie (Reunion, Frans Guyana, 
Frans Somaliland, Gouadeloupe) wordt 
nauwelijks een woord gerept, ook al 
zijn de toestanden er identiek aan de 

door Eugeen De Facq, 
volksvertegenwoordiger 

Portugese koloniale bezetting (dépar-
tements d'outre-mer...) 
De steun aan bevrijdingsbewegingen 
schijnt dus van « hogerhand » slechts 
genade te vinden (in de ogen van de 
meerderheid der leden van de VN), 
indien zeer bepaalde (en beperkte) 
doeleinden door deze bevrijdingsorga
nisaties worden nagestreefd. Daaren
boven blijft de vraag gesteld van de 
hulp aan vredelievende en trouwe le
den van de VN tegen opstandige be
wegingen (van buitenuit of van binnen
uit geleid) die een onvrij stelsel met 
geweld wilen opdringen. Zulke bewe
gingen krijgen, naargelang zij steun 
van West of van Oost ontvangen, snel 
het epitheton « fascistische terreur-
groepering » of « bevrijdingsorganisa
tie » opgespeld. Men kan namelijk met 
recht en reden betwijfelen of een sov-
jetkommunistisch regime een verbe
tering zou betekenen wanneer dat een 
fascistisch regime zou moeten vervan
gen, of omgekeerd ! 

MORELE 
VERONTWAARDIGING 
WERKT SELEKTIEF 
Uit dit alles valt te besluiten dat 
staatshulp aan opstandige bewegingen 
(bevrijdingsorganisaties) binnen ande
re landen op dit ogenblik bepaald 
wordt door een soort morele veront
rusting bij de publieke opinie aan
gaande toestanden die aan die publie
ke opinie worden bekend gemaakt en 
die haar verontwaardiging oproepen. 
De selektiviteit en de « manipulatie » 
van die informatieverstrekking heeft 
als resultaat dat de massa op dit ogen
blik fel wordt bewogen door rassen-
diskriminatie en kolonialisme. We hoe
ven maar een krant open te slaan om 
te ondervinden dat aan wantoestanden 
in de wereld een zeer ongelijke aan
dacht wordt besteed. De diskussies in 
de algemene vergadering van de VN 
werden zeker sterk beïnvloed door 
deze publieke opinie. Een « wereld
opinie » deed zich met macht gelden 
tegen nationale sentimenten en his
torische rechten van oude landen in. 
Portugal en Zuid-Afrika moeten nu het 
gelag betalen... België, Nederland, 
en Groot-Brittannië zijn reeds vroeger 
onder het juk doorgegaan. 

BESLUIT 
Naarmate het Westen echter minder 
en minder onder het schuidkompleks 
van de voorbije kolonisatie te lijden 
heeft naarmate een nieuwe generatie 
in het Westen de macht overneemt 
zonder de bekommernis om de oude 
koloniale glorie, zal zich een meer 
zelfbewuste publieke opinie kunnen 
vormen die met evenveel recht de 
kwalijke toestanden in de « Jonge » 
landen kan aanklagen. Maar nu lopen 
wij allen nog met boter op het hoofd-
Laten wij de anderen niet verwijten 
wat wij zelf nog dagelijks in de prak
tijk doen. Laten we de mistoestanden 
in ontwikkelingslanden aanklagen waar 
de rijke bovenlaag van heersers de 
arme autochtonen verdrukt, maar zor
gen we er voor dat in dit, ons eigen, 
« overontwikkelde » land zoveel armoe 
en onrecht wordt weggevaagd ! An
ders hebben wij geen « recht van 
spreken ». 

Ontwikkelingssamenwerking, hulp aan 
(echte !) bevrijdingsbewegingen en 
uitroeien van de onrechtvaardigheden 
in eigen land (repressiegevolgen, ar
moede, marginale groepen) moeten 
niet op hun prioriteit afgewogen wor
den, maar zijn samen de bouwstenen 
van een betere en vredevoller wereld. 
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