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D E C V P B R E N G T |IN BESTENDIGE DEPUTATIES
DE BSP WEER AAN DE MACHT

^
^

Reeds vóór de verkiezingen hebben wij gesignaleerd dat er in
diverse Vlaamse provincies diskrete kontakten waren tussen
CVP-ers en socialisten om de
oude CVP-BSP-koalities in de bestendige deputaties te hernieuwen. Wij schreven erbij dat het
er inderdaad ook naar ufl zag dat
dit zou gebeuren. Onze vermoedens werden nu bevestigd : in de
bestendige deputaties van de
Vlaamse provincies heeft de CVP
de BSP opnieuw aan de macht gebracht.
Heel wat CVP-kiezers en de overlopers die de sirenenzangen van
de CVP-leiders hebben geloofd,
zullen daar wel aardig van opgekeken hebben. Tijdens haar verkiezingskampanje stelde de CVP zich
immers scherp anti-BSP op en zij
liet het zelfs voorkomen alsof zij
niet meer met deze arrogante

machtsmisbruikers aan de bestuurstafel wenste te gaan zitten.
Sommige naïeve zielen hebben
dat geloofd, en meenden dat de
CVP als « grote » partij beter gewapend was om de BSP-ambities
de voet dwars te zetten dan bijvoorbeeld de Volksunie. Voor wat
de bestendige deputaties betreft
kwamen hun verwachtingen alvast
bedrogen uit.
Nochtans bestond er voor de CVP
geen enkele noodzaak om op dat
vlak opnieuw aan te pappen met
de BSP-ers. In alle Vlaamse provincies waren koalities met de
VU en/of de PVV evengoed mogelijk. Hier kunnen de CVP-ers
zetfs niet het ekskuus inroepen
dat ze — met de dood in het
hart — wel met de BSP moesten
optrekken omdat er nu eenmaal
geen andere keuze was.

De vraag kan gesteld worden
waarom de CVP de BSP dit geschenk heeft aangeboden op een
gouden schaaltje. Alleen maal' om
haar zusterpartij de PSC — van
wie zij zogezegd volkomen afstand heeft genomen — toe te
laten zich eveneens te nestelen
in de bestendige deputaties van
de Waalse provincies ? Het is
mogelijk, hoewel de BSP-ers zich
daaraan in Luxemburg toch niet
hebben gestoord. Daar hebben zij
een koalitie gevormd met de
Waalse PVV en met het Rassemblement Wallon en de PSC werd
buitengesloten. Als de solidariteit tussen CVP en PSC werkelijk speelt, dan hadden de CVPers de socialisten op hun beurt
kunnen uitsluiten in ten minste
één Vlaamse provincie. Maar dat
is niet gebeurd.
Waarom dan dit geschenk ' Om

De CVP zit kennelijk met
een verkiezingskater. Hoe
anders is het getreuzel met
de regeringsvorming te verklaren ? Zopas voerde zij
een peperdure verkiezingskampanje, met het doel opnieuw het eerste-ministerschap in handen te krijgen.
Zij boekte daarbij enig sukses, en iedereen kent haar
kandidaat, de man die alles
zou veranderen. Maar waar
blijft die nu ?

KIEZEN

Er zijn overigens redenen genoeg om spoed te zetten
achter de vorming van de
nieuwe regering : de betwisting over de petroleumprilzen dreigt het hele bedrijfsleven in moeilijkheden te
brengen, de inflatie holt ongeremd docn e,-i e.- Uggen zoveel dossiers op een beslissing te wachten. Toch wordt
er opvallend getreuzeld en
nodeloos veel tijd verloren
Officieel heet het dat « informateur » Van Elslande
voorzichtig alle mogelijke regeringskombinaties op hun
haalbaarheid wil
aftasten,
maar in de pers en in politieke middens vang je ook
wel andere geluiden op.
Theoretisch zijn verscheidene regeringskoallties mogelijk, van de « rekonduktie »
van de CVP-PVV-BSP-regering (model-Leburton) tot en

met een regering zonder de
BSP-ers maar met de federalisten. Maar wat wil de
CVP eigenlijk ?
De kiezers hebben haar het
initiatief in handen gespeeld,
zij moet nu haar verantwoordelijkheid opnemen. Dit betekent : een aliernatief regeringsprogramma
formuleren dat uiteraard ook rekening houdt met de programma's van de verschillende
andere partijen. Vervolgens
moet zij aan de andere partijen vragen daartegenover
duidelijk stelling te nemen
zodat kan uitgemaakt worden
met welke partij(en) zij het
verst kan vorderen op de
uitgestippelde weg en het
grootste gedeelte van dit
programma kan verwezenlijken
Doet zij dit niet dan zal het
voor elkeen duidelijk zijn dat
er nodeloos tijd werd verspild met als enig doel : genoeg tijd te winnen om de
verkiezingsbeloften te doen
vergeten. In dat geval is het
klaar dat het van meet af
aan de bedoeling van de CVP
was met de BSP-ers terug
onder een deken te kruipen,
en dat de verkiezingen nogmaals een maat voor niets
waren. Heel wat CVP-kiezers
zullen zich dan ook wel de
bedenking maken dat zij in

de BSP-ers misschien te verzoenen met de kandidatuur van de
h. Tindemans, op wie zij nogal
gebeten zijn. En om de PSC te
doen afzien van de kandidatuur
van Vanden Boeynants voor het
eerste-ministerschap, kandidatuur
die ook de BSP nogal wefgevallig is ' Of is de koalitie in de
Vlaamse bestendige deputaties
reeds een voorafbeelding van de
toekomstige regeringskoalitie, en
dienen
de
huidige
palavers
slechts als een rookgordijn ? De
komende weken zullen een antwoord geven op deze vragen
Indien de CVP-BSP-koalitie ook op
regeringsvlak wordt doorgetrokken, dan kan terecht de vraag
worden gesteld wat de CVP bezielt om haar kiezers zo voor
schut te zetten Zij heeft een
goed deel van haar sukses precies te danken aan het feit dat

feite bedrogen werden, want
zij hebben — gezien de
scherpe
anti-BSP-kampanje
van de CVP — zeker niet
voor die partij gestemd om
de socialisten terug stevig
in de macht te nestelen.
Zeer spoedig zal nu blijken
in welke mate het de CVP
ernst is met haar onderzoek
naar de verschillende mogelijkheden. In welke mate zij
het meent wanneer zij ook
met de federalisten kontakt
zoekt. In het verleden is
zo'n gesprek, althans wat de
VU betreft, al eerder als een
schijnmanosver overgekomen
dat tot de vooropgezette
konklusie moest leiden dal
er geen andere mogelijkheid
was dan een regering met
de BSP. Die vlieger zal geen
tweede maal opgaan.
De CVP staat nu voor haar
verantwoordelijkheid. Maakt
zij de verdenkingen waar die
zij reeds op zich laadde bij
de vorming van de bestendige deputaties, dan zou
haar verkiezingssukses van
10 maart heel spoedig een
pyrrhusoverwinning
kunnen
blijken. Het geheugen van de
kiezers is weliswaar kort,
maar tweemaal naeen dezelfde rode katten in zakken
verkopen is toch wel een hachelijke onderneming.
Paul Martens

zij zich scherp
distancieerde
van de BSP. Aan het feit ook dat
zij op verscheidene
gebieden
standpunten innam die volkomen
tegengesteld waren aan de BSPeisen. Denken wij maar aan de
etische
problemen
waaronder
aobrtus, en aan de voortdurend
koud? o c l o g op onderwijsgebied. Om de gemeenschapsproblemen en de staatshervorming
niet te vergeten. Op al die terreinen zijn CVP en BSP zowat
water en vuur, tenminste als je
hun verkiezingsliteratuur mag geloven. En hoe zouden zo'n twee
partijen dan de stabiele regering
voor vier jaar kunnen vormen die
Wilfried Martens aan de kiezers
beloofde ? Het huidige wederzijdse getreiter, evenals de recente ervaringen met de regering-Leburton tonen toch genoeg
aan tot wat dit leidt : immobilisme en uitstelpolitiek.
In de bestendige deputaties zal
er alvast mets veranderen, ondanks de CVP-kiesbeloften. Of er
op regeringsvlak iets zal veranderen blijft vooralsnog een open
vraag. Het antwoord daarop zal
aantonen in welke mate de CVP
de kiezer « au sérieux » heeft
genomen

ONVERANTWOORD !
Het Partijbestuur van de Volksunie laakt de onverantwoordelijke
houding van de reqering en de
partijen die er deel van uit maken, onzake de brandstofbevoorrading.
Het is duidelijk dat deze in het
gedrang wordt gebracht door het
touwtrekken van ministers en par.
tijen die politieke bekommernissen de voorrang geven aan de
belangen van de overgrote meer-derheid van de bevolking.
Het Partijbestuur van de Volksunie vestigt er de aandacht op dat
het probleem van de organisatie
van de kontrole in de energiesektor een politieke aangelegenheid
is die door het parlement moet
beslecht worden en niet door het
prijzenkomitee. Dit probleem mag
op dit ogenblik het veilig stellen
van de bevoorrading niet verhinderen vermits het parlement op
ieder ogenblik de nodige maatregelen inzake de,, oprichting van
een kontroleorgaan kan nemen.
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2000 GLOEDNIEUWE LENTEREGENMANTELS
VOOR DAMES EN HEREN NU AAN

GUHSTKOOPjES!
ALLE GROTE MERKEN ZOALS : BARTSONS — SWALL — CICIONE DE PARIS
— ANDRE 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 !

ZEKER 3.000 RECENMANTELS IN VOORRAAD
Kwaliteitskleding aan Fabrieksprijzen — Uw reis komt er dubbel uit !
PARKING

SUCCES KLEDING

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 ! l !

DAAR MAC U NIET MEE WACHTEN

MEYERS

OVER EEN MAAND KOOPT U VOOR DIE PRIJS

DE GROTE MODESPECIALIST

CEEN LUXE TERCAL RECENMANTEL MEER l ü

A. DE LANGLESTRAAT 4-10 - NIEL
BON AF TE GEVEN AAN DE KASSA ZEKER VOOR U DE AANKOOP DOET >
NAAM :

NU ALLEN AAN

STRAAT :
PLAATS :
Wens mijn kwaliteitskleding aan fabrieksprijzen te kopen !

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR.
ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR
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0P6EPEPTE VERKEDNGSHEUKN
DUiENWEG
Het.heeft
er alle schijn van dat
er politiek weinig zal veranderen
en dat de verkiezingen een maat
voor niets zijn geweest.
De
verkiezingsmanagers
zitten
met een grote kater of laten hun
opgepepte helden en hun aanhang met de grote kater zitten.
De verkiezingen zijn twee weken
voorbij en er is niets gebeurd.
Wij gaan klaarblijkelijk
een nieuwe lange krisis tegemoet.
Nochtans heeft de CVP haar
schijnbare vijand nummer één
van de jongste verkiezingsstrijd
al met geschenken overladen om
haar genegenheid opnieuw te winnen. Ze heeft de BSP in de vier
Vlaamse provincies in de Bestendige Deputaties geloodst en ze
heeft daar in Luksemburg de
ezelsstamp als bewijs van dankbaarheid voor gekregen, want
daar heeft de BSP de voorkeur
gegeven aan RW en PLP en de
CVP voor de eerste keer sinds
1830 eruit gegooid.
Walen handelen altijd onafhankelijker dan Vlamingen. Dit voor
wie niet afgestompt genoeg is
om nog een les te aanvaarden.
Het blijkt niet zo moeilijk een produkt door de publiciteit tien maal
of meer waarde te geven dan het
in de werkelijkheid heeft. Het
gevaar is echter groot dat de
koper nadien het bedrog inziet.
In het parlement zitten enkele
tientallen mensen die de waarde
hebben van een Willy" Claes, een
Chabert, een D'Hoore of zelfs van
een Tindemans. Zij missen echter de miljoenen om hun waarde
op te peppen.

Wij menen echter dat in het belang van de demokratie zelf men
zich zou moeten buigen over de
herkomst van de miljoenen die
bepaalde politici aangewend hebben voor hun persoonlijke kampanje. Zulke kampanjes hebben
de betekenis van hersenspoelingen, die achter het IJzeren Gordijn moeilijk kunnen worden verbeterd. Het is eigenaardig dat de
pers, die anders toch steeds klaar
staat om de teleurgang van de
demokratie aan te klagen, bij dit
verschijnsel blijft zwijgen. Waarom die taboe's ?
Door onthullingen vóór de verkiezingen weten we dat bedrijven die voor de staat werken of
die staatssteun krijgen en die
vooral op nieuwe opdrachten of
op nieuwe steun hopen, geneigd
zijn checks uit te schrijven voor
de regerende partijen.
Is dit gezond ? Komt dit in de
praktijk niet neer op makelaarspercentjes, ook al., worden die,
gelukkig maar, niet op zak gestoken. Zouden zulke praktijken in
landen met een steviger demokratisch refleks niet als korruptie worden beschouwd ?
Wij menen dat in het belang van
de demokratie zelf de kiezer-ver-

bruiker dient beschermd tegen
verkiezingsprodukten waarvan de
waarde haast eindeloos wordt opgeschroefd. De gewone kiezerverbruiker stelt achteraf vast hoe
hij in de luren werd gelegd en
krijgt een afkeer van de politiek
die hij als bedrog gaat beschouwen.
De politici die zulke barnummetoden gebruiken of die er zich toe
lenen, ondermijnen de demokratie zelf. De propaganda dient de
menselijke maat te eerbiedigen.
Ondertussen moet het land het
gelag betalen. Het barnumbedrog
mag niet te vroeg aan het licht
komen. De bevolking moet het
vergeten en zo wordt het land
weken langer een regering onthouden.
Een regering die fataal de bevolking moet ontgoochelen omdat
haar daden onmogelijk de beloften kunnen benaderen.
Wij vinden dit niet jammer voor
de demagogen. Wie zich te zeer
verheft kan niet anders dan later
worden vernederd.
Het Is echter jammer voor de
demokratie omdat in de politiek
de geloofwaardigheid wordt ondermijnd.
WIM JORISSEN.

Dit is echter nog eën geluk voor
de demokratie want wie elektoraal ver boven zijn stand gaat
leven moet vroeg of laat vallen.
De heer Van den Boeynants, die
van 116.000 stemmen op 60.000
viel en thans op 42.000, weet er
van mee te spreken.
De heer Eyskens, die minder dan
een jaar na zijn verkiezingsheldendom de laan werd uitgezonden met de titel van burggraaf en
en een direkteurschap van een
bank als troost, weet het evenzeer.

HUN VOORKEURSTEMMEN
In het nieuw verkozen parlement zal de VU beschikken over
22 volksvertegenwoordigers en 16 senatoren. Verscheidene
onder hen behaalden een uitgesproken persoonlijk sukses op
hun lijst. Ter informatie van onze lezers brengen wij hieronder hun aantal voorkeurstemmen in verhouding tot het totaal
aantal stemmen door de lijst behaald.
SENAAT
VAN DER ELST Frans : 12.818 voorkeurstemmen (12,2% van
het lijsttotaal).
De heer Van der Eist was lijsttrekker voor de Senaat in
het arr. Antwerpen.
DE BRUYNE Hektor : 3.424 voorkeurstemmen (3,2% van het
lijsttotaal).
De heer De Bruyne stond tweede op de Senaatslijst in
het arr. Antwerpen.
VAN ELSEN Carlo :3.127 voorkeurstemmen (5,3% van het
lijsttotaal).
De heer Van Eisen stond tweede op de Senaatslijst in
het arr. Mechelen-Turnhout.
JORISSEN Wim : 13.804 voorkeurstemmen (23,4% van het
lijsttotaal).
De heer Jorissen was lijsttrekker voor de Senaat in het
arr. Mechelen-Turnhout.
CLAES Lode : 13.039 voorkeurstemmen (16,9% van het lijsttotaal).
De heer Claes was lijsttrekker voor de Senaat in het arr.
Brussel.
MAES Bob : 4.308 voorkeurstemmen (5,6% van het lijsttotaal).
De heer Maes stond tweede op de Senaatslijst in het arr.
Brussel.
VANDEZANDE Rob : 1.925 voorkeurstemmen (6,8% van het
lijsttotaal).
De heer Vandezande stond tweede op de Senaatslijst in
het arr. Leuven.
VAN HAEGENDOREN Maurits : 4.762 voorkeurstemmen (16,8%
van het lijsttotaal).
De heer Van Haegendoren was lijsttrekker voor de Senaat in het arr. Leuven.
VANDEKERCKHOVE Rik : 8.377 voorkeurstemmen (19,3% van
het lijsttotaal).
De heer Vandekerckhove was lijsttrekker voor de Senaat
in het arr. Hasselt-Tongeren-Maaseik.
VAN OOTEGHEM Oswald : 5.792 voorkeurstemmen (11,4%
van het lijsttotaal).
De heer Van OOteghem was lijsttl-ekker voor de Senaat
in het arr. Gent-Eeklo.
COPPIETERS Maurits : 14.286 voorkeurstemmen (35,4% van
het lijsttotaal).
De heer Coppieters was lijsttrekker voor de Senaat in
het arr. Dendermonde-St-Niklaas.
BLANQUAERT Frans : 4.853 voorkeurstemmen (16,3% van
het lijsttotaal).
De heer Blanquaert was lijsttrekker voor de Senaat in
het arr. Kortrijk-leper.
PERSYN Willy : 9.937 voorkeurstemmen (36,1% van het lijsttotaal).
De heer Persyn was lijsttrekker voor de Senaat in het
arr. Roeselare-Tielt.
VAN IN Guido : 7.888 voorkeurstemmen (33,4% van het lijsttotaal).
De heer Van In was lijsttrekker voor de Senaat in het arr.
Brugge.
P.S. : De heer Vandezande (niet verkozen) werd door de Partijraad van de VU aangeduid als VU-kandidaat voor de provinciale koóptatie in Brabant. De heer Van Haegendoren (niet
verkozen) werd door de Partijraad aangeduid voor een nationale koóptatie. De heer Van Eisen (niet verkozen) werd aangeduid voor de provinciale koóptatie in de provincie Antwerpen. De heer Van in (niet verkozen) werd aangeduid voor de
provinciale koóptatie in West-Vlaanderen. De vier hoger genoemde fungeerden nochtans op de VU-lijsten bij de jongste
parlementsverkiezingen.
, .. ^
Daarnaast werden nog door de Partijraad ais te koopteren
senatoren aangeduid : Eugeen De Facq (provinciale koóptatie
in Oost-Vlaanderen) en Edgard Bouwens (nationale koóptatie).
Beiden stonden niet op de lijsten bij de jongste verkiezingen.
Voor de Kamer zie biz 5

BUITENLANDS KOMMENTAAR
Tijdens het voorbije weekeind hebben
de twaalf OPEC-landen te Wenen beslist dat de prijzen voor ruwe olie
voor drie maanden ongewijzigd blijven. De nieuwe termijn door de organizatie van olie-exporterende landen
vastgelegd, verstrijkt dus pas op
1 juli e.k. Die beslissing heeft al twee
tegengestelde
reakties uitgelokt :
sommigen zeggen dat de prijzen niet
dalen, anderen dat ze niet werden
verhoogd I De olieproducerende landen zelf beklemtonen dat het hier
gaat om een blijk van Arabische goede
wil. In de industrielanden, zo stellen
zij, is een voorthollende inflatie bezig
van ca 12 t.h. per jaar en het zou bijgevolg normaal zijn dat ze hun prijzen
onmiddellijk zouden opdrijven. In de
plaats hiervan krijgen de industrielanden drie maanden tijd on' hun inflatie

te kontroleren, in te dijken en (of) te
beperken.
Blijkbaar hebben die exporterende landen daar te Wenen een foute berekening gemaakt. Het is nl. erg problematisch of de verantwoordelijke staatsleiders in het Westen over middelen
beschikken om hun .inflatie vandaag
afdoende te bestrijden. In de kapitalistische industriestaten zijn immers antitetische krachten aan het werk. Werkgevers en werknemers geven elkaar
de schuld van de galopperende inflatie. Voor die ontwikkeling kan GrootBrittanniè model staan. Maar niet
daar alleen is de onmisbare verstandhouding zoek Vandaag gaan ook de
landen-v^rbruikers en de exporterende
landen tegen elkaar optornen. Het
wordt nog een bekvechten van jewelste. De vraag is immers hoe de lan-

den-verbrulkers hun inflatie kunnen
afremmen na de forse stijging van de
olieprijzen I En op hun beurt kunnen
de producerende landen aanvoeren
dat hun koopkracht jarenlang aangevreten werd door inflatoire tendensen
binnen de kapitalistische wereld.
Inmiddels blijft alleen een uitweg over
naar voorlopige verdragen waardoor
de ontwikkeling een tijdlang wordt
tegengehouden. Tussendoor
verlegt
« men » de klemtoon naar problemen
waarvoor een brede nationale consensus nodig is. Via kompromisserige
akkoorden lijkt nationale verstandhouding nog altijd mogelijk. Een beroep
op het vaderland heeft nog niet veel
van zijn overredingskracht ingeboet
ofschoon het ook binnenlands met de
dag moeilijker wordt water en vuur
te verzoenen. Maar op internationaal

niveau ligt verstandhouding nog altijd
buiten bereik. Een wereldfederatie is
nog met voor morgen. En zeker met op
ekonomisch ntveau waar: de.tegenstellingen op de, koop tpe financieel geladen zijn.
•
'
•*
•
•
Hoe dan ook voor wervelwind-minister
Kissinger is de beslissing van Wenen
niet onverdeeld gelukkig uitgevallen.
Wel mag hij zich tevreden achten me^t
de opheffing van het olieërnbargo tegen de VS (ondanks Libisch en Syrisch
verzet) maar er is met duidelijk gebleken of FeisaI van Saoedi-Arabié,
de grote verdediger van het Amerikaanse verzoek, ook overweegt,om de
oHeproduktie op te voeren, teneinde
de stijgende Amerikaanse vraag te
kunnen bevredigen. Aan die olie zal
Kissinger nog eeQ,_taai vyer^stuic hebben.
(
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SLECHTS AANDACHT VOOR
EKONOMISCHE GROEI
(AVD) Sinds 15 maart jl. heeft
Brazilië een nieuwe president.
Naar de mening van de Braziliaanse kiezer werd hierbij niet
gevraagd. Ernesto Geisel werd
aangewezen door aftredende president Emilio Garrastazu Medici...
overeenkomstig de wil van het
militair regiem.
Tien jaar geleden (maart 1964)
kwam een einde aan de « syndikale » republiek van president
Joso Goulart die na een militaire
coup naar Uruguay kon ontkomen.
Inmiddels is Brazilië de sterkste
mogendheid van heel LatijnsAmerika
geworden. Het
land
droomt zelfs van een PortugeesBraziliaanse Gemeenschap inklusief de Portugese gebiedsdelen
in Afrika !
Jammer genoeg was die periode
van ekonomische voorspoed getekend door een autoritaire ontwikkeling van het gezag. Maarschalk Gastello Branco (wiens
rechterarm Geisel heette] schafte
de demokratische vrijheden af.

De kamers werden ontbonden en
de politieke partijen opgedoekt.
Roerige andersdenkenden werden gefolterd. De pers werd gemuilband. Vakbonden
mochten
blijven bestaan, vooropgezet dat
ze de alleen-zaligmakende regeringspartij ter wille waren. Om
de demokratische schijn te redden werd zelfs een officiële oppozitiepartij geduld. Als president
Medici in 1964 de teugels van
Branco overneemt heeft de politiek kompleet uitgediend. Het
land wordt bestuurd door dekreten en alles wordt ondergeschikt
gemaakt aan het ekonomisch
groeiproces waarbij de rijken nog
rijker worden... en de armen nog
armer.
Die Braziliaanse militairen hebben aan alles gedacht, aan miljarden
verslindende
Amazoneprojekten en aan sociale hervormingsplannen die nooit een begin
van uitvoering kregen. Terwijl
« das Militar » bij zijn staatsgreep
van tien jaar geleden den volke

beloofde dat het zijn gezag uit
handen zou geven « van zodra de
demokratie is hersteld » klampt
het zich vandaag krampachtiger
dan ooit aan het beleid vast.
Ernesto Geisel (65) wordt geportretteerd als een sfinks die bovendien alleen in werken ontspanning vindt, een autentieke
technokraat. Het is erg problematisch of hij zijn land naar een
liberaler bestemming zal voeren
waarbij de ekonomische welvaart
dan ook doorstroomt naar de
verpauperde bevolking van dit
reusachtig land. Als militair rechter trad hij destijds onverbiddelijk op tegen rebellen en andere
vijanden van het regiem, maar
liet hij het beruchte kommando
van de dood, gespecialiseerd in
het likwideren van revolutionaire
andersdenkenden ongemoeid. Een
« ongelukkige start » was alvast
dat bij zijn beëdiging uitgerekend
Pinochet van Chili, Bordaberry
van Uruguay en Banzer van Bolivia aanwezig waren...

(jeeveedee) Ook de Nederlanders gaan naar de stembus,
volgende week woensdag (27 maart). Hier gaat het niet om
vervroegde verkiezingen en dus niet om de samenstelling
van een nieuwe volksvertegenwoordiging, maar om de Provinciale Staten, de provincieraden dus. Omdat dit bestuursorgaan de meeste Nederlanders weinig zegt — de Individuele kiezer heeft zelden iets met zijn provinciaal bestuur
te maken —, zouden de komende verkiezingen als een simpele formaliteit, een vierjaarlijks « tussendoortje », kunnen
worden beschouwd. Dat is echter helemaal niet het geval.
27 maart staat in Nederland duidelijk in het teken van de
landelijke politiek, eenvoudig gezegd : de stembus-uitslag
zal onvermijdelijk geïnterpreteerd worden als een goed- of
afkeuring van het beleid van de regering-Den Uyl. Daarom
ook dat de kopstukken van de diverse partijen avond aan
avond op pad zijn om elkaar te belagen of de hand boven het
hoofd te houden, terwijl over provinciale belangen nauwelijks
gesproken wordt !
Verbazing behoeft dit verschijnsel niet te wekken overigens.
Want de na-oorlogse politieke geschiedenis in Nederland
heeft aangetoond dat provinciale verkiezingen rechtstreekse
gevolgen kunnen hebben voor de zittende regering. Dat
hangt af van het tijdstip waarop zulke verkiezingen worden
gehouden en de omstandigheden waaronder de regering tot
stand kwam. Zeker is dat de regering-Drees (senior !) in
1958 moest aftreden omdat de provinciale verkiezingen uitwezen dat de socialisten in ongenade waren geraakt. En in
1966 sneuvelde het « rooms-rode » kabinet-Cals-Vondeling,
nadat de provinciale stembussen hadden aangetoond dat er
veel kritiek was op de samenwerking tussen katholieken en
socialisten. En daar de nog geen jaar oude regering-Den Uyl
feitelijk slechts op de been is kunnen blijven dank zij een
voorzichtig uitgebalanceerd evenwicht, wordt het ook voor
haar na 27 maart ongetwijfeld uitkijken geblazen !

AMERIKAANS-EUROPEES
GEDONDER
(AVD) De rede die Nixon zaterdag
jl te Chicago weggaf zal als een
zwarte pagina in de annalen van
de Europees-Amerikaanse betrekkingen geboekstaafd staan. De
Amerikaanse president ziet van
zijn gepland bezoek aan Europa af
omdat Europa naar zijn gevoel zowel financieel als ekonomisch een
anti-Amerikaanse
koers
vaart.

Bij voortduring van die koers zou
hij van zijn kongres onmogelijk
de steun kunnen loskrijgen die on.
ontbeerlijk is voor het handhaven
van het Amerikaans troepenpeil
in Europa, waardoor dan de hele
Europese veiligheid op een gevaarlijke helling zou belanden.
Men mag er vanuit gaan dat het
» ultimatum » van Nixon aan Euro-

PORTUGAL
OP VERKEERDE WEG
(AVD) In Portugal wil het maar niet gesmeerd lopen. Eind vorige week
heeft premier Caetanc de chef-staf van de strijdkrachten
en diens
plaatsvervanger generaal Antonio de Spinola ontslagen. Zaterdag jl.
hing boven Lissabon de dreiging van een ultra-rechtse
staatsgreep.
Later werd medegedeeld dat de opstandige infanteristen die tegen de
regering oprukten door republikeinse wachten tot staan waren gebracht.
Voorlopig ging de aandacht hoofdzakelijk naar het ontslag van generaal
de Spinola, die pas een maand geleden op de nieuw geschapen post
van plaatsvervanger was benoemd. De Spinola kwam in het nieuws
toen hij zijn boek « Portugal en de toekomst », inmiddels
uitgegroeid
tot een bestseller, op de Portugese markt bracht. In zijn analyse van
de toestand spreekt Spinola zich uit voor een federatie van wat hij als
Lusitania omschrijft — waarbij Mozambique, Portugees Guinea en
Angola over een eigen parlement zouden beschikken en alleen voor
defensie, federale zaken en financiën van Lissabon zouden afhangen.
Blijkbaar werd dit streefdoel te Lissabon ongunstig onthaald. Caetano
zelf beweert dat de betrokken Afrikaanse feiders vandaag niet langer
in een federafe oplossing geloven.
Geleidelijk aan is de Estado Novo van Salazar in een soort diplomatieke afzondering terechtgekomen mede als gevolg van de onwil van
zijn leiders om sluitende slotsommen te trekken uit de historische
verschuivingen, die zich na de machtsovername van Salazar, nu al
achtenveertig jaar geleden hebben voorgedaan. Zelfs de UNO erkende
de soevereiniteit van Guinea-Bissau, terwijl in Mozambique en Angola
een koloniale oorlog zonder hoop op sukses blijft
voortsmevfen.
Caetano gooit er nagenoeg de helft van zijn staatskas tegenaan, terwijl
duizenden rekruten met de dag minder warm lopen voor een naar de
prognose van Spinola onmogelijk te winnen oorlog. In zijn boek stelt
de generaal dat zijn ekonomisch leeggebloed vaderland dertig jaar zal
nodig hebben om zijn achterstand op de zwakste Europese partner
in te lopen.
Na een geveinsde liberalisering heeft het regiem van Caetano de tota-litaire praktijken van Salazar gehandhaafd. De omvorming van de Pide,
de beruchte Portugese politie tot orgaan van de staatsveiligheid
heeft
de ' stijl ' van de gevreesde kruisverhoren niet afgezwakt en niets
gewijzigd aan het totalitaire patroon van het regiem. Vandaag probeert
Caetano een middenkoers te varen. Onder druk van ultra-konservatieve
groepen moet hij de strijd tegen de guerillabewegingen
voortzetten
ofschoon hijzelf niet langer in een gunstige ontwikkeling van die konfrontatie gefooft.
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pa o.m. een gevolg is van Kissingers feeds bij het begin van
maart gemanifesteerde kittelorigheid. 3 maart jl was de Amerikaanse minister nog te Bonn waar
Walter Scheel, voorzitter van de
Europese ministerraad hem informeerde over Europa's bedoelingen m.b.t. de Arabische wereld.
Maar een dag later vernam Kissinger voor het eerst in zijn leven dat de Gemeenschap aan de
Arabieren een over drie fazen gespreid gesprek over wetenschappelijke, technische en kulturele
bijstand had voorgesteld. Meteen
zag Kissinger zün pogingen om
te Geneve Arabieren en Israëli's
samen achter de groene tafel te
krijgen met zware hypoteken bezwaard... terwijl het Europees
voorstel op de koop toe zijn eigen
bemoeiingen doorkruiste, om een
gemeenschappelijk standpunt van
de industriestaten (Amerika, Japan en Europa) tot stand te brengen.
De spanning nam nog toe als gevolg van 'de Frans-Amerikaanse
polarizering. Jobert van Frankrijk
verklaart wat graag dat de aanwezigheid van Amerikaanse troepen
in Europa voor hem geen principiële aangelegenheid is. Hierbij
werpt hij dan het venijnig vraagje op, of die Amerikanen voor
hun eigen of voor ons voordeel
in Europa blijven !
Belangrijker dan sensibiliteiten is
volgens mij de vraag waarin het
Europees belang precies bestaat.
De voordelen van komplete onafhankelijkheid zijn dacht ik relatief
klein als men ze vergelijkt met
hVt risiko van een breuk in het
Atlantisch bondgenootschap. Hier
is weinig ruimte voor nukkige rivaliteit. Betrokken op het hoofddoel — de beveiliging van de
westerse leef- en gedachtenwereld — zijn alle partners gelijkwaardig ook als ze van mening
verschillen over soms belangrijke
bijkomstigheden. Per slot heeft
ook Amerika belang bij een ongeschonden bondgenootschap en is
het erg onwaarschijnlijk dat Nixon
zijn « ultimatum » zal waar maken. Toch zal zijn Chicagospeech
wel meer zijn dan een poging om
de aandacht van Watergate af te
leiden en een buitenlands probleem te kreëren.

PROVINCIALE
VERKIEZINGEN
MET
LANDELIJKE
BETEKENIS

Zoals bekend telt het huidige Nederlandse kabinet tien ministers van de zogenoemde progressieve partijen — socialisten,
Radikalen (PPR) en Demokraten '66 — en zes kristelijke
bewindslieden, namelijk van de Katolieke Volkspartij en van
de Anti-Revolutionaire Partij. Erg van harte is de samenwerking tussen progressieven en kristen-demokraten vanaf het
begin niet gegaan. Laatstgenoemden kregen van hun achterban voortdurend te horen dat ze zich met huid en haar aan
de Partij van de Arbeid, de socialisten dus, hadden overgeleverd, terwijl de socialisten op hun beurt van '"•un linkervleugel herhaaldelijk het verwijt kregen dat ze tc-wille van
hun regeer-belustheid veel te veel water bij hun rode wijn
hadden gedaan. Onder de spanningen die deze verhouding
meebracht, groeide de belangrijkste oppositiepartij, de liberale VVD. En aan de kant van deze VVD staat ook de ChristeliJk-Historische Unie, die echter tegelijkertijd bij monde
van haar voormannen belijdt dat ze samen met de katholieken en de Anti-Revolutionairen, regeringspartijen dus, op
weg is naar de vorming van één grote kristelijke partij, die
voorlopig Christen-Demokratisch Appèl heet. Probeer zo'n
ingewikkelde toestand maar eens uit te houden !
Het merkwaardige is dat in vijf van de elf Nederlandse provincies de drie kristelijke partijen met een gezamenlijke lijst
uitkomen terwijl ze in de overige provincies gescheiden
optrekken. Maar wat de aanstaande verkiezingen vooral
interessant maakt, is de vraag hoe de kristelijke partijen zich
uit de slag zullen trekken, of ze nu samen of afzonderlijk
een beroep op de kiezer doen. Als de Katholieke Volkspartij
immers de nederlaag gaat lijden die enkele opinie-onderzoeken voorspellen, wordt het voor de katolieke leiders de
vraag of zij het kabinet-Den Uyl moeten blijven steunen. Ook
de Anti-Revolutionairen kunnen voor dit dilemma komen te
staan. En als beide kristelijke groeperingen wél regeringsgetrouw blijven, moet men zich afvragen wat er van dat
Christen-Demokratisch Appèl nog kan komen met een Christelijk-Historische Unie die hardnekkig in de oppositie blijft.
Zo beloven de verkiezingen van volgende week, hoe provinciaal hun bedoeling ook is, niet alleen te beslissen over
het voortbestaan van de regering, maar ook over de vorming van de grote kristelijke centrumpartij. 27 maart wordt
— op termijn — even gewichtig als 10 maart dat voor
België was I
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HUN VOORKEURSTEMMEN
in het nieuw verkozen parlement zal de VU beschikken over
22 volksvertegenwoordigers en 16 senatoren Verscheidene
onder hen behaalden een uitgesproken persoonlijk sukses op
hun lijst. Ter informatie van onze lezers brengen wij hieronder hun aantal voorkeurstemmen in verhouding tot het totaal
aantal stemmen door de lijst behaald.

KAMER
SCHILTZ Hugo : 28.052 voorkeurstemmen (27,7% van het
lijsttotaal).
De heer Schiltz was lijsttrekker voor de Kamer in het
arr. Antwerpen.
MATTHEYSSENS Reimond : 1.100 voorkeurstemmen (1,0%
van het lijsttotaal).
De heer Mattheyssens stond tweede op de Kamerlijst in
het arr. Antwerpen.

VUJO-LEUVEN SOLIDAIR
MET BASKEN
In de druilerige regen trok een
afvaardiging van de Leuvense
Vujo, Q.l.v. kamerlid Willy Kuljpers, naar de Franse ambassade
aan de Hertogstraat te Brussel.
Voor het gebouw demonstreerden
zij er met een drietal pamfletten
waarop te lezen stond : « Vrije
volkeren in Oost en West = Europese toekomst », « Frankrijk erken de rechten van de mens :
bevrijd Baskenland » en « Baskenland vrij in federaal Europa ».
Dit alles was het gevolg van een
korte betoging die dinsdagnamiddag doorheen de straten van Leuven trok en een pamflettenbedeling aan het station.
Aan de bisschop van Bayonne
stuurde Vujo-Leuven volgend telegram :
• Monseigneur,
Uit de Nederlandstalige pers vernemen w i j dat u het in tegenstelling tot de bisschop van Bilbao
niet nodig oordeelde het stilzwij-

gen te verbreken om ter hulp te
komen van de gediskrimineerde
Baskische bevolking.
Op het ogenblik dat een hongerstaking van Basken een dramatische wending neemt, schokt zulk
een houding het kristelijk en menselijk geweten.
Monseigneur, verbreek het stilzwijgen inzake het onrecht de
Basken aangedaan in uw diocees.
Maak dat de hogere klerus geloofwaardig blijft ».
Vervolgens de tekst van de Vujomotie :
# Vaststellend dat de hongerstaking van Basken in Noord-Baskenland (Zuid-Frankrijk) een dramatische wending dreigt te nemen,
hekelen de Volksuniejongeren de
houding van de Franse overheden,
die op de meest schijnheilige wijze de verantwoordelijkheir voor
de hongerstaking op de Basken
zelf afwentelen.
# De Volksuniejongeren herinneren eraan dat de Franse regering
door het verbieden van 2 Baskische en 2 Bretoense verenigingen
het recht van vereniging niet langer eerbiedigt en dat zij de ver-

drukking van de kleine volkeren
binnen de grenzen van de Franse
staat op haar naam schrijft. Vujo
is van oordeel dat alleen de Franse overheid zelf verantwoordelijk
is voor het al dan niet gewelddadig protest dat zij door dit struktureel geweld uitlokt.
9 De VU-jongeren merken op dat
Frankrijk in een tijd waarin het
vrij verkeer tuSsen de lidstaten
van de Europese Gemeenschap
georganiseerd wordt, niet duldt
dat verenigingen binnen de Franse staat vriendschappelijke betrekkingen onderhouden met buitenstaatse ontvoogdingsbewegingen.
# De VU-jongeren betreuren dat
in het gesloten en autoritair stelsel van Frankrijk, ook de konventie van Geneve en de grondwaarden van de Franse revolutie miskend worden : vrijheid, gelijkheid,
broederlijkheid.
0 Vujo zal niet nalaten bij de bevoegde Belgische instanties aan
te dringen op een nieuwe politiek
ten opzichte van Frankrijk, nu de
demokratische
vrijheden
daar
niet langer beschermd worden.

GOEMANS Hektor : 2.891 voorkeurstemmen (2,8% van het
lijsttotaal).
De heer Goemans stond derde op de Kamerlijst in het
arr. Antwerpen.
DE BEUL André : 1.661 voorkeurstemmen (1,6% van het lijsttotaal).
De heer De Beul stond vierde op de Kamerlijst in het arr.
Antwerpen.
SELS Ludo : 5.774 voorkeurstemmne (17,6% van het lijsttotaal).
De heer Sels was lijsttrekker voor de Kamer in het arr.
Mechelen.
SOMERS Joos : 2.375 voorkeurstemmen (7,2% van het lijsttotaal).
De heer Somers stond tweede op de Kamerlijst in het
arr. Mechelen.
BELMANS Jo : 5.504 voorkeurstemmen (20,1% van het lijsttotaal).
De heer Belmans was lijsttrekker voor de Kamer in het
arr. Turnhout.
ANCIAUX Vik : 10.812 voorkeurstemmen (14,6% van het lijsttotaal).
De heer Anciaux was lijsttrekker voor de Kamer in het
arr. Brussel.
VALCKENIERS Jef : 11.540 voorkeurstemmen (15,6% van het
lijsttotaal).
De heer Valckeniers stond tweede op de Kamerlijst in
het arr. Brussel.
PEETERS Paul : 3.364 voorkeurstemmen (4,5% van het lijsttotaal).
De heer Peeters stond derde op de Kamerlijst in het arr.
Brussel.
KUIJPERS Willy : 7.183 voorkeurstemmen (24,5% van het
lijsttotaal).
De heer Kuijpers was lijsttrekker voor de Kamer in het
arr. Leuven.
OLAERTS Jef : 4.388 voorkeurstemmen (22,5% van het lijsttotaal).
De heer Olaerts was lijsttrekker voor de Kamer in het
arr. Hasselt.
RASKIN Evrard : 6.542 voorkeurstemmen (28,0% van het lijsttotaal).
De heer Raskin was lijsttrekker voor de Kamer in het
arr. Tongeren-Maaseik.
VAN LEEMPUTTEN Richard : 4.878 voorkeurstemmen (19,9%
van het lijsttotaal).
De heer Van Leemputten was lijsttrekker voor de Kamer
in het arr. Aalst.
MARTENS-DE KEGEL Georgette : 2.692 voorkeurstemmen
{10,9% van het lijsttotaal).
Mevrouw Martens stond tweede op de Kamerfijst in het
arr. Aalst.
BAERT Frans • 7.296 voorkeurstemmen (14,8% van het lijsttotaal).
De heer Baertwas lijsttrekker voor de Kamer in het arr.
Gent-Eeklo.
VAN GREMBERGEN Paul : 2.983 voorkeurstemmen (6,0 van
het lijsttotaal).
De heer Van Grembergen stond tweede op de Kamerlijst van het arr Gent-Eeklo.
_
VAN

DER EECKEN-MAES Nelly : 7.484 voorkeurstemmen
(28,5% van het lijsttotaal).
Mevrouw Van der Eecken was lijsttrekster voor de Kamer
in het arr. St-Niklaas.

VANSTEENKISTE Miei : 6 733 voorkeurstemmen (25,6%*-van
het lijsttotaal).
De heer Vansteenkiste was lijsttrekker voor de Kamer
in het arr Oostende-Veurne-Dilksmuide.
VANDEMEULEBROECKE Jaak : 4.384 voorkeurstemmen (16,7%
van het lijsttotaal).
De heer Vandemeulebroucke stond tweede op de Kamerlijst in het arr. Oostende-Veurne-Diksmuide.

Zondag hield het TAK zijn vijfde taalgrensmars van Brussel naar Halle. Ruim 400 manifestanten waaronder heelwat jongeren, liepen de 25 km-lange voetmars. De voornaamste slogans van de optocht waren
Brussel = 19 gemeenten en de onmiddellijke splitsing van het te grote kiesarrondissement Brussel1_J ^ H I I ^ ^
\/tt\t^\j^t^r4f^
Halle-Vilvoorde
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BABYLON Mik : 8.830 voorkeurstemmen (32,5% van het lijsttotaal).
De heer Babyion was lijsttrekker voor de Kamer in het
arr. JRoeselare.
VANSTEENKISTE Luk :7.469 voorkeurstemmen (32,4% van
het lijsttotaal).
De heer Vansteenkiste was lijsttrekker voor de Kamer
in het arr. Kortrijk.
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HET VLAAMS NATIONALISME
EN DE WERELD VAN DE ARBEID

(1)

PROF. DR. JEF MATON
Aan de oorsprong van onze maatschappelijke Ws/e op het nieuwe Vlaanderen ligt een ideaal : de droom omtrent
een klein volk, dat tot geestelijke bloei
komt en zijn ontloken geest en intellect, zijn-« herworden wij » uitgiet in
stof en materie, in ekonomie en politiek. Algemeen gezien, slaat het begrip kuituur op de aktiviteit van de
mens. die natuur en grondstoffen omvormt tot menselijk produkt, tot uiting
en neerslag van menselijke geest, tot
' verstelde » menselijkheid.
Kuituur
beoogt het geven van zinvolle materiele gestalte, aan de wereld waarin
wij leven. Deze wereld, waarin wij
leven, is echter geen luchtledige abstraktie. Hij ademt, leeft en konkretiseert zich in het kader van maatschappelijke
verbanden, in « levenskringen x : het gezin, de gemeente, de
streek.
Vlaanderen, Europa en de
wereld.
' Vlaamse Kuituur • omhelst alles wat
betrekking op het menselijk
produkt
van de levende, arbeidende Vlaming,
van het levende, arbeidende Vlaanderen heeft.
Zo gezien is het doel van de Vlaamse
Beweging niet enkel van « Nederlandssprekend » te worden en te blijven. De finaliteit
van de Vlaamse
Beweging is veel ruimer : zij beoogt
de zelfverwezenlijking van de Vlaming
als mens en volk.
Zelfverwezenlijking
niet enkel in het samen bidden en
zingen, maar tevens en vooral : in het
samen arbeiden, het samen doen en
het samen handelen. Niet enkel in de
vrijetijdsbesteding,
maar tevens en
vooral in de nuttige, zinvolle herschepping van grondstof en natuur. Niet
enkel in boeken, maar tevens en evenzeer in bakstenen, gebouwen, nieuwe
wijken, nieuwe landschappen, nieuwe
fabrieksgebouwen, ^nieuwe
woonkultuur, nieuwe industriële
vormgeving,
nieuwe vormen van samenarbeid.
In een woord : Vlaamse kuituur is de
zelfverwezenlijking van de Vlaming als
mens en volk in de wereld van stof en
materie. Kuituur moet zich realiseren
langs arbeid in materie, wil het niet
als folklore afsterven. Arbeid van zijn
kani moet zinvolle kuituur worden opdat de arbeidende Vlaming zichzelf
als mens in het arbeidsproces zou

TOEKOMSTGERICHTHEID
EN LEVENSECHTHEID
VAN MAATSCHAPPELIJKE DROOM
NAAR VISIE
Wij kunnen veel meer dan de arme
Middeleeuwen. Historisch gezien hebben wij in de lange loop van ons beGtaan, nog nooit zoveel ekonomische
troeven binnen het bereik van onze
macht gehad. Wij zitten op de strategische monding van de Europese stromen. Onze havens kunnen stapelplaats
en verdelingscentrum zijn van de Europese energie. Wij hebben een grote
potentie aan inteHekt, vakmanschap,
wilskracht en dynamisme, die deze
ekonomie, dit kapitaal kunnen beheer•;en, beheren, stuwen en richten tot
welzijn van de Vlaamse mens. Tot
welzijn overigens van elke Europese
staatsburger, die binnen onze grenzen
leeft en werkt. Maar dit zal niet gebeuren zonder strijd en doortastendheid.
Hebben wij nooit zoveel mogelijkheden gehad als nu, dan hebben wij
tegenover ons nooit zovele naamloze,
samengebalde krachten gehad als in
deze tijd : naamloze financieel-ekonomische machten, naamloze en gezichtsloze partijmachten.
Ofwel veroveren en beheersen wij
deze machten, met de kracht van ons
intellekt, onze wetenschap en onze
durf, ofwel gaan wij als volk aan deze
krachten ten onder. Wij hebben geen
andere keuze dan dit kapitaal, deze
fabrieken, deze technologie te bemeesteren. Doen wij het niet, dan
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kunnen realiseren, opdat de arbeid als
dusdanig mensslijpend
en mensvormend zou worden. In de maatschappij
van morgen moet arbeid
uiteindelijk
tot participatie aan een zinvolle maatschappelijke
opdracht. Arbeid
moet
worden tot maatschappelijke
schepping, waarin de arbeidende mens zich
als scheppend wezen terugvindt. Participeren is zichzelf uitschoppen in het
samen maken en het samen doen. Het
samen maken van produkten, die door
de gebruikende gemeenschap als stukken verstelde menselijkheid aanvaard
en ervaren worden. Het samen realiseren van een maatschappelijke taak,
die in zichzelf boeiend, zinvol en heiligend is.
Wat wij hier als uitdagend toekomstideaal vooruitschuiven, is in onze doctrine niet nieuw. Het zit onuitgesproken verweven in de droom van de
voorgaande generaties.
Wat was het dat de Vlaamse-nationale
denkers en dichters in de Vlaamse
kuituur en ekonomie van de middeleeuwen en de renaissance heeft geboeid ? Dat Vlaanderen toen onder de
« rijkste » streken van de wereld
werd gesteld ? Neen. Maar wel dit :
dat de Vlamingen [met hun beperkte
ekonomische en technische
middelen
van toen] er in geslaagd zijn met een
ongeëvenaarde zwier en durf hun zijn
en hun ziel in vorm, klank en kleur te
vertalen. Zij hebben zichzelf in materie vertolkt : niet enkel in kathedralen,
maar ook in belforten en ziekenhuizen.
Niet enkel in gedichten en gezangen,
maar evenzeer in arbeidswoningen en
gebruiksvoorwerpen.
In deze bloeiperiode materialiseert de Vlaming zijn
ziel, geloof en hoop, in de wereld van
stof en produktie, en dit doende transcendeert hij materiële produktie tot
uitdrukkingsvorm
van menselijke bewogenheid. Hij doordrenkt de stof met
zijn geest, en de stof bezielend, tilt
hij haar op uit haar zinloosheid. Hij
omhangt de stof met de « tover » en
« luister - van zijn bezieling.
Dat moeten wij opnieuw kunnen :
geest en ziel inblazen aan de mechanistische ontwikkeling
van ekonomie
en produktie. En in de vervulling van
dit ideaal niet alloen onszelf optrekken, maar ook het volk, waarvoor wij
leven.

gaat Vlaanderen ten onder aan de
machten, die het heeft opgeroepen.
De frankofonen zijn geërgerd omwille
van het taaidekreet, dat de vernederlandsing van de bedrijfstaal beoogt.
Wij willen echter veel meer dan in het
Nederlands bevolen te worden. Wij
willen de leeuw planten in elke fabriek, niet als heraldisch teken, maar
als teken van onze menselijk koningschap over schepping, natuur, kapitaal en technologie. Meesterschap
krijgen over de hedendaagse materiële schepping, deze schepping aanwenden tot ontplooiing van het volk.
Dat is de opdracht van onze generatie.
Deze opdracht is toekomstgericht.
« Droom is verte », zegt Verschaeve.
Dromen is de verte afpellen, de toekomst aftasten, nieuwe kansen en
bondgenootschappen op de weegschaal leggen, risiko's afwegen en
sprongen wagen in het onbekende.

meetrekken in zijn vaart. Omdat Memlings droom onwezenloos is. Maar
Breughel, Van Eyck en Rubens zijn in
zijn ogen opgetilde aarde, « volheid
van leven, dat opwaarts wiekt ». Dat
moeten wij kunnen op het politieke en
ekonomische vlak : de aarde meetrekken in de vlucht van onze ziel, arbeid
ombuigen tot dialoog van mens met
natuur en machine. Zoals de mystiek
van onze grote schilders met zijn voeten geworteld stond in het naturalisme van de aarde, zo moeten wij onze
toekomstdromen kunnen vertalen in
blauwdrukken en plannen, in wiskundige formules en computertaal, in
technische procédés en doenbaarheidsstudies in innovaties en uitvindingen, in politieke strategie en partijprogramma's in strooibiljetten, plaktochten en marsen, in onderhandelingen en
uitoefening van machtsdruk.
EKONOMISCHE POLITIEK
ALS HEFBOOM
VAN VOLKSE ONTWIKKELING
Staathuishoudkunde is niets anders
dan het toepassen van het beginsel
van de spaarzaamheid ; het spaarzame, rationele gebruik van de middelen bij het nastreven van de ekonomische, sociale en kulturele doeleinden, die de gemeenschap zich heeft
gesteld.
Het kapitalistisch stelsel van de oligopolistische grootbedrijven kent geen
doeleinden, tenzij dit ene : tot kopen
aanzetten en verkopen. Het kent geen
regels van goed of kwaad, van recht
of onrecht. Waarde heeft voor hen
alleen datgene, wat verkoopbaar is.
Wat erger is : dit systeem tracht van
de markt en uit de samenleving te
verdringen alle goederen, die als
koopwaar verhandelbaar zijn, alle goederen, die geen prijs hebben. En precies onder deze niet-materiële (of spirituele) goederen, zijn er een aantal
die ons als Vlaamsgezinden nauw aan
het hart liggen : de vrijheid, de liefde,
de persoonlijke integriteit, de trouw,
de taal. Deze goederen hebben inderdaad geen prijs, zij zijn niet te koop,
zij zijn onbetaalbaar. Zij worden door
ons ekonomisch en politiek systeem
uit de samenleving verdrongen, niet
enkel omdat zij geen prijs hebben,
maar tevens omdat zij voor ons ekonomisch en politiek bestel hinderlijk
en tegendraads zijn. Anderzijds staan
bepaalde goederen, die een hoge handelswaarde hebben, bij ons als schadelijk en immoreel aangeschreven,
zoals : de wapens, die in Zeebrugge
verscheept worden naar de ontwikkelingslanden, ongezond voedsel. Maar

evenzeer : de drugs en bepaalde zuiver liberaal-libertijnse levenshoudingen die onder de van een verkeerd
begrepen links zijn aan onze jeugd
worden te koop geboden.
Zullen wij toelaten dat de grootmachten van de financiën (in overleg met
de enkele partijleiders) eigengereid
en eigenmachtig beslissen, welke goederen zullen geproduceerd worden en
welke niet ? Zullen zij aan de gemeenschap hun waardeschaal opdringen ?
Neen, onze gemeenschap zal zelf zijn
ekonomische, sociale, kulturele en
ethische normen en objektieven vastleggen en de ondernemingen zullen
hun werk doen binnen het kader, door
de gemeenschap opgelegd.
Ik zeg wel de gemeenschap ; en niet
een besloten groep van partijtenoren
en sociale partners, die achter gesloten deuren en buiten weten van het
volk en het parlement, de ekonomie
van deze staat leiden.
Belgié heeft geen geplande ekonomie,
wel een gemengde ekonomie. Een gemengde ekonomie, waarin opgestapelde staatsmacht meer en meer wordt
gebruikt en misbruikt voor de behartiging van partijbelangen en persoonlijke profijten. Ook staatsmacht wordt
koopwaar, die gekocht wordt via
dienstbetoon (een taak, die normalerwijze toekomt aan de administratie)
en dure verkiezingskampagnes, en die
verzilverd wordt in de daarop volgende legislatuur, ten voordele van de
regeerders, de partij en de partijfavorieten. Waarom willen de tenoren van
de twee grootste partijen van dit land
de grenzen van de marktekonomie Inkrimpen ? Om tot een efficiënter en
billijker beheer en verdeling van de
produktie te komen ? De werkelijkheid toont aan dat zij de grenzen van
de martkekonomie alleen maar willen
verleggen om de grenzen van hun eigen macht en willekeur te kunnen uitbreiden. En waarom zouden de financiële grootmachten hen daarin niet
tegemoet treden : zij hebben de vrije
marktekonomie reeds lang overboord
gegooid en ook de regels van de vrije
konkurrentie. Het blijkt voor hen inderdaad veel eenvoudiger en gemakkelijker te zijn om partij-politici en
partijpolitieke ambtenaren om te kopen dan nieuwe uitvindingen toe te
passen en hun bedrijfsorganisatie te
verbeteren. Het zijn slechts de kleinbedrijven en de zelfstandigen, die nog
konkurreren met het wapen van de
vindingrijkheid en de spaarzaamheid.
Zij zijn immers niet groot genoeg om
het wapen van de macht en de omkoperij te hanteren.
(vervolgt)

Als wij voorhoede zijn, moeten wij
dat kunnen : oude gewaden afleggen,
Vlaanderen ter wille. « Leven dat
groeit, zegt Verschaeve, moet grenzen
verleggen », en . verstard verleden,
dat stromend leven afspert », mag
niet « als gevestigde orde gelden ».
Droom is toekomstverte, die uit leven
en werkelijkheid is geboren en langs
verwezenlijking tot leven terugkomt.
Waarom hield Verschaeve niet van
Memling, wel van Breughel, Van Eyck
en Rubens. Omdat, in zijn ogen, Memling een vlucht betekent naar de hemel, die de aarde en wereld niet kan
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NIEUWE GEZICHTEN IN
DE YU-PARLEMENTSFRAKTIES
In deze galerij brengt Wij
de nieuwe gezichten in de
VU - parlementsfrakties.
Met deze nieuwe mensen
bewijst de Volksunie nogmaals haar imago van jonge partij. Tevens trad een
t w e e d e vrouw (mevr.
Georgette Martens-De Kegel ) toe tot onze kamerfraktie, waarover zich iedereen alleen maar kan
verheugen. Al deze nieuw
verkozen mensen hebben
reeds eerder hun steke gestaan in onze partij en de
Vlaams - nationale strijd,
sommigen in het kader,
anderen als mandatarissen
in gemeente-, federatieof provincieraden.

>tf«^-.

Mevr. G. Martens-De Kegel
(Ninove)
volksvertegenwoordiger

Jaak Vandemeulebroucke
(Oostende)
volksvertegenwoordiger

Joos Somers
(St. Katelijne-Waver)
volksvertegenwoordiger

Paul Van Grembergen
(Ertvelde)
volksvertegenwoordiger

Jef Valkeniers
(Schepdaal)
volksvertegenwoordiger

Paul Peeters
(Kapellen o.d. Bos)
volksvertegenwoordiger

Rik Vandekerckhove
(Genk)
senator

Oswald Van Ootegem
(Gentbrugge)
senator

Zijn w i j nu maar aan een
voorstelling van de neofieten toe, dan hopen w i j
in de komende uitgaven
van ons weekblad hen nader te belichten en aan
een spervuur van vragen
te onderwerpen.

Alvast wensen w i j hen
proficiat met hun verkiezing, veel werkijver en
moed toe om hun werk
naar behoren te vervullen
ten bate van Vlaanderen
en onze partij.

FDF KREEG
PLDP DEKSEL
OP DE NEUS
Er is ruzie in het frankofone Brusselse gezin.
De snode plannetjes die tijdens
de verkiezingskampagne
hoopvol
gesmeed werden, hebben weinig
sukses geboekt.
Reeds op de eerste vergadering
van de Brabantse
provincieraad
heeft het PLDF-raadslid Mesot op
een enigszins
melodramatische
toon afscheid genomen van zijn
FDF-spitsbroeders.
Het FDF verliest meteen in de Brabantse provincieraad zes zetels en tuimelt
daarenboven van de machtigste
fraktiestoelen
naar minder eervolle
tweederangsplaatsen.
Juist nu de frankofonen er op
uit waren om de Brabantse bestendige deputatie in handen te
nemen, kregen zij het deksel op
hun neus en worden zij door hun
akolieten in de steek gelaten
Het hele FDF-avontuur is voor de
stoere radikale liberalen als Hou-
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gardy en Van Offelen immers op
een bittere teleurstelling uitgedraaid. Zij hebben op het verkeerde paard gewed Het zal dan ook
niet lang meer duren voor Jiet
andere monsterverbond dat het
FDF destijds sloot, door de leden
van het Rassemblement Wallon
zal opgeheven worden
Eerlijk, wie de Brusselse frankofonen kent, had niet anders verwacht.
Met dergelijke lui kan geen redelijke mens samenweri<en Voor
ons is het de voorbode van een
gunstige evolutie : de Waalse federalisten zullen deze les niet
licht vergeten en hebben nu ook
ervaren dat het FDF-avontuur
slechts de aanschijn van een
kaartehuisje had.
Ook de Brusselaars hebben zich
niet laten misleiden en hebben —,
al te laat —, ingezien dat het
FDF-gekakel weinig oplevert.

AANZUIVEREN
Daartegenover staat het enorme
opbouwwerk dat de Vlaamse gemeenschap te Brussel op korte
tijd realiseerde.
De baggervverken in de Brusselse
poel leveren stilaan resultaten op.
De Brusselse Vlamingen werken
immers bijzonder hard, en op een
doordachte manier
Het resultaat hiervan is ongetwijfeld dat de Brusselse frankofonen hun laatste machtsroes beleven.
In zijn verklaring van de verkiezingsnederlaag, die FDF-aanvoerder Lagasse met een lijkbiddersgezicht weggaf, voerde hij o.m.
aan dat het FDF de fout beging
te weinig « erkende Vlamingen »
op haar lijsten gelokt te hebben
Het « front des francophones »
geeft dus toe dat zijn imperialistische politiek gefaald heeft omdat men er niet in slaagde voldoende Vlamingen te misleiden
Dat IS een bekentenis van formaat
Dit betekent ook dat, om definitief de misleidende stem van de
onredelijke frankofonen te smoren,
het tweeledig federalisme
dringend moet gerealiseerd te
worden.
Een eerste stap daartoe die vandaag moet gezet worden, is de
reeds lang geëiste splitsing van
het overgrote kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde.
Slechts op die manier kan de
Brusselse problematiek zienderogen aangezuiverd worden.
Bart.

DE VROUWEN
KRE6EN NEER STEMMEN
Inderdaad de zwart gemaakte bolletjes achter de naam van vrouwelijke
kandidaten werden zeer, zeer zorgvudig geteld. Na de eerste ontgoocheling over het onverwachte stemmenverlies van de Volksunie —- dat nadien
minder erg bleek, dan het er aanvankelijk uitzag — kwam de opluchting
over het relatieve sukses van de vrouwelijke kandidaten.
Alhoewel het nog altijd geen viktorie kraaien !s — 21 vrouwen op 391
parlementsleden is nog altijd bitter weinig — toch is het duidelijk dat de
openbare mening steeds meer belangstelling koestert voor de situatie
van de vrouw en dat de aktie « stem vrouw » positief beantwoord werd.
In alle partijen en in alle arrondissementen noteren wij een opvallende
verhoging van voorkeurstemmmen voor vrouwen. Op vele plaatsen hebben zelfs vrouwelijke kandidaten, onderaan de lijst, een verrassend aantal
voorkeurstemmen gekregen die zij zelf allerminst voorzien hadden.
Wij verheugen ons tenzeerste, des te meer over het feit dat de VU een
tweede vrouw, mevr. Martens-Oe Kegel uit Oost-Vlaanderen, naar de Kamer zendt en tenminste een tiental anderen naar de provincieraden, waaronder Huguette De Bleecker-lngelaere uit Gent, Mia Monseur-Kestens uit
Antwerpen, Hilda Brouwers-Uytterhoeven uit Mechelen, Annie Pottie't Kindt uit Roeselare e.a.
Er is dus een flinke stap in de goede rinchting gezet.
Te St. Niklaas wist Nelly Maes haar stemmen te verdrievoudigen, van
2.300 steeg zij naar meer dan 7.000. Marcella Van de Voorde en Jo Hanssens uit Leuven konden op onverkiesbare plaatsen respektievelijk (Senaat
en provincie) 2.300 en 1.950 stemmen verzamelen. Te Mechelen kreeg
mevr. Jansegers op de laatste plaats voor de Kamer 1190 stemmen, terwijl zij zelf volslagen onbekend is in vermelde stad. Hetzelfde met Diana
Taelman uit Turnhout op de derde plaats senaat met 2.300 stemmen, waarvan meer dan de helft gehaald te Mechelen waar zij eveneens een onbekende is. Wij kennen niet alle cijfers, maar het is duidelijk dat deze trend
zich in alle arrondissementen aftekent.
De verkiezingen hebben inderdaad uitgewezen dat er met de vrouw rekening werd gehouden, wat een « point of no return » kan betekenen.
Dat de vrouw steeds meer van zich zal laten horen, ligt voor de hand.
Als jonge partij beseft de Volksunie steeds meer, dat een nieuw maatschappijbeeld zonder de vrouw ondenkbaar is.
Wij zijn overtuigd dat onze vrouwelijke gekozenen — samen met hun
mannelijke kollega's — zich evenwaardig zullen inzetten de hele Vlaamse
gemeenschap ten bate.
HILDA UYTTERHOEVEN.
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GEGEVENS V A N DE VOLKSTELLING
STEMMEN TOT NADENKEN
In de periode van 1961 tot 1970 steeg de
Belgische bevolking met bijna een half
miljoen personen
In 1970
Nederlands taalgebied
Frans taalgebied
Brussel-hoofdstad
Duits taalgebied
In 1961
Nederlands taalgebied
Frans taalgebied
Brussel-hoofdstad
Duits taalgebied

55 13%
32 09%
11 14%
O 64%
55,10%
33,10%
11,13%
O 63%

De gegevens van een volkstelling zijn
steeds als objektief en dus uiterst betrouwbaar basismateriaal voor studies,
projekten van nationaal belang, beslissingen allerhande erkend geworden Zullen
deze objektieve feiten ook zo aanvaard
worden door^« sommigen •> wanneer verdelingskritena voor de taalgemeenschappen zullen ter sprake komen '
Alhoewel het aantal aktieven tussen 1961
en 1970 aangroeide, is m verhouding tot
de totale bevolking een daling waar te
nemen In 1961 bedroeg de aktieve bevolking 38,2"o van de totale bevolking In
1970 daalde dit tot 37,7%, o m ten gevolge van het feit dat meer en meer jonge
ren tussen 15 en 19 jaar langer school
lopen
Ondanks de tendens om langer dan tot 14
jaar school te lopen, waren er in 1970
toch nog 10 705 veertienjarigen in het produktieproces a1 opgenomen
De toename van de beroepsbevolking tussen 1951 en 1970 was het grootst in
Vlaanderen (-)-4,9%), tegenover +3,6% in
Brussel en +1,2% m Wallonië Desondanks was de daling van de aktieve bevolking t o v de totale bevolking ook het
grootst in Vlaanderen
Verhouding aktieve bevolking tot totale
bevolking
1961
1970
Nederlands
taalgebied
37 7% 38 5%
Frans taalgebied 35,0% 36,2%
Brussel hoofdstad 42 4% 43,1%
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Verschil
—0 8%
—0,2%
—0,7%

Het Nederlands taalgebied is volgens deze gegevens de weerspiegeling van het
nationaal gemiddelde Daarentegen blijkt
ook dat de verhouding van aktieve tot
totale bevolking in Wallonië ongunstiger
ligt dan elders en dat Brussel hoofdstad
meer een « werkstad » dan een « leefstad » IS
In de leeftijdskategorie van 15 tot 19 jaar
en van 20 tot 24 jaar is de aktiviteitsgraad hoger in Vlaanderen dan m Wallonië en Brussel Op 100 jongeren tussen
15 en 19 jaar zijn er in Vlaanderen reeds
40 4 in Wallonië 35,5 en m Brussel 29 6
aktief Voor de groep tussen 20 en 24
jaar zijn er op 100 reeds 74,5 m Vlaan
deren
70,1 m Wallonië en 68,2 Tn Brussel in de aktieve bevolking ingeschakeld
De jongeren in Wallonië en Brussel blijven blijkbaar langer school lopen dan
hun leeftijdsgenoten in Vlaanderen
In de leeftijdsgroep 55 tot 59 en 60 tot
64 jaar zijn de verhoudingen omgekeerd
De aktiviteitsgraad is het hoogst m Brussel daarna volgt Vlaanderen en vervolgens Wallonië Dit zou kunnen te maken
hebben met het feit dat de zware indus
trie in Wallonië de werknemers verplicht
vroeger op pensioen te gaan en voor wat
Brussel betreft kan de koncentratie van
de dienstensektor aldaar ingeroepen worden Dit argument gaat slechts ten dele
op, omdat de tewerkstelling in Brussel
met enkel geleverd wordt door inwoners
van Brussel, maar ook door pendelaars

'S LANDS EKONOMIE WORDT
GERED DOOR DE VROUWEN
De mannelijke aktieve bevolking daalde in
de periode van 1947 tot 1970 met 215 000
eenheden De vrouwelijke aktieve b'evo'king groeide aan met 257 000
De aktiviteitsgraad van de mannen daalde en deze van de vrouwen steeg ' Op
100 mannen waren er m 1974 niet minder
dan 53 9 aktief en in 1970 nog slechts 54,2
Op 100 vrouwen m 1947 waren er 19,9
aktief en in 1970 steeg dit tot 21,9 Bij
de vrouwen tussen 20 en 24 jaar waren
er 40 5 ekonomisch aktief m 1947, en
steeg dit tot 50,9 in 1970 Voor de leef-

KINDERBIJSLAG
VOOR MINDER VALIEDE KINDEREN
Omschniving
De gewone kinderbijslag voor een eerste kind
bedraagt sinds 1 januari 1974 893 5 Fr per maand
in het stelsel van de werknemers Voor de kinderen van zelfstandigen ligt dit bedrag heel wat
lager
Voor minder-valiede kinderen bestaat evenwel een
speciaal regiem
tot 2b jaar ontvangen deze kinderen supplementair bij de gewone kinderbijslag,
een bijkomende bijslag ten bedrage van 2 504,25 Fr
per maand Dit bedrag is hetzelfde voor werknemers en zelfstandigen Vanaf hun 253te jaar ont
vangen deze kinderen nog slechts de gewone
kinderbijslag
Met gewone kinderbijslag wordt hier bedoeld
De
bijslag die voor het kmd zou betaald worden indien
het met gehandikapt was en rekening houdend met
de speciale kategone waartoe het kmd eventueel
kan behoren wezen bv
Voorwaarden
Deze verhoogde bijslag wordt toegekend op voorwaarde dat het betrokken kind voor minstens 65 %
getroffen is door een ontoereikendheid of vermindering van lichamelijke of geestelijke geschiktheid
wegens een of meer aandoeningen Er zijn drie
leeftijdskategorieen
a) Tot 14 jaar of tot de leeftijd waarop de school
plicht eindigt
geen bijkomende voorwaarden
b) Tot 25 jaar, op voorwaarde te behoren tot een
der volgende kategorieen
— kind dat onderwijs volgt volgens de gewone
voorwaarden van deze kategone ,
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9 in de groep van O tot 14 jaar .
Nederlans taalgebied
+4,6%
Frans taalgebied
—0,04%

VOLK(STELLiNC) STEMT TOT
NADENKEN

VEROUDERING VAN DE
BEVOLKING

9 in de groep van 15 tot 64 jaar
Nederlands taalgebied
+5,6%
Frans taalgebied
+0,6%
0 in de groep van 65 jaar en meer
Nederlands taalgebied
+20,6%
Frans taalgebied
+ 9,7%
De aangroei van de bevolking, zoals blijkt
uit de algemene gegevens, is groter voor
Vlaanderen dan Wallonië

VROUWELIJKE MEERDERHEID
In 1951 waren er 196 021 meer vrouwen
dan mannen Dit is in 1970 uitgegroeid tot
een meer-aantal van 207 212
Niet alleen zijn er meer vrouwen dan mannen, ZIJ blijken vooral langer te leven
Van de 71 450 personen d.e in 1970 meer
dan 85 jaar waren, maakten de vrouwen
de meerderheid, d w z 46 580 uit, tegenover 36-629 op de 58 113 in 1961
Ook de groep van personen boven de 65
jaar groeide bij de vrouwen meer aan dan
bij de mannen In 1951 waren er 475 013
mannen en 648 131 vrouwen meer dan
55 jaar In 1970 waren 531 595 mannen
( + 11,9%) en 764 113 vrouwen ( + 17,8%)
meer dan 65 jaar
BIJ een indeling volgens burgerlijke stand,
IS een verhoging van het aantal ongehuwden met 4,9% en gehuwden met 4,5% als
normaal en onbelangrijk te beschouiwen
Een grotere verschuiving deed zich voor

I'

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN

O

Naast de verhoogde scolariteitsgraad van
jongeren tussen 14 en 19 jaar, vindt de
relatieve daling van de aktieve bevolking
t o v de totale bevolking vooral zijn oorzaak in de geweldige aangroei van de bevolking boven de 55 jaar, meer dan door
de aangroei van de leeftijdsgroep tussen
O en 14 jaar

bij de weduwnaars en weduwen. Hun totaal aantal in 1970 t o v 1961 steeg met
7,2% In 1970 waren er 152 540 weduwnaars en 557 844 weduwen
Het aantal uit de echt gescheidenen
steeg m een nog belangrijker mate, nl.
met 19,9% Hun aantal in 1970 bedroeg
101025, waarvan 43 091 mannen en
57 935 vrouwen
Om over na te denken is wel dat in 1970
reeds 20 jongens en 89 meisjes m de leeftijdsgroep van 15 tot 19 jaar in weduwstaat verkeerden en dat binnen dezelfde
leeftijdsgroep reeds 10 jongens en 44
meisjes uit de echt gescheiden waren

tijdskategorie van 25 tot 29 jaar is een
verhoging van 29,5 naar 49,7 waar te nemen

I A & B/1

1

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

DOKUMENTATIE

De cijfers van de volkstelling zijn belangrijk in zoverre men met deze naakte feiten wil rekening houden Beleidsbeslissingen zowel op het politieke, als ekonomische en sociale vlak, werden vroeger
dikwijls getroffen, waarbij helemaal met
of in geringe mate rekening gehouden
werd met de samenstelling van de bevolking
# Aan de toekomstige
teur

regeringsforma-

O 56,13% van de bevolking woont in het
Nederlands taalgebied Waarom zou dit
ook met zo zijn voor de ministers '
O El" zijn meer vrouwen dan mannen,
waarom ook niet bij de ministers en parlementsleden '
9 Aan de (toekomstige) regering, parlement en kultuurraden
O In Vlaanderen wordt minder lang school
gelopen, dan elders in het land Moet het
onderwijs niet herzien, gestimuleerd en
gedemokratiseerd worden ' Zou verlenging van de leerplicht en het toekennen
van studieloon geen goede oplossing z i j n '
O Brussel is de grote slokop voor de
dienstverlenende sektor, waaronder de
openbare administraties en ook de maatschappelijke zetels van ondernemingen,
elders in het land gevestigd Regionalisering van openbare diensten en de verplichting om de maatschappelijke zetel
te vestigen waar hij thuis hoort, nl bij
de eigenlijke onderneming zelf, zou veel
meer werk in eigen streek leveren Pendelarbeid en het zich vestigen te Brussel, de « werkstad », zou beperkt worden
# Aan de (toekomstige) ministers van
Sociale Voorzorg en Arbeid
O Bejaarden worden alsom talrijker, leven dikwijls in een betrekkelijke armoede
Een aktief sociaal beleid voor de derde
leeftijd moet toch mogelijk zijn '
O 10 750 veertienjarigen waren in 1970
reeds in het ekonomisch leven ingeschakeld Was dit uit financiële noodzaak voor
het gezin ' Hoe werden deze jongeren in
de onderneming onthaald en beschermd ?
O Het aantal ongehuwden, weduwen, weduwnaars en uit de echtgescheiden, m a w
het aantal alleenstaanden stijgt , de vrouwelijke beroepsbevolking neemt van langsom meer belangrijke proporties aan Wordt
het geen tijd om in de sociale wetgeving
die eerder afgestemd is op de man met
een gezin ten laste, meer aandacht te besteden aan de alleenstaanden, met meer
als een uitzondering op de regel, maar als
een realiteit ' Het begrip •• gezinshoofd »
en de betekenis van <• personen ten laste » heeft in de sociale voorzieningen voor
werknemers en zelfstandigen zeer uiteenlopen,ide betekenissen en draagkracht
Wordt het geen tijd daaraan te dokteren '
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VERKIEZINGSFONDS
Hieronder publiceren wij een laatste lijst van ingekomen stortingen ten
voordele van het verkiezingsfonds van de Volksunie. Wij maken van de gelegenheid gebruik om alle getrouwen die de partij financieel hebben geruggesteund In de voorbije verkiezingskampanje van harte te danken. Onze propagandistische inzet heeft ditmaal niet mogen leiden tot een nieuwe overwinning — hoewel de VU parlementair zeer behoorlijk heeft stand gehouden
— Tnaar dat is nog geen reden tot enige ontmoediging. De tocht door de
Belgische woestijn naar de algehele Vlaamse bevrijding Is lang en moeilijk.
Twintig jaar aan een stuk duurt nu reeds de politieke strijd van de Volksunie.
Wij zijn het einddoel genaderd, maar wij zijn nog niet waar wij komen willen.
Daarom moet de strijd vandaag en morgen en overmorgen onverdroten
verder gaan.
Wij zijn ervan overtuigd ook morgen op onze vrienden in heel Vlaanderen
te kunnen rekenen. In goede en In kwade dagen. De lijsten van stortingen
voor ons verkiezingsfonds worden nu afgesloten, maar de partij staat ook
financieel voor een zwaardere uitdaging dan ooit. Daarom richten wij ons
nogmaals tot allen om — nu we de uitslag van 10 maart kennen — verder
financieel bij te dragen. Wie nog een storting wil doen in het verkiezingsfonds (de rekeningen komen nu binnen...) kan dit nog steeds op onderstaand
nummer en adres. Inmiddels nogmaals onze welgemeende dank aan allen die
hun steentje reeds bijdroegen.

A.L.V., Vurste
K.S., Ichtegem
M., Ichtegem
G.M., Ichtegem
L.G., Mortse!
F.S., Hasselt
ELVEE, Asse
Naamloos, Schaarbeek
T.V.D., Erembodegem-Terjoden
M.L., 1020 Brussel
K.V.G., Berchem
J.Y.V.C, Kortrijk
Naamloos, Stokkel
D.W., LubumbashI (Zaïre)
I.B., Gent
Mevr. D.C., Mevr. R., Jette
A.D.B., Grimbergen
E.C., Hasselt
D.R., Mechelen
W.V.D.H., Zwevegem
M.W., Dworp
G.V.D.V., Zeizate
J.L., Rillaar
L.G., Antwerpen
E.L., Budigen
M.P., Bilzen
R.L., Bredene
K.L., Edegem
H.S., Schilde
L.A.V.D.M., Nederland
F.P., Deurne
Naamloos, Bertem
M.V., Lembeek
F.V.G., Kapellen o.d. Bos
J.G., Bambrugge
T.D.K. Kalken
Nady, Wezembeek-Oppem
Ex AVNJ-er, Ekeren
R.V.H., Lede
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Mevr. M.V.D., Heist a. Zee
M.R., Herzele
W.G., Tervuren
J.E.V.H., Wezembeek-Oppem
G.D.G., Aalst
Naamloos, Ierland
A.V., St.-Martens-Latem
P.D., St.-Martens-Latem
L.D.R., Bonheiden
A.L., Borgerhout
R.G., Vorst (Brussel)
S., Wolvertem
K.B., Machelen
Medewerkers Lubumbashi (Zaïre)
Naamloos, Kraainem
D.V., St.-Joost-ten-Node
F.D., St.-Kruis-Brugge
S.G., Hofstade (Brabant)
M.V., Asse
L.S., Turnhout
P.D., Wezembeek-Oppem
L.E.H.V.H., Wezembeek-Oppem
H.H., Heist a. Zee
B.D.B., Kapellen o.d. Bos
Naamloos, Heldergem
W.C., Mechelen
D.S.-C, St.-Amandsberg
J.L., Houthalen
A.C.V., Eernegem
J.K., Muizen
F.V., Wolvertem
L.D., Bellegem
W.D.C., Wondelgem
B., Anderlecht
D., Molenbeek

Algemeen totaal
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VIC ANCIAUX
VRAAGT SPLITSING
KIESARRONDISSEMENT
BRUSSEL

DUBBELZINNIGE CVP

In een open brief aan R. Van Elslande,
vraagt dr Anciaux, dat belde partijen, samen met PVV en BSP, zouden werk maken van de beloofde splitsing van het
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Als aanvoerders van lijsten, die in het
Brusselse gewonnen hebben, moeten Van
Elslande en Anciaux daartoe het initiatief
nemen, zo schrijft ons kamerlid.
Hij noteert dat die splitsing onafwendbaar zou zijn geweest, indien het FDF in
de Brabantse provincieraad de meerderheid zou hebben gehaald. Nu dat gelukkig
niet het geval is, mag de beloofde splitsing evenwel niet vergeten worden. Hij
vreest evenwel tegenstand van FDF, PSC
en de Franstalige socialisten en liberalen.
Desondanks rekent hij op Van Elslande,
om de splitsing te doen opnemen in het
regeerakkoord.

Het Partijbestuur van de Volksunie stelt
vast dat In alle Vlaamse provincies de
CVP verkozen heeft de bestendige deputatie te vormen met de socialisten. Dit
gebeurde niettegenstaande in alle Vlaamse provincies andere bestuursmeerderheden mogelijk waren. Het Partijbestuur van
de Volksunie meent dan ook dat alvast
op het provinciale vlak er niets veranderd is en dat hierin wellicht een aanduiding te vinden is voor de werkelijke
bedoelingen van de CVP in verband met
de regeringsvorming.
Men moet zich dan ook de vraag stellen
of de zogenaamde aarzelingen van de CVP
op dit ogenblik niet eerder te maken hebben met de strijd om de persoon van de
toekomstige eerste-minister dan met de
keuze van de regeringspartners.

Hugo Schiltz,
voorzitter

Partijbestuur.

GROOT ARRONDISSEMENTEEL
OVERWINNINGSBAL V A N DE
ARRONDISSEMENTEN BRUSSEL HALLE

VILVOORDE EN NIJVEL

in de zaai « Pergola » - Melidomein op de
Heizel fe Brussel
te 20 u. 30 op heden zaterdag 23 maart
1974 samen met het groot

ORKEST van STAN PHILIPS
Gans het Vlaamse land zou hierop moeten
vertegenwoordigd zijn nu het weer eens bewezen is dat Brussel Vlaanderen niet loslaat, ledere Vlaming van waar ook heeft het
goede recht en de plicht mee te leven en
te delen in ons elektoraal sukses. Iedereen
is dan ook van harte welkom !

582.641
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ANTWERPEN
MAART
23. Borgerhout : Kinderfeest, 15 u., Reuzenpoort, Turnhoutsebaan.
23. Hemiksem : Eerste VU-Lentebal, in het Parochiaal Centrum, Saunlerlel, 20 u., Inkom 50 fr. Onze jonge afdeling verwacht u allen.
30. Ekeren : VU-bal in zaal « EIck Thuys », Van de Weyngaertplein 13, te 20 u. 30, Inkom 50 fr. Orkest The Paradiso's. Kaarten te bestellen : sekr., Geestenspoor 72 (tel. 41.04.41) en
bij de bestuursleden.
30. Hove : VU-Lentebal. Zaal Reynaert, Mortselsestwg 21, te
20 u. 30. Reuze tombola.
30. Dessel : Gi-oot VU-bal, zaal 700.
APRIL
14-15. Boom : « Hedendaagse Vlaamse schilders ». Tentoonstelling in ons VU-Onthaalcentrum, Antwerpsestr. 378 (Autobaan), telkens van 10 tot 18 u. Inkom gratis.

ANTWERPEN (Stad)
DANK
Onze afdeling dankt alle kiezers voor het vertrouwen dat ze
in de Volksunie hebben gesteld.
Verder dankt de afdeling ook al
haar trouwe medewerrkers en
financiële steuners.
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekretariaat,
Wetstr. 12, Antwerpen, van 9 tot
16 u. 30. Op maandag open tot
20 u., dan treft u er steeds een
volksvert. aan van 16 tot 20 u.
BOECHOUTVREMDE
DANK

VUJO-NATIONAAL
STUDIE-WEEKEND
VOLKSUNIEJONGEREN
In samenwerking met het

Dosfelinstituut

Dit weekend gaat door te ANTWERPEN in het
Provinciaal Scoutsdomein Drieboomkensberg —
Westmalle St. Pauluslaan 14, op zaterdag 30 maart
1974 om 14 uur tot zondag 31 maart tot 18 uur.
ONDERWERPEN :
taak — doel — aktiemogelijkheden VUJO
Ie voorbereiding VUJO-kongres

DEELNAME IN DE ONKOSTEN : 150 F
Schrijf nu reeds in door overschrijving of
storting op rek. nr. 001 - 0196241 van VUJONationaal, p/a Luk De Rammelaere - Kistestraat
16/3 • 8880 Tielt (vóór 24 maart)

Praktische inlichtingen kunt u bekomen bij Moniek
Melis — Het Venneken 42, 2130 Brasschaat —
tel. 03/51.62.88

GEMEENTE M O L
BIJZONDER PLAN V A N AANLEG
Bekendmaking van het onderzoek
Het College van Burgemeester en Schepenen,
Overeenkomstig de bepalingen der wet van
29.03.62 gewijzigd bij de wet van 22.4.70 en de wet van
22.12.70 betreffende de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening ;
Brengt ter kennis van de bevolking dat
het bijzonder plan van aanleg « Sportcentrum - Galbergen »,
opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door
de gemeenteraad voorlopig aangenomen in de vergadering
van 4.03.74, op de gemeenteraad voorlopig aangenomen in
de vergadering van 4.03.74, op de gemeentelijke technische
dienst voor eenieder ter inzage ligt van 24.03.74 tot 23.04.74
van 10 tot 12 uur.
Al wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk aan het Schepencollege laten geworden, uiterlijk op 23.04.74 te 12 uur.

BERICHT VAN AANBESTEDING
Op woensdag 10.4.74 te 11u30 zal er ten gemeentehuize van
Mol overgegaan worden tot het openen der biedingen ingekomen tot het leveren van een wegmarkeringsmachine.
De stukken liggen ter inzage op :
— Het Kantoor der Aanbestedingen, Luxemburgstraat 49
Brussel
— de gemeentelijke technische dienst, Markt 22 Mol.
Zij zijn kosteloos verkrijgbaar op laatst vermeld adres.

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG
Bekendmaking van hef' onderzoek
Het College van Burgemeester en Schepenen,
Overeenkomstig de bepalingen der wet van 29.03.62
gewijzigd bij de wet van 22.04.70 en de wet van 22.12.70
betreffende de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening ;
Brengt ter kennis van de bevolking dat het bijzonder
plan van aanleg « Ontwerp 2 1" Leenhof », opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in de vergadering van 4.03.74,
op de Technische Dienst voor eenieder ter inzage ligt van
24.03.74 tot 23.04.74 van 10 tot 12 uur.
Al wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen te
maken heeft, moet die SCHRIf^TELIJK aan het Schepencollege
laten geworden, uiterlijk op 23.04.74 te 12 uur.

WIJ ie

Aan allen die ons in de verkiezingskampanje hebben geholpen. Door hun persoonlijke inzet
bij de propaganda of door hun
buitengewoon milde bijdrage voor
ons verkiezingsfonds.
DANK OOK
Aan de CVP-schepen die de morgen van de verkiezingen helemaal
alleen onze bordjes verwijderde.
En ons hierdoor werk achteraf
heeft bespaard.
VOOR U ?
Vlaams-nationalisten zijn erger
gewoon dan een tegenslag bij de
verkiezingen. Wij bouwen verder.
Waarom bent u, of waarom zijn
uw vrienden nog geen lid ? U kent
toch ons adres ? Voorzitter Fred
Entbrouckx, Kapelleveldstr. 3. Sekretaris Ward Bellekens, Heuvelstr. 78 te Boechout.
BOOM
TENTOONSTELLING
Naar aanleiding van Pasen richten wij een tentoonstelling in onder het motto « Hedendaagse
Vlaamse schilders » in ons « VUonthaal-Centrum », Antwerpsestr.
378 (autobaan) te Boom, en wel
op zondag 14 en maandag 15
april, telkens van 10 tot 19 u. Inkom gratis. Hartelijk welkom. Het
is tevens een gelegenheid eens
kennis te maken met ons « VUlokaal ».
BORGERHOUT
KINDERFEEST
De datum van het kinderfeest
werd verplaatst naar heden zaterdag 23 maart te 15 u. in de zaal
Reuzenpoort.
Belangstellenden
schrijven hun kinderen van 4 tot
12 jaar in bij onze sekr. mevr Van
Geert, Lt Lippensl. 22, tel. 36.68.29
mits een kleine bijdrage van 20
fr. Op het programma : Nonkel
Carlo en een goochelaar.
DESSEL
PROFICIAT
Onze Desselse kandidaten op
de VU-lijst behaalden een zeer
goede uitslag bij de verkiezingen. Hugo Draulans werd weerom
verkozen tot provinciaal raadslid
met een schoon aantal voorkeurstemmen ; terwijl Olga Minnen,
4de kandidate voor de Kamer 1828
voorkeurstemmen behaalde (1256
in '71) en meteen het 2de hoogste aantal van de lijst. Hun stemmenaantal steeg aanzienlijk in onze eigen gemeente. Daarom van
harte proficiat aan onze beide
gemeenteraadsleden I
EDEGEM
DANK
Wij danken allen die zich, hoe
dan ook, hebben ingezet in de
voorbije verkiezingskampanje ten
bate van onze partij. Wij voerden
geen barnum-reklame zoals o.a.
de CVP, maar wel een efficiënte,
stijlvolle en originele kampanje.
Onze dank gaat ook naar diegenen die ons financieel steunden.

Wij bedanken Renier Nijskens,
ondervoorzitter van Band. Hij
kwam uit het verre Sorinne om
ons een overzicht te geven hoe
de uitgeweken Vlamingen nu in
het Walenland leven. Men kan zich
abonneren op « Band », 220 fr.,
PCR 7995.93, De Schrijver, Veurne. Losse nummers : Sevenants
G., rue de l'Eglise 13, 5181 Annevoie.

het Vlaams Huis. In de schone jaren vóór de oorlog, waren Jeanne
en haar echtgenoot, onze vriend
Fons Saeys, de uitbaters van
het Vlaams Huis dat Merksem
toen bezat. Aan de familie, en
inzonderheid aan de h. en mevr.
P. Heiman Saeys ons oprecht medevoelen, vanwege de VU-Merksem.

WENSEN VOOR HERSTEL
Twee van onze gemeenteraadsleden zijn voorlopig buiten strijd :
Renaat Dekeyser brak zijn voet
tijdens nachtelijke verkiezingsesbattementen en Miei Claessens
moest een heelkundige bewerking
ondergaan. Spoedig herstel mannen I

MORTSEL

EKEREN
DANK
De bestuursleden danken iedereen, die zijn/haar stem uitbracht
op de Volksunie, evenals de personen die een geldelijke bijdrage
stortten.
Veerie
Thyssens
(Provincie,
2.308 voorkeurstemmen) en Paul
Bortels (Senaat, 931 voorkeurstemmen) danken oprecht iedereen, die hen in vertrouwen een
voorkeurstem gaven.
GETUIGEN
De bestuursleden danken zeer
hartelijk de VU-leden, die op 10
maart als getuigen optraden in de
telburelen.
HERENTALS
BASKEN-AVOND
In Herentals zullen de Basken
morgen zondag 24 maart in de belangstelling staan. Op het programma : uiteenzetting met dia's
door Baskenkenner Walter Luyten;
volksmuziek door groep Plus X
kollege ; gesprekken met aanwezige Basken ; gezellig samenzijn.
De avond vindt doorgang in het
cafetaria van het Scheppersinstituut om 20 u. Heel het kanton en
zelfs arr. leden hopen we tegenwoordig te zien. Inrichting Vujo
en Dosfelinstituut.
HOVE
VERKIEZINGEN
Onze kandidaten op de provincielijst, distrikt Kontich, trokken
heel wat stemmen aan : Jenne
Hoogstoel (445) en Joost Goris
(399). Knap resultaat !
MERKSEM
HET BAL
Het jaarlijks bal van de VU-afdeling Merksem is voorbij. De grootste zaal van Merksem bleek eens
te meer te klein. Het was een
enorm sukses. Er was meer dan
dansen
De Vlaamse Jutsokas
oogsten veel sukses met hun optreden, de meeste toeschouwers
maakten voor de eerste maal kennis met deze kunst van verdediging en spaarden ook hun applaus niet. Na een dansje deed de
Groene Kapelle haar optreden om
een staaltje te geven van hun
kunnen. Aan allen onze beste
dank !
JEANNE DE WILDE
Woensdag 6 maart hebben wij
afscheid genomen van een oude
medestrijdster, mevr. Jeanne De
Wilde, weduwe van Alfons Saeys,
in leven voorzitter van de Vlaamse
Oudstrijdersbond.
De
oude
Vlaamse nationalisten te Merksem kunnen zich de overledene
beter voorstellen als Jeanne van

10%vr.V.U.Ieden
KOSTUUMS-VESTONS-BROEKEN-PAHDESSUS
OOK NAAR MAAT

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

DANK
Onze kandidaten op de verschillende verkiezingslijsten en het afdelingsbestuur danken van harte
alle medewerkers en medewerksters voor hun inzet bij de verkiezingen van 10 maart. Ook een
eer hartelijk dank aan de zeer
talrijke leden en simpatisanten,
die intekenden op onze plaatselijke verkiezingssteunlijsten of op
one VU-bankrekening.
LENTEFEEST
Ons
afdelings-»
Privé-Lentefeest » (traditioneel in ons jaarprogramma) voorzien voor zaterdag 30 maart e.k. wordt verschoven naar een nog te bepalen datum in de maand april. Om het
« Jubileumbal » i.v.m. 100 jaar gemeentelijk onderwijs te Mortsel,
niet in de weg te staan, namen
wij graag dit besluit.
ROUW
Afdeling en bestuur Vü-Mortsel
betuigen hun diep medevoelen
aan de heer en mevr. Bob Walscharts en familie bij het overlijden van mevr. M.C. Cornelissen
(Wwe Walscharts), moeder en
schoonmoeder van onze geachte
medeleden.
SCHILDE-HALLE
LENTEBAL
Trots het tijdgebrek, wegens de
verkiezingen, om ons voorgenomen lentebal degelijk te organiseren, mogen wij al bij al en zeker van • een zeer geslaagde en
aangename avond gewagen. De
goede stemming zat er zeer snel
in en duurde voort tot in de vroege uurtjes. Het was ons aangenaam senator H. De Bruyne en
volksvert. A. De Beul te kunnen
begroeten. Met frisse lente-kracht
geput uit dit gezellig samenzijn,
starten wij te Schilde-Halle.
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WILRIJK
VU IN DE GEMEENTERAAD
Onze fraktieleden Hugo Jacobs
en Walter Decoene hebben er
voor gezorgd dat de laatste gemeenteraad vóór de verkiezingen
alles behalve een saaie zitting
werd. Hugo Jacobs gaf kollege en
meerderheid met behulp van een
bandopnemer een idee van de geluidshinder veroorzaakt door het
uittesten van kompressoren door
de firma Atlas Copco. Hierbij
dient niet enkel opgemerkt dat
de maksimum toegelaten geluidsterkte van 80 decibel regelmatig wordt overschreden, maar ook
dat het geproduceerde geluid erg
enerverend werkt. Op het Neerland is het vaak onmogelijk les
te geven en 's avonds kan men
niet eens rustig studeren of zijn
krant lezen. Het zou nochtans
volstaan moest het kollege de fabriek verplichten haar kompressoren uitsluitend binnenshuis te testen, om al deze ellende de wereld
uit te helpen. Maar zover zijn we
nog niet : men wil eerst het re-

sultaat afwachten van een onderzoek over feiten die reeds jaar
en dag bewezen zijn.
Walter Decoene stelde een
tweetal maatregelen voor ter bescherming van de fietsers. Ze werden zonder meer aangenomen en
overgemaakt aan de Verkeerskommissie. Als die er nu ook nog wat
wil aan gaan doen. Verder vroeg
hij, wat het kollege tot nu toe gedaan heeft in de zaak van de milieuvervuiling, veroorzaakt door de
Metallurgie de Hoboken. Wilrijk
grenst in het noord-westen aan
de vervuilde zone, zowel met een
aantal weilanden als met een
woonzone. Een onderzoek werd
ingesteld, maar het is wel de
vraag of het kollege de Metallurgie zal verplichten de kosten van
het onderzoek te betalen en de
door
de
onderzoekskommissie
voorgestelde oplossingen zal doen
uitvoeren.
PERSOONLIJK SUKSES
Hoewel de uitslag van de verkieingen misschien wat anders
is uitgedraaid dan wij verwacht

hadden, mogen wij toch niet vergeten dat onze Wilrijkse effektieven niet aangetast werden : wij
behouden
onze
volksvertegenwoordiger. Wie een speciale vermelding verdient is onze veelzijdige en sportieve lijstduwster,
mevr. Mia Damen-Segers. Deze
kreeg zomaar eventjes 3.108 voorkeurstemmen achter haar naam.
Van harte proficiat Mia !

Ons weekblad verschijnt terug
op zijn normaal aantal pagina's, zodat de nodige ruimte
ter beschikking is voor « Kalender » en « Sociaal dienstbetoon ».

BRABANt>
LIEDEKERKE
DANK
De afdeling dankt allen die van
ver of bij geholpen hebben bij de
verkiezing van haar voorzitter Staf
Kiesekoms. Bij deze van harte
welkom op ons Breugelmaal van
zaterdag 30 en zondag 31 maart.
MEISE
FAIRPLAY...
In « Het Volk » van 28-2-74
schrijft j e f Claes onder de titel
« Fair-play verdwenen » o.a. dat
in het arr. Hoei-Borgworm stelselmatig al de affiches van Frederic Frangois worden afgerukt
ofwel overplakt door de socialisten. Deze journalist zou beter
eens aan zijn lezers vertellen,
hoe zijn CVP-vriênden in zijn
eigen gemeente Meise te werk
gaan. Ze hebben hun plakaktie
ingezet op de eerste dag met het
aftrekken van Volksunie-affcihes,
daarna plooiden ze deze met de
tekst Volksunie achteraan en dan
plakten ze dezelfde onderste boven zodat overal nummers 9 in
plaats van ^nummers 6 prijkten.
De daders werden op heterdaad
betrapt en beloofden met de
glimlach het niet meer te zullen
doen. Enkele van die personen
werden kort nadien nogmaals betrapt bij het overplakken van
Volksunieaffiches met CVP-materiaal. Later werd afgerukt ofwel
overplakt op grote schaal.
Zo mag iedereen weten, dat a
die Chabertaffiches, die overa
hier in Meise hangen, getuigen
van het gebrek aan fair-play bij
CVP, juist zoals bij hun koalitie
genoten de BSP in Hoei-Borgworm
VERKIEZINGEN
Uit « Het Nieuwsblad » van 11
maart j l . citeren we : « Minister
Chabert bracht hulde aan de
staatszin van de kiezers, die aan
de vooruitgang van de regionale
partijen een einde hebben gemaakt ». Wij moeten daaruit besluiten, dat volgens Chabert de
kiezers, die een vorige maal bijvoorbeeld Volksunie stemden en
nu CVP, de eerste maal zonder
en de tweede keer met staatszin
stemden. Chabert spreekt dus
ook van het einde van onze regionale partij. Laat ons het zo stellen, dat hij voorbarig is. Als leden
van de meest radikale vleugel
van de Vlaamse Beweging menen
we zoveel staatszin te hebben,
dat we het langer zullen uithouden dan een gearriveerde Chabert, die spreekt alsof de Vlaamse strijd uitgevochten is.
Mijnheer Chabert, de Vlaamsnationale strijd heeft tot doel te
veroveren waarop we politiek
recht hebben en zeker te behouden, wat we reeds bereikt hebben.
In een tweede verklaring van
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rWEE NIEUWE PUBLIKATIES VAN HET DOSFELINSTITUUT

« ONTWIKKELINGSHULP
IN THEORIE EN PRAKTIJK »
Dit dokument — in aanvulling van onze vroegere Dosfelnota — bevat
een kritische studie van de Belgische hulp aan de ontwikkelingslanden
met recent cijfermateriaal.
De auteurs behandelen in deze uitgave o.m. de wijze waarop de ontwikkelingsbijdrage der rijke landen wordt gemeten, waarna zij de diverse aspekten van de Belgische hulp analiseren. Opmerkelijk en
uniek is het laatste deel van dit boek dat zeer konkrete opties voorstelt voor een nieuwe fundamentele aanpak van dit probleem.
Dit dokument kan besteld worden bij het Dosfelinstituut (Tribunestraat
14, 1000 Brussel) door storting van het bedrag van 100 fr. op rekening
nr 430-0835551-81.

« MOBILITEIT EN VERKEERSINFRASTRUKTUUR »
Deze nota bevat een pleidooi voor een verstandig verkeersbeleid waarin twee stellingen worden uitgewerkt, nl. de onvoldoende koördinatie
tussen de ministeries van Openbare Werken en van Verkeerswezen
en het wetenschappelijk onderzoek terzake dat op een onvoldoende
ernstige manier gebeurt.
Deze nota kan besteld worden bij het Dosfelinstituut (Tribunestraat 14,
1000 Brussel) door storting van de bijdrage van 30 fr. op rekening nr
430-083555-81 of door het opsturen van 6 zegels aan 5 fr.

IflLCnDCR
MAART
30-31. Itterbeek-St-Anna-Pede : Kippenfeest, Parochiezaal, VUItterbeek, resp. om 18 en om 12 u.

Chabert ditmaal op BRT in « Aktueel » van 11 maart j l . hoorden
we, dat de verkiezingen niet in
het teken van de kommunautaire
problemen gestaan hebben, dat
in de kiesmeetings die hij hield
geen belangstelling was voor gewestvorming maar dat alleen vragen gesteld werden over bestaanszekerheid, grondbeleid en
dergelijke. Hierop antwoorden wij,
dat in Meise geen kiesmeeting
door de CVP gehouden werd en
dat op de meeting van Wolvertem en op het CVP-bal te Grimbergen slechts enkele tientallen
mensen aanwezig waren. Anderzijds hebben we vele honderden
mensen gezien op de VU-kiesmeetingen op de Heysel en in Londerzeel.
De kiesstrijd door de Chabertkliek in Meise zonder fairplay gevoerd eindigde in het kalken tijdens de laatste nacht, het neerhalen van officiële plakkaten en
ook sommige VU-aanplakborden
op privaat terrein. Enkele dagen
tevoren werd de CVP-voorzitter
van Meise betrapt bij het overplakken van VU-affichen op privaat terrein. Als besluit stippen
we aan, dat Chabert zich in de

eerste plaats verheugt in de achteruitgang van de Volksunie, die
samen met hem de meerderheid
in de gemeenteraad van Meise
vormt en dat hij geen rekening
hield met de vooruitgang van de
VU in zijn eigen kieskanton en
in gans Brabant.
De Volksunie van Meise neemt
de handschoen op en vraagt aan
de minister van Kuituur, indien
hij geen verklaring af te leggen
heeft over de inbreuk op de taalwet in het eentalige Meise, waar
we tweetalige stembiljetten in
handen kregen in het kieslokaal.
MOLLEM-BRUSSEGEM-

Behandeling van dakwerken tegen alle houtinsekten. TYnNTIG JAAR WAARBORG.

29. Tervuren : Gesprekavond met H. Schiltz.
30-31 Liedekerke : Breugelmaal, zaal Golden Ray, Meersstr.
61.
APRIL
6. Huizingen : VU-bal, zaal Union, Torleylaan, 21 u.
26. Leuven : Arr. raad.
27. Wespelaar-Tildonk : Afdelingsbal.
MEI
17. Leuven : Ontmoeting met de Partijtop.
16. De Pinte-Zwijnaarde-Zevergem : VU-lentebal om 21 uur
Begoniazaal, Pintstr. 29. Orkest F. Steyaert.

VERKIEZINGSNIEUWS
De afdeling dankt de partijraad
en de kiezers voor het vertrouwen dat zij gesteld hebben in
haar voorzitster Lea Vanden Brando, verkozen tot provincieraadslid
Ook danken wij Juul Van Doeren en de afdeling Asse voor het
efficiënte werk bij het verzamelen van de verkiezingsgegevens
van het Kanton Asse.

VOLKSVERGADERING

Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het
land. P.VBA 1NDUSTRADE Vanderzijpenstr.
12, Wemmei (Bt) - 7e!. 02/79.20.00.

30. Machelen : VU-bal, 21 u., zaal Egmont, Dorpsstr. 31.

KOBBEGEM

TERVUREN-VOSSEM-DUISBURG

HOUTWORM?

30. Gooik :Wienerdansnacht, 21 u., zaal Herremans V., Dorp,

Vrijdag 29 maart om 20 u. in
zaal « De Engel » te Tervuren,
grote volksvergadering met Hugo
Schiltz. Onderwerp : de huidige
politieke toestand.

ZOIKRCJ^S

Gevraagd door bouwbedrijf in de
Brusselse agglomeratie (nabij het
Noordstation) : bouwkundig tekenaar met enkele jaren ervaring in
betonstudies. Goede kennis Frans.
Gevraagd : handelskorrespondent,
goed 2-talig, enige kennis Duits en

Engels, Westrand Brussel.
Betrekking gezocht door jonge
daktylo zonder ervaring in of rond
Brussel.
Kontakt : Albrecht De Schrijver,
Ninoofsestwg 515, 1711 Itterbeek,
tel. 02/21.19.09.
R 33

Vergunning nr 1185 Kat. A

HOU DrE DAG VRIJ, WANT DAAR MOET U ZEKER BIJ ZIJN !

SPOTGOEDKOPE V.T.B.-PROPAGANDAREIS
SOUTHEND-ON-SEA
OP HEMELVAART, 23 MEI
Sedert 1968 wordt deze zeereis ieder jaar georganiseerd, en ze
is steeds voor alle ingeschrevenen een echte openbaring. Deze
volksrijke voorhaven van Londen en druk bezochte badplaats,
die de langste pier van de wereld bezit, biedt de bezoekers tal
van aantrekkelijkheden aan.
Deelnemingsprijs : 315 fr.
Kinderen vanaf 4 en jonger dan 14 jaar : 210 fr.

Dienstregeling :
Afvaart uit Oostende te 8u.30 ; aankomst te Southend omstreeks
ISuSO. Vertrek uit Southend te 17u.30, en terugkeer te Oostende
omstreeks 22u.10.
LET WEL ! De reissom is geldig vanaf Oostende en omvat uitsluitend het vervoer per boot.
De maaltijden zijn voor eigen rekening.
De gebruikelijke groepsverzekering is niet geldig voor cjeze reis.
DEZE REIS IS UITSLUITEND VOORBEHOUDEN AAN DE LEDEN
VAN DE V.T.B.-V.A.B., OF AAN PERSONEN, DIE BU DE INSCHRIJVING LID WORDEN.
LET WEL ! Sommige afdelingen (o.m. Antwerpen en Gent) zorgen voor aansluitend busvervoer. Raadpleeg de rubriek BONDSLEVEN in onze bondsbladen.

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN 45-47 — Tel. (03)31.76.80 en in al onze andere kantoren :
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 - 1000 Brussel, Em. Jacc,niainlaan126 Tel (02)18 55.55-17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (099)23.60.21 —
35Ó0 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 - ^ 8500 Kortrijk, St.-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 - 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102 - Tel. (061)267.20 — 2800 Mechelen, C L . Vrouwstraat 34 - Tel. (051)420.09 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel (059)
783 61 — 8800 Roeselare, St. Michlelsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-NIklaas, Stationsstraat 18 - Tel (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 - Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle mlichtingen eveneens brj onze
plaatselijke verltjgenwoordigers.

WIJ
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VERKIEZINGEN '74

EEN
OVERZICHT
NA ZES
VERKIEZINGEN
Er wordt in de partij druk nagekaart over het resultaat van de jongste verkiezingen. In
ons vorig nummer brachten wij de officieuze uitslagen 1974 per kanton (voor Kamer
en Senaat], en dit in vergelijking met de officiële uitslagen van de verkiezingen van
1968 en 1971.
in bijgaande pagina's geven wij per arrondissement de werkelijke winst- en verliesrekening t.o.v. het aantal VU-kiezers In 1971. Het heeft immers geen zin aan enige struisvogelpolitiek te doen. Er is evenmin reden tot paniek. De werkelijkheid nuchter onder
ogen zien en er de passende lessen uit halen is de beste vertrekbasis voor een nieuwe
vooruitgang in de nabije toekomst.
Verder brengen wij de ranglijst der arrondissementen (in 1971 en 1974) volgens de
behaalde percentages VU-stemmen, en de behaalde VU-percentages per kanton tijdens
de zes verkiezingen waaraan de partij deelnam sinds 1968.
Uit die percentages kan goed de omvang van ons verlies en winst worden afgelezen.
Aan de VU-afdelingen, plaatselijk en arrondissementeel, en aan de nationale partijleiding komt het nu toe daaruit de passende besluiten te trekken.
De wil om deze elektorale tegenslag om te buigen tot een nieuw suksesvol offensief
is groot in het kader van de partij. Als wij het willen waait er straks weer een geest
van vernieuwd optimisme door onze rangen. Als wij het willen, winnen wij opnieuw
bij volgende verkiezingen. Het Vlaams-nationalisme en de Volksunie als partij hebben
al voor heter vuren gestaan.

Brussel

:

Leuven :

+

9 , 6 % van het aantal kiezers in 1971

+

4 , 0 % van het aantal kiezers in 1971

VERLIES t.o.y. 1971
Kortrijk :

1,3%

van het aantal kiezers in 1971

Oostende-V.-D. :

SJ%

van het aantal kiezers in 1971

—

Mechelen :

6 , 6 % van het aantal kiezers in 1971

Turnhout :

7,1 % van het aantal kiezers in 1971

Roesêlare :

7,1 % van het aantal kiezers in 1971

Brugge :

7 , 2 % van het aantal kiezers in 1971
—

Aalst :

7 , 7 % van het aantal kiezers in 1971
van het aantal kiezers in 1971

10,1%

Oudenaarde :
Dendermonde :

— 1 2 , 2 % van het aantal kiezers in 1971

leper :

—

Antwerpen -.

—14,6%

van het aantal kiezers in 1971

St-Niklaas :

—15,9%

van het aantal kiezers in 1971

1 3 , 1 % van het aantal kiezers in 1971

16,1%

Gent-EekIo :

van het aantal kiezers in 19:^1

— 1 6 , 2 % van het aantal kiezers in 1971

Tongeren-Maaseik :

30,9%

Hasselt :

van het aantal kiezers in 1971

UITSLAGEN PER KANTON
KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

RANGLIJST DER
ARRONDISSEMENTEN

Winst
Verlies

Kantons

'58

'61

'65

'68

'71

'74

Antwerpen
Berchem
Boom
Borgerhout
Brecht
Ekeren
Kontich
Zandhoven

4,3
6,1
1,4
5,4
2,1
4,4
5,1
4,2

7,3
11,1
2,8
9,6
5,0
10,3
9,3
9,3

13,3
21,2
5,8
16,7
10,5
15,2
17,1
16,4

18,5
25,8
8,8
24,0
16,2
22,3
23,6
24,4

20,4
27,8
10,3
25,2
15,3
23,8
25,8
25,6

17,5
23,4
9,7
22,3
12,0
20,5
20,7
20,3

—2,9
—4,4
—0,6
—2,9
—3,3
—3,3
—5,1
—5,3

Mechelen
Duffel
Heist o / d Berg
Lier
Puurs

3,4
6,0
3,9
3,6
2,6

6,1
10,5
6,8
6,8
6,5

10,1
14,1
11,7
12,7
9,4

13,7
18,4
15,4
17,4
14,4

17,7
25,2
26,0
21,6
17,0

16,8
23,2
24,5
21,7
13,3

—0,9
—2,0
—1,5
+ 0,1
—3,7

Turnhout
Arendonk
Herentals
Hoogstraten
Mol
Westerio

1,9
1,3
2,9
1,1
2,8
2,3

5,1
2,4
4,4
2,2
5,8
2,9

7,5
7,9
7,8
8,0
11,5
7,9

12,3
14,8
14,4
9,9
19,3
^7,9

13,3
17,0
16,0
10,1
20,7
20,5

12,6
15,5
14,6
8,3
20,2
18,5

—0,7
—1,5
—1,4
—1,8
—0,5
—2,0

Arr. Antwerpen

4,5

8,3

15,0

20,8

22,5

19,2

—3,3

Arr. Mechelen

3,8

7,1.

11,8

15,5

21,1

19,7

—1,4

Arr. Turnhout

2,3

4,3

8,7

15,3

16,9

15,7

—1,2

^,9

7,3

13,1

18,7

18,6

—2,5

1974

1971

St-Niklaas

(24,4)

Roesefare ( 2 1 , 7 )

Roesêlare ( 2 3 , 3 )

Oostende ( 2 1 , 5 )

Oostende ( 2 2 , 8 )

St-Niklaas ( 2 0 , 5 )

Antwerpen ( 2 2 , 5 )

Mechelen

Mechelen (21,1 )

Antwerpen

leper ( 1 9 , 7 )

Dendermonde ( 1 7 , 2 )

Dendermonde ( 1 9 , 6 )

leper ( 1 7 , 1 )

Hasselt (18,1 )

Brugge ( 1 6 , 7 )

Brugge ( 1 8 , 0 )

Turnhout ( 1 5 , 7 )

Gent-Eekio ( 1 8 , 0 )

Aalst ( 1 5 , 5 )

Tongeren ( 17,2)

Kortrijk

Turnhout ( 1 6 , 9 )

Gent-EekIo (15,1 )

Aalst ( 1 6 , 8 )

Tongeren ( 1 4 , 4 )

Kortrijk

(15,4)

Leuven ( 1 3 , 0 )

Leuven ( 1 2 , 5 )

Hasselt ( 1 2 , 5 )

Oudenaarde ( 7 , 9 )

Oudenaarde (7,1 )

Brussel

WINST t.o.y. 1971

(8,3)

WIJ It

(19,7)
(19,2)

(15,2)

Brussel ( 9 , 0 )

ProY.
Antwerpen

21,1
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Kantons

'58

'61

'65

'68

'71

'74

Winst
Verlies

Brussel
Anderlecht
Asse
Hal'le
Eisene
St-Jans-Molenbeek
St-Gilles
St-Joost-ten-Node
Schaarbeek
St-Kwintens-LLennik
Ukkel
Vilvoorde
Wolvertem

1,2
1,5
4,0
2,0
0,6
1,3
0,6
0,9
1,5
3,0
0,8
2,2
3,2

1,5
2,5
7,9
4,5
1,0
2,0
0,7
1,7
2,1
5,4
1,3
4,4
7,1

2,3
3,5
10,6
5,3
1,4
2,8
0,8
2,4
3,2
6,3
1,8
8,2
10,2

4,0
6,1
18,9
10,3
2,8
5,0
2,0
4,2
5,4
12,8
3,3
13,3
19,9

5,7
8,5
19,9
12,9
4,0
6,0
2,6
5,4
7,0
18,1
4,0
16,2
22,1

5,8
9,5
20,9
15,1
4,3
6,7
2,5
5,5
7,8
20,0
5,0
15,7
21,2

+ 0,1
+ 1,0
+ 1,0
+ 2,2
+ 0,3
+ 0,7
—0,1
+ 0,1
+ 0,8
+ 1,9
+ 1,0
—0,5
—0,9

Leuven
Aarschot
Diest
Glabbeek-Zuurbemde
Haacht
Landen
Tienen
Zoutleeuv^

2,4
1,8
1,4
1,6
4,1

4,1
2,5
2,1
2,7
4,1
2,5
2,3

13,5
9,8
9,9
8,9
13,5
8,0
7,0
8,4

15,6
11,7
11,4
10,0
14,2
6,6
7,2
8,7

16,6
10,9
10,6
10,0
14,9
6,5
8,5
10,3

+ 1,0
—0,8
—0,8

1,7
1,3

6,8
4,4
3,7
5,3
8,4
3,6
S7
6,2

Arr. Brussel

1,4

2,5

3,6

6,5

8,3

9,0

+ 0,7

Arr. Leuven

2,2

3,3

6,0

11,1

12,5

13,0

+ 0,5

+ 0,7
—0,1
+ 1,3
+ 1,6

Kantons

'58

'61

'65

'68

'71

'74

Winst
Verlies

Hasselt
Beringen
Genk
Herk-de-Stad
St-Truiden

3,1
1,7

6,6
4,4

3,6
2,3

6,1
4,5

10,5
5,1
14,9
7,3

77

18,4
13,8
27,2
15,8
12,9

14,7
22,0
26,2
17,1
11,1

10,4
14,9
17,4
11,6
8,4

—4,3
—7,1
—8,8
—S,b
-2,7

Tongeren
4,3
Bilzen
10,2
Borgloon
3,6
Maasmechelen
3,6
Zichem-Zussen-Boi'der 3,1
St-Martens-Voeren
4,2
Maaseik
Bree
2,5
Neerpelt
4,9
Peer
3,3

3,5
6,5
2,4
7.^
3,0
7,4
4,6
5,1
6,1

6,8
16,0
6,9
9,9
10,0
1,6
8,6
6,6
7,1
10,3

8,9
21,8
10,1
15,2
12,9
5,6
15,0
14,3
14,7
17,1

9,3
27,0
10,7
17,5
14,7
28,9
18,5
18,3
17,0
22,8

8,4
21,2
6,9
14,3
10,9
8,3
17,9
20,6
14,3
17,4

—0,9
—5,8
—3,8
—3,2
—3,9
—20,6
—0,6
+ 2,3
—2,7
—5,4

Arr. Hasselt

2,6

5,5

8,8

17,3

18,1

12,5

—5,6

Arr. Tonger.-Maaseik

4,6

5,1

8,8

14,2

17,2

14,4

—2,8

3,6

5,3

8,8

15,7

17,7

13,5

—4,2

'58

'61

'65

'68

'71

'74

Dendermonde
Hamme
Wetteren
Zele

2,4
2,1
3,4
1,9

6,3
5,2
8,5
4,2

12,6
10,0
11,9
9,5

17,5
14,3
18,2
13,6

17,3
13,4
20,3
28,1

16,5
14,7
15,9
22,1

—0,8
+ 1,3
—4,4
—6,0

St-Niklaas
Beveren
Lokeren
St-Gil lis-Waas
Temse

3,5
3,1
1,4
3,7
2,8

10,1
7,8
3,8
9,9
5,6

21,0
29,8
10,3
22,0
15,5

25,4
35,3
12,9
25,1
20,1

26,2
33,3
11,3
28,3
22,3

22,7
26,0
9,3
23,2
19,8

—3,5
—7,3
—2,0
—5,1
—2,5

Oudenaarde
Kruishoutem
Brakel
Ronse
St-Maria-Horebeke

2,2
2,1
1,9
1,3
1,2

3,0
2,5
2,6
1,7
2,2

7,0
7,3
5,3
4,4

^7

8,9
10,2
7,0
4,8
6,7

10,6
9,7
5,4
5,5
8,2

9,1
8,5
4,8
5,3
7,S

—1,5
—1,2
—0,6
—0,2
—0,7

Aalst
Geraardsbergen
Herzele
Ninove
Zottegem

6,6
3,3
4,9
4,6
6,0

12,0
A7
8,9
77
10,1

15,9
8,3
14,3
11,8
14,8

19,4
11,1
18,1
16,8
17,3

18,8
12,2
16,9
17,0
14,4

17,2
9,1
16,6
16,7
12,8

-1,6
—3,1
—0,3
—0,3
—1,6

Arr. Gent-Eekio

4,5

7,3

12,2

16,3

18,0

15,1

—2,9

Arr. Dendermonde

2,5

6,3

11,3

16,4

19,6

17,2

—2,4

Arr. St-Niklaas

3,0

T7

19,6

23,7

24,4

20,5

—3,9

Arr. Oudenaarde

1,8

2,4

6,0

7,4

7,9

7,1

—0,8

Arr. Aalst

5,4

9,5

13,8

17,4

16,8

15,5

—1,3

4,0

7,2

12,9

16,8

18,0

15,5

—2,5

Kantons

'58 •

'61

'65

'68

^——
' -'"
'71

'74

Winst
Verlies

Brugge
Torhout

2,3
1,6

4,8
3,1

12,8
12,4

17,0
13,6

18,5
13,^

17,3
12,5

—1,2
-1,4

Veurne
Nieuwpoort
Diksmuide
Oostende
Gistel

3,4
3,2
3,1
2,8
3,3

4,5
4,1
4,1
4,2
5,0

12,5
13,4
18,2
11,9
13,1

15,9
16,9
24,9
17,4
18,5

21,7
17,1
26,8
23,1
19,6

20,0
20,5
21,1
22,9
19,8

—1,7
+ 3,4
—5,7
—0,2
+ 0,2

Roeselare
Ardooie
Hooglede
Izegem
Tielt
Meulebeke
Oostrozebeke
Ruiselede

3,3
2,8
3,4
3,1
3,4
2,7
2,1
3,2

5,6
4,8
4,6
6,2
4,5
4,5
5,2
4,9

21,5
14,6
20,5
14,2
15,5
13,6
14,2
16,6

25,6
17,6
29,5
17,2
21,7
17,4
20,8
25,2

27,3
15,2
27,9
14,6
23,3
19,4
25,0
37,0

26,0
14,5
27,9
16,0
20,9
16,3
19,2
31,1

—1,3
—0,7
+ 1,4
2,4
—3,1
—5,8
5,9

Kortrijk
Avelgem
Harelbeke
Menen
Moorsele

2,4
1,4
1,3
1,9
1,8

3,3
2,2
2,4
2,8
2,3

11,6
-6,0
7,1
8,5
7,4

14,9
8,1
11,2
14,5
14,2

16,3
8,7
10,4
19,0
20,4

16,2
7,8
9,2
20,6
19,9

—0,1
—0,9
-1,2
+ 1,6
—0,5

leper
Mesen
Passendale
Poperinge
Roesbrugge-Haringe
Wervik

3,3
1,1
1,5
3,4
2,9
0,8

3,8
2,2
2,9
4,7
3,1
1,7

10,5
10,3
9,6
10,6
11,0
7,0

16,4
15,5
17,5
17,5
16,3
14,1

20,3
23,1
24,4
19,5
20,3
15,2

17,6
14,9
18,2
18,1
18,4
15,2

—2,7
—8,2
—6,2
—1,4
-1,9

Arr. Brugge

2,2

4,6

12,8

16,6

18,0

16,7

—1,3

Arr. Oostende-V-D

3,1

4,3

13,7

18,9

22,8

21,5

—1,3

Arr. Roeselare

3,1

5,2

17,2

22,1

23,3

21,7

—1,6

Arr. Kortrijk

1,7

2,5

9,2

13,5

15,4

15,2

—0,2

Arr. leper

2,3

3,1

9,8

16,1

19,7

17,1

—2,6

2,4

3,9

10,3

17,4

19,6

18,4

—1,2

ProY. OostVlaanderen

f — —

ProY.
Limburg

Kantons
Gent
Deinze
Evergem
Ledeberg
Lochristi
Nazareth
Nevele
Oosterzele
Waarschoot
Zomergem
Eekio
Assenede
Kaprijke

23 MAART 1974

'58

'61

'65

'68

'71

'74

Winst
Verlies

4,8
6,5
4,9
5,0
2,0
4,8
14,3
2,8
2,4
4,1
3,1
1,6
1,9

7,6
8,4
-8,7
8,2
3,8
7,6
16,6

11,9
16,5
15,0
12,9
9,0
13,3
26,5
10,2
8,8
12,3
9,2
5,3
6,7

15,8
19,9
20,1
17,4
13,0
17,4
27,3
14,4
12,1
17,4
13,2
11,3
11,4

16,4
19,8
21,6
19,4
11,7
16,9
27,6
18,0
21,0
18,5
16,4
15,4
17,8

13,9
17,2
18,4
17,1
9,7
15,6
20,9
15,3
16,5
15,7
11,3
14,6
11,8

—2,5
—2,6
—3,2
—2,3
—2,0
—1,3
—6,7
—2,7
—4,5
—2,8
—5,1
—0,8
—6,0

^A
4,6
6,2
7,4
2,5
3,1

Winst
Verliet

Kantons

Prov. WestVlaanderen
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Groepen en maatschappijen allerhande ! ! !

flflnBCUOLCn
KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN

Speciaal voor U bedacht

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

p.v.b.a. Lierse Vloerhandel
Lisperstraat 49 - 2500 LIER
Tel. ( 0 3 ) 8 0 . 1 4 . 7 1
SPECIALITEITEN :
Vast t a p i j t - O p e n haarden

LUSTRERIE

MARC DE VRIESE

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

WANNEER HET O M UW
VERLICHTING G A A T .
Bon. Ruzettelaan 56,
Assebroek - Brugge
Grote Baan naar Kortrijk

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

W I J N E N KOOPT M E N
IN VERTROUWEN

I N T E R E S S A N T
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
Middag- en avondmaal in groep : gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan in Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 8 7 . 7 2 - 1500 zitplaatsen
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 0 3 / 3 1 . 2 0 . 3 7 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 6 8 . 6 9 .
mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : Autov/eg. Tel. 0 5 3 / 2 2 8 . 5 3 . 1.000 plaatsen
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . T. 0 5 6 / 7 5 1 . 3 6 - 2.400 pi.
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 0 3 / 5 7 . 3 0 . 3 2
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde. 2.000 p i . T. 0 5 1 / 7 2 8 . 2 2
DRONGEN ; Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 0 9 / 2 6 . 7 4 . 3 2
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 0 1 1 / 7 3 6 . 3 0
KESSENICH : Venio Seenweg - Tel. 0 1 1 / 6 1 9 . 7 1
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 0 5 0 / 5 0 2 . 9 6
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 0 1 1 / 3 2 0 . 5 1
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 0 5 9 / 3 2 0 . 8 6
W i j zoeken d r i n g e n d ; als m e d e w e r k e r s : Ernstige f a m i l i e s
w a a r v a n de man of de v r o u w de k e u k e n kan leiden — Vast
loon - Kost en i n w o o n gratis - In regel met de sociale w e t Liefst mensen v a n 't v a k .
Schriftelijk aanbieden bij ; ABTS : Tiensestwg 1 2 8 , Korbeek-Lo

F. W. COLAERT
Generaal Jacquesstraat 61
8160 Diksmuide
Tel. (015)509.72 - 500.57
Bezoek t e n h u i z e o p aanvraag.

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

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal
Dorpsplein,

Heusden-Limburg

Voor een PRETTIG VERLOF

INTERNATIONAL pvba

in Blankenberge-aan-Zee !
- Vlamingen huur bij Vlamingen « Villa Christina » heeft 4 app. ter
uwer beschikking en is gelegen op
50 m van het strand. - Inl. en
prosp. te bekomen bij :
H. V A N RIJSSEL
K. Boudewijnl. 25, BlSnkenberge
Tel . ( 0 5 0 ) 4 1 2 0 1

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

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer I )
Telefoon 03/26.86.62

ALLE MONTUREN

DIRK MARTENS
AALST

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

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

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

ZEER VOORDELIGE
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PRIJZEN

—

Alle landenvloggen Kunst- en reklaamvlaggcn - Fanlons Wimpels - Geborduurde kentekens - bijbenodigdheden - Lintjes met leeuw en
speld
Zelfklevers.
Onze reklaam leeuw katoen
150 X 150 :
375 F - met fennen 475 F.
VRAAGT PRIJSLIJST :

GESELEKTEERDE PLANTEN v o o r
PARTIKULIERE

—

VERKOOP

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

—

Paul SUYS

Instituut P. VERMEIR

Molenvest

Aalst, Dirk Martensstr. 58, 053/205.16
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3
052/215.14
Kortnik, Gentsestwg 37, 056/120.61
Roeselore, Consiensestr. 42, 051/237.20
Bestuurssekretariaot {dag- en weekeindles) - tot viertaiige steno-daktyio,
tot viertaiige briefwisseling, konversatie, boekhouden.
Kinderbijslag - Plaatsing.

50, Herenials 2410

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

Brouwerij

Eugeen THEYS - DROESSAERT

MOORTGAT

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

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

•

FEESTZAAL TREFPUNT
Turnhoutsebaan 28

-

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

Deurne-N.

ELECTRA-BREE P.V.B.A.
Boneputstraat 28 - Bree
Tel. ( 0 1 1 ) 6 5 . 1 8 8 en 66.477
MIELE

- AEG -

LINDE

DISCO-BAR & D A N C I N G

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

NATIONALE
Familietranche

HOGE LOTEN :

Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
Niet d u u r d e r d a n s e r i e f a b r i k a t i e ,
en zeifs b e t e r I
Prijsbestek en studio zijn gratis.

1 X twaalf miljoen
Sxéén miljoen
3 X een half miljoen

OOSTDUINKERKE
Voor u w verlof aan zee
M o d e r n e v i l l a ' s , appart. en studio's
met f o t o ' s .

T r e k k i n g o p "Woensdag
3 APRIL
HET BILJET : 230 fr.
HET TIENDE : 25 fr.

WEST-LITTORAL
te huur. Vraag gratis katalogus
verkoop villa's - bouwgronden
bouwen op aanvraag
Leopold ll-laan 212 - 8458 Oostduinkerke
Tel. ( 0 5 8 ) 5 2 6 . 2 9

V
V
Z

LOTERIJ

7 de T R A N C H E

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

Keukenbedrijf R. ROSSEY

gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen

ZIEKENFONDS

Dendermondse steenweg 120
9208 SCHELLEBELLE
Tel. 0 9 / 6 9 . 3 1 . 7 0

Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort
Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 5 . 8 1

WALTER ROLAND

BRABANTIA

KWEKERIJEN J.V.H.

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

FREETIME FLAT

GEEN A F H O U D I N G OP U W W I N S T E N
WIN 12 miljoan : U ONTVANGT 12 miljoan

ERENICING
LAAMSE
iEKENFONDSEN

U als V l a m i n g . . . sluit zeker aan bij het
V L A A M S ZIEKENFONDS van u w STREEK
Provincie Antwerpen :
_
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT : ONDERUING ZIEKENF. RUPELSTREEK en KLEIN-BRABANT
Kraanweg 2 1 ,
2680 Bornem
Tel. (03)89.16.19
Provincie Brabant :
,„._
ARR LEUVEN - gewest TIENEN : CENTRALE MUTUALITEIT VAN BRABANT EN LIMBURG
Leuvenselaan 43,
3300
Tel. (016)834.35
Provincie Oost-Vlaanrferen :
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS
Hoomarkt 36,
9300 Aalst
Tel. (053)745.53
ARR. GENT en DENDERMONDE : ZIEKENFONDS FLANDRIA
Keizer Karel.straat 101,
9000 Gent
Tel. (09)23.52.27
ARR. EEKLO en KANAALZONE : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND
Gravin Johannaloan 8,
9900 Eekio
Tel. (09)77.23.51
ARR. OUDENAARDE :• ZIEKENFONDS VLAAMSE ARDENNEN
Fortstraat 34,
9700 Ondenaarde
Tel. (055)331.15
ARR. ST.-NIKLAAS : VLAAMSE MUTUALITEIT WAASLAND
Vrasenestraat 14,
2750 Beveren-Waas
Tel. (03)75.66.66
Provincie Wcst-Vloandercn :
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRlA
Verrueladn 4 1 ,
8500 Kortnik
Tel. (056)256.98
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST
Recollettenstraat 66,
8450 Nieuwpoort
Tel. (058)237.15
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Westlaan 145,
8800 Roeselore
Tel. (051)202.08
V.V.Z-sekretariaat : Verruelaan 41 - 8500 Kortrijk - Tel. ( 0 5 6 ) 2 5 6 9 8
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LIMBURG
INSTALLATIE

MAART
23. Lommei : Afdelingsbal om 20 u.
23. Linkhout : Groot Vujo-bal, kanton Hark de Stad, zaal Ideal.
28. Hoeselt : Bestuursvergadering te 20 u. in café ABC, Tongerenstwg 3.

PROVINCIERAAD

De VU-fraktle is hierin vertegenwoordigd met 10 leden. In opvolging van Rik Van de Kerckhove —
verkozen tot senator — werd
Jaak Gabriels aangewezen tot
voorzitter van de VU-fraktie. Mevrouw De Roo-Neven is ondervoorzitster van de fraktie in opvolging van Jan Plas. Rik Wijnen
blijft sekretaris van onze fraktie.
Door Vandueren is quaestor en
mevr. Irma Decap sekretaris van
het buro van de provincieraad.
De VU heeft in zeer scherpe
bewoordingen de vernieuwde koalitie CVP-BSP aangeklaagd.
Aan de pers werd volgende
motie vrijgegeven :
De VU-fraktie van de Limburgse
provincieraad stelt met verbazing
vast dat de CVP-BSP-koalitie wordt
voortgezet ook nu na deze verkiezingen. Daar waar de CVP tij-

dens de verkiezingen als scherprechter is opgetreden tegen andere partijen inzake etische problemen als abortus, en op onderwljsvlak alle katolieke Limburgers gemobiliseerd heeft van het katoliek geëngageerd onderwijs, gaat
ze nu weer scheep met de BSP.
Het is toch de BSP, die voor vrije
abortus opkomt, en die elk rijksen provinciaal onderwijs voor
eigen partijpolitieke doeleinden
wil misbruiken.
De VU-fraktie vraagt zich af,
waar de bezorgdheid blijft van
de CVP in verband met het katolieke standpunt inzake abortus
dat zij in de verkiezingstijd van
de daken verkondigden.
Zullen weldra de eerste abortussen op verzoek moeten uitgevoerd worden in de provinciale
materniteit ? Gaan de provinciale

scholen die de CVP steeds katoliek geëngageerde scholen noemden, nu onder het mom van het
socialistisch
pluralisme
BSPburchten worden ? Moeten de
leerkrachten van die scholen nog
geen BSP-lidkaarten bestellen (de
benoemingen tijdens het vorig bewind wijzen reeds in die richting).
Wie in Limburg kan de CVP nog
op haar woord vertrouwen daar
waar uit bepaalde krantenberichten blijkt dat het CVP-BSP-akkoord
reeds vóór de verkiezingen werd
getekend. Dit schandelijk bedrog van de Limburgse kiezers
wordt door door de VU-fraktie met
verontwaardiging aangeklaagd. Zij
zal niet nalaten dit monsterverbond met alle mogelijke middelen
te bestrijden.
De VU-fraktie
van de Limburgse provincieraad

APRIL
13. Genk : arr. Hasselt viert 20 jaar Volksunie in zaal Familia.
Orkesten : Bobby Carnarius en Bert Minten.

PROV. SENATOREN

BELANGRIJKE VERGADERINGEN

Op maandag 25
dens de tweede
provincieraad de
natoren verkozen

Tijdens de volgende weken zullen in alle kantons van arr. Tongeren-Maaseik belangrijke vergje
deringen plaats hebben met als
agendapunt, het verloop en het
resultuut van de voorbije verkiezingen. De afdelingen worden
hiervan nog schriftelijk verwittigd. Tijdens de volgende arr. raad
op dinsdag 9 april zal er een sintese gemaakt worden van de kantonnale besprekingen terzake. Gelieve nu reeds de datum vrij te
houden.

maart zullen tijzitting van de
provinciale seworden.

WOORD VAN DANK
Voor uw effektieve medewerking en uw entoeslaste bereidwilligheid tot medewerking, danken wij alle militanten en stille
werkers, die zich belangloos hebben ingezet tijdens de verkiezingsstrijd.
Het arr. bestuur.

OOST-VLAANDEREN
AALST
GETUIGEN
Sommige getuigen beschikken
nog over gegevens i.v.m. sternburelen die — tegen het reglejnent in — afzonderlijk geteld
werden zonder ze vooraf te men•gen met andere burelen. Deze
gegevens zijn voor ons van uitzonderlijk belang. Wie over der•gelijke gegevens beschikt, wordt
vriendelijk verzocht kontakt op te
nemen met Willy Cobbaut, Bosstraat 2, 9391 Baardegem. Tel.
052-354.52.

INVULLEN
BELASTINGSAANGIFTEN
Wij dringen er op aan dat elke
afdeling een speciale zltdag sociaal dienstbetoon zou organiseren voor het invullen van belastingaangiften.
Voor praktische
hulp kontakt opnemen met Willy
Cobbaut. Tel. 052-354.52.

baar en onbaatzuchtig stelde hij
zich ten dienste van de Vlaamsnationale gedachte, tot dat een
pijnlijke ziekte hem het werken
onmogelijk maakte. In Cyriel verliezen we een trouw en dapper
kameraad. Onze innige deelneming.
OCDNV
Door het Gewestelijk Centrum
voor Dienstbetoon en Naschoolse
Vorming - Dendermonde worden
volgende speciale zitdagen georganiseerd voor het invullen van
belastingsaangiften.
Heden zaterdag 23 maart van
14 tot 18 u. in de herberg « Mikino » en morgen zondag 24 maart
van 9 u. 30 tot 11 u. 30 bij de h.
Pauwels in het « Palinghuis »,
Brugstr., Schoonaarde. Zijn ter
beschikking : Renaat Meert, gewestelijk sekretaris ; Herman van
den Abeele, gemeenteradslid en
plaatselijk medewerker CDNV ;
de hh D'Hondt, De Sutter en Lievens. Ook andere problemen mogen voorgelegd worden.

KANTON AALST II
In het kanton worden zitdagen
voor het invullen van belastingaangiften georganiseerd op volgende plaatsen en uren :
Impe : op zaterdag 30-3-74 van
10 tot 12u in café Lamot, Dorp.
Vlierzele : op zaterdag 30-3-74 van
18 tot 20u in café « Lantaarn »,
Oordegemsestraat.
Oordegem : op zondag 31-3-74
van 10 tot 12u in café « Vlaanderen », Dorp.
Erondegem : op zondag 31-3-74
van 10 tot 12u in café « Sparrenhof », Gentsesteenweg.
Lede : op zaterdag 6 april van
10 tot 12u in café « Reinaerd »
Dreef.
Mere : op zondag 7 april van 10
tot 12u in het « Hof ter Dale »,
Daalstraat.
Deskundigen van het arrondissementeel Centrum voor Dienstbetoon staan er ter beschikking.

BEVEREN-WAAS
OVERLIJDEN
Woensdag27 februari werd één
•onzer getrouwen ten grave gedragen, nl. de h. Cyriel Lippeveld,
amper 51 jaar oud. Hij was jarenlang lid van het afdelingsbestuur
als penningmeester. Onvermoei-
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GENTBRUGGE
BEZOEK AAN ARBED
N.a.v. de VU-interpellaties in
de gemeenteraad over het leefmilieu, werd door de gemeenteraad een bezoek gebracht aan de
nieuwe boutenmakerij van NV
Arbed. Deze multinational waartoe ook Sidmar behoort stelt te
Gentbrugge ongeveer 1100 arbeiders te werk.
Tijdens een voorafgaande briefing werd door de direktie zeer
openhartig geantwoord aan de
soms stekelige vragen van VUraadslid De Moor over de lozing
van de afvalwaters in de Schelde
en de riolering. Een koliektor zal
gebouwd worden welke de afvalwaters via een nog te bouwen
zuiveringsstation in de Schelde
zal lozen. Koeltorens dienen de
hoge temperatuur van dit water
te verminderen.
In de fabriekshal zelf maakte
het geraas van de machines en
de walmen van de kokende olieen een verpletterende indruk op
de delegatie. Ondanks internationale kontakten kon nog geen
technische oplossing gevonden
worden om de werkvoorwaarden
te verlichten.

Tijdens de afscheidsreceptie
werden de vakbondsdélégué's aan
de tand gevoeld over de werkvoorwaarden, enz.
SENATOR VAN OOTEGHEM
WORDT GEVIERD
Heden zaterdag 23 maart wordt
in de zaal Lunapark, Brusselse
steenweg Gentbrugge (rechtover
voetbalplein KAA Gent) door de
VU-afdeling een Lentefeest ingericht met hulde aan de kersverse
senator Oswald Van Ooteghem.
Aanvang te 19u. met een receptie, te 20u. koud buffet (waarvoor de inschrijvingen gesloten
zijn). Nadien gezellig samenzijn
met studio Free Lance. Iedereen,
ook niet-eters, zijn van harte welkom.

MELLE
DANSFEEST
Het bal van de plaatselijke VUafdeling werd eens te meer een
groot sukses. Een glunderende
voorzitter Leurquain verwelkomde
de vele aanwezigen o.a. : de parlementsleden Baert, Van Ooteghem en Van Grambergen, de
provincieraadsleden Van Ghysegem en Jo De Caster-Buyl en de
gemeenteraadsleden
De Sutter
en De Vis (Melle), Martens en
Ghyselinck (Merelbeke), De Moor
(Gentbrugge) en Van Meenen
(Heusden). Natuurlijk werd druk
nagekaart over de vooruitgang
van de VU voor de provincieraadslijst in het kanton nl. van
20,82% naar 21,95%. Dat belooft
voor de toekomst.

MERELBEKE
FLINK RESULTAAT
De overrompelende kieskampanje
van CVP en PVV heeft Merelbeke
onberoerd gelaten. Als wij de resultaten vergelijken die de Merelbeekse VU-kandidaten behaalden met die van de Merelbeekse
kandidaten op de lijsten van de
oude partijen mogen wij besluiten dat Merelbeke flink VU heeft

ADVERTEERT
IN « W I J »

gestemd. Gemeenteraadslid Robert Gijselinck, kandidaat voor de
Kamer behaalde 1157 naamstemmen ; en gemeente- en provincieraadslid Georges Van Ghysegem vestigde een rekord : 2.340
voorkeurstemmen I Wij mogen er
aan toevoegen dat onze afdeling
er een is die « werkt » !

OUDENBURG
OVERLIJDEN
Midden in de verkiezingsstrijd
overleed mevrouw Storme, moeder van onze voorzitter. Onze ininge deelneming aan Jeroom en
de familie.
SCHOONAARDE
VERKIEZINGEN
Op de Provincielijst
kanton
Dendermonde-Wetteren kreeg ons
gemeenteraadslid
Herman Van
Den Abbeele 606 voorkeurstemmen (507 in '71). Het kan beslist
nog beter, maar het vele werk
diende weer met een paar mensen opgeknapt. Vele andere lieten
zich in 4 weken niet eens zien.
Wij gaan in elk geval met meer
overtuiging dan ooit verder.

SINT-AMANDSBERG
LEDENVERGADERING
Het bestuur wil zich samen
met de leden bezinnen over onze
verkiezingsuitslagen. Wij komen
daarvoor samen in café Tijl, Klinkkouterstraat op donderdag 28
maart a.s. om 20u15. Ook simpatisanten worden verwacht.

Vlamingen,
vraag GRATIS
[ • J * i advies voor uw

l•^J
^^^^

hypotheek-leningen
( I e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten
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

MEDEGEDEELD
NU ALLES ZETTEN OP
« AMNESTIE » !
10 maart is achter de rug. Niemand kan, zeker deze keer, gemakkelijk profeet spelen en voorspellen hoe alles nu zal evolueren
met de vorming van de nieuwe
regering.
Hoe alles verloopt, er zitten
nieuwe mogelijkheden in I En
juist daarom zit ook de mogelijkheid erin, dat deze keer, eindelijk 30 jaar na 1944, voor zovele
duizenden getroffenen van de
« bevrijdings «-repressie amnestie er komen zal.
Elk van ons kan nog zijn steentje bijbrengen in deze laatste aanval op de vesting van de haatdragende onverzoenlijke amnestie-weigeraars. Elk van ons kan
meehelpen aan dat reuzewerk,
waarbij enkele militanten zich

hebben ingezet om te komen tot
100.000 handtekeningen voor amnestie. Een dergelijk reuzepetionnement moet onze Vlaamse verkozenen een grote morele steun
zijn, tot die er komt !
Alle lezers van « Wij » met
een tikje initiatief, met 'n brokje
menslievendheid in zich, met 'n
hart voor de eigen zwaar-getroffenen onder onze volksgenoten,
vragen onmiddellijk een petitielijst aan, en zorgen, elk op z'n
beurt voor een 40 a 50-tal handtekeningen. Vraag uw lijst op een
van volgende adressen : J. de
Bois, sekr. Algemeen Amnestiekomitee, Essendries 12, Puurs.
Robert Schamp, werkgroep « VL
A.M », E-3-Plein 40, Ledeberg.
De werkgroep voor amnestie
dankt alle idealistische medewerkers bij voorbaat.
. VI.A.M. -

WIJ IS
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WEST-VLAANDEREN
BLANKENBERGE
DANKBETUIGING
Onze kandidaten danken, al onze leden en simpatlsanten voor
de waardering en het vertrouwen
dat ze in hen hebben gesteld
door hen een voorkeurstem te
geven Voor de Kamer Rika Buyse
1633 stemmen en voor de Senaat
Jef Fryns 1222 stemmen, wat
voor beiden een ontegensprekelijk persoonlijk sukses is geweest
Ook voor de Provincie haalde H.
Van Rijssel een flink sukses met
422 stemmen Geen enkel van de
drie zal uw vertrouwen beschamen.
DIENSTBETOON
Personen welke om 't even
welke problemen hebben kunnen
zich steeds in volle vertrouwen
wenden tot ons gemeenteraadslid
Jef Fryns, 78 de Smet de Nayerlaan, tel 422 39 of tot H Van
Rijsel, KOO-lid, 25 K. Boudewijnlaan, tel. 412 01.
VLAAMS VERBOND
VOOR GEPENSIONEERDEN
De plaatselijke afdeling van het
VVVG mocht deze week haar honderste lid inschrijven, een groot
sukses. amper na een jaar bestaan Toch zijn er nog vele van
onze vrienden welke geen lid zijn
Sluit daarom zonder verwijl aan.
Inlichtingen bij de sekretaris K.
D'Hondt, 14 Luikstraat, tel. 410 63.
VAKANTIEJOBS
Gevraagd studenten, meisjes
en jongens, vanaf 16 jaar, voor
juli of augustus Zich wenden tot
Em Duystens, spijshuis Béarnaise
de Smet de Naeyerlaan, 86, 8370
Blankenberge, tel. 050-436 54.
Kamers te huur — alle datums
voor 2-4 personen, de Smet de
Naeyerlaan.
BRUGGE
VU-BRUGGE VERLOOR
KIESSTRIJD NIET I
Enkel door het onberekenbare
spe! van de provinciale apparentering verloor de Volksunie in het
arr Brugge-Torhout zowel de Kamer- als Senaatszetel Aldus verschoof de Kamerzetel naar het
arr Oostende terwijl de Senaatszetel naar het arr. Roeselare
ging
Nochtans heeft de Volksunie in
het arr Brugge-Torhout opvallend
^tand gehouden, voor de Senaatslijst werd zelfs winst geboekt Indien de trouw en aanhankelijkheid

van de VU-kiezers niet in zetels
kon worden omgezet dan is zulks
uitsluitend aan het kiessisteem
te wijten
Er verdient dan ook hulde qebracht aan de vele honderden propagandisten die zich belangloos
voor de werking van de Volksunie
hebben ingezet, aan de vrouwelijke en mannelijke kandidaten die
zich op onverkiesbare plaatsen
hebben gemeld, aan de kiezprs
die de Volksunie hun trouw hebben toegezegd. Verkiezingen zijn
slechts een incident in het leven
van een volk dat — doorheen goede en kwade dagen — naar zijn
volwassenheid groeit.
Guido Van In,
lijstaanvoerder
van de VU-Senaatslijst.

MEDEGEDEELD

gezeld op zijn laatste tocht. Verschillende jaren reeds was hij
aan zijn bed gekluisterd, en ook
van andere tegenslagen bleef hij
niet gespaard. Steeds bleef hij
een trouw Vlaams nationalist. Op
zijn doodsprentje stond te lezen :
• Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus ».
Wij bieden onze diepgemeende
gevoelens van medeleven aan,
aan mevrouw Sinaeve en dochter
Lieve. Nog een woord van bewondering voor mevr Sinaeve die tijdens de langdurige ziekte van
haar man, de fotozaak verder gezet heeft, en bovendien nog uitgebouwd.

KUURNE
SOCIAAL DENSTBETOON
GtSTEL
OVERLIJDEN
Wij vernemen het overlijden
van ons trouw lid Maurits Coulon.
De begrafenis vond plaats in familiekring. Onze innige deelneming.
,
lEPER
EEN GEZELLIG THUIS
Voor diegene die eens wat aan
hun interieur willen veranderen
of een eerste keer hun woning
gaan inrichten, komt de heer Bert
Decroos, binnenhuisarchitekt uit
Poperinge, ons tips en ideeèn geven over binnenhuisinrichting. Dit
op vrijdag 29 maart om 20 u. in
de bovenzaal van de Bank van
Roeselare en West-Vlaanderen,
Diksmuidestr 22,8900 leper. Deelname in de kosten : leden : 20
fr , met-leden • 25 fr.

KOKSIJDE
EN DE OOIEVAAR
kwam opnieuw te Koksijde
en bracht er bij de familie Lemahieu een flinke zoon. Hartelijk
gefeliciteerd.
VERKIEZINGEN 10 MAART
Dank aan mevr. Van HouweHeylen die zich spontaan kandidate stelde op onze lijst en er een
zeer goed resultaat behaalde. Onze
bijzondere
dankbetuigingen
aan de leden voor hun geldelijke
en morele steun.
KORTEMARK-HANDZAME
OVERLIJDEN
Zaterdag 9 maart hebben wij
onze vriend Jozef Sinaeve ver-

INVULLEN AANGIFTE
BELASTINGEN
Laat uw belastingsaangifte invullen door een bevoegd persoon
ter zake. Op donderdagen 21, 28
maart 1974. Vanaf 18 u. Vergaderzaal lokaal « De Cirkel » Harelbeeksestraat 40, 8720 Kuurne.
Een fiskaal raadgever is er gratis ter uwer beschikking.
Meebrengen :
trouwboekje,
aanslagbiljet onroerende voorheffing (grondbelasting), loonfiches,
strookjes of berekening betaald
verlof, strookjes check pensioen
voor gepensioneerden (ook inwonende ouders) ,bewijzen afbetaling op lening : attest kapitaal
en intrest, polis en kwijting levensverzekeringspremies,
alles
ontvangen of betaald in 1973 en
aangifte formulier.

ZARREN-WERKEN
ONS BAL
Op 6 april in de zaal Riva ons
jaarlijks bal met de « Vansteenlandt » band. Een mooie gelegenheid om onze kandidate Ria Vermeire in de bloemen te zetten
omwille van haar vele voorkeurstemmen.

VAKANTIE
voor uw
KINDEREN
te Bfedene aan Zee

WESTVLAAMSE PENDELAARS N A A R BRUSSEL

Familiale sfeer - Aantal zeer
aeperkt. Prima opvoeding en

Het Westvlaams Ekonomisch Studiebureau wijst er op dat Brussel
zijn aantrekkingskracht als centrum van tewerkstelling ononderbroken
vergroot, ook in gewesten zoals West-Vlaanderen waar in de voorbije
jaren een opmerkelijke ekonomische groei heeft plaatsgehad.
Uit de gegevens van de volkstelling van 31 december 1961 bleek dat
4.416 Westvlamingen (West-Vlaanderen in zijn huidige begrenzing)
in de stad Brussel waren tewerkgesteld en al dan met dagelijks naar
huis terugkeerden Uit de gedeeltelijke resultaten van de volkstelling
van 31 december 1970 blijkt dat dit aantal sindsdien met bijna de helft
is toegenomen Voor 13 gemeenten in West-Vlaanderen zijn de gegevens van de volkstelling 1970 nog met beschikbaar ; in deze gemeenten
woonden in 1961 516 Westvlamingen die te Brussel een betrekking
hadden In de gemeenten waarvoor de gegevens van de volkstelling
1970 wel beschikbaar zijn, steeg het aantal pendelarbeiders naar de
stad Brussel van 3 900 in 1961 tot 5 625 in 1970, dit is met 44 % !
X)ok vanuit centra met een belangrijke toename van de plaatselijke
werkgelegenheid werd een stijgende pendel naar Brussel genoteerd ;
te Brugge was er een toename van 1 003 tot 1 339 De aangroei was
vooral aanzienlijk te Oostende • van 421 tot 899 Er is uiteraard een
sterke koncentratie in de kernen die een goede spoorverbinding hebben met Brussel, met name Brugge en Oostende In totaal zijn er in
West-Vlaanderen echter maar 3 gemeenten waar geen enkele pendelarbeider naar Brussel wordt geteld
Het IS ook niet zo dat de tewerkgestelden te Brussel haast uitsluitend
in de overheidsdiensten of het bouwbedrijf te vinden zijn Eind 1970
waren er in West-Vlaanderen (exklusief 13 gemeenten) 1 283 personen
die te Brussel tewerkgesteld waren in de typische overheidsdiensten
(Ministeries, Landsverdediging, wettelijk sociale verzekering) en 1 111
werkten in het bouwbedrijf , op een totaal van 5 625 komen overheid
en bouwbedrijf dus samen slechts tot 42,6 %.
Voor dekoncentratie blijkt dus nog heel wat ruimte te bestaan i
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dagelijkse

ontspanning aan

strand, zee en duinen.

Tel. (059)807.62

JOHN FLANDERSPRIJS VOOR
VLAAMSE FILMPJES 1974
Ter gelegenheid van het 1000ste
Vlaamse Filmpje dat na de oorlog
werd gepubliceerd, en om de gedachtenis levend te houden van
de Vlaamse schrijver John Flanders, werd onder de auspiciën en
met steun van het ministerie van
Nederlandse Kuituur in 1973 de
« John Flandersprijs voor Vlaamse
Filmpjes » ingesteld door de GPuitgaven te Averbode. Ook dit
jaar wordt de prijs opnieuw uitgeschreven.
De prijzen worden uitgeloofd voor
de beste drie onuitgegeven manuscripten van een detektive-, fantastisch- of avonturenverhaal, in
drievoud getikt, in voorkeurspelling, onder schuilnaam of kenspreuk ingezonden, en geschikt
voor de reeks «Vlaamse Filmpjes»
uit de leeftijdsgroep 10 tot 15
jaar. In gesloten omslag : schuilnaam of kenspreuk, titel van het
verhaal, volledig adres van de
auteur. Omvang : ongeveer 62.000
lettertekens, of ongeveer 32 getikte bladzijden van 30 regels. De
inzendingen moeten geschieden
voor 31 mei 1974.
De prijzen bedragen : John Flandersprijs : 10.000 fr. ; 2de prijs :
6.000 fr. ; 3de prijs : 4.000 fr.
Het uitvoerend komitee is samengesteld uit : Jos Boven, Omer De
Kesel (Nonkel Fons), Clara Haesaert, Bart Mesotten, Wies Van
Buggenhout. Het uitvoerend komitee zal een jury aanstellen waarvan de namen na het beëindigen
van de werkzaamheden meegedeeld worden. De beslissing van
de jury zal in het najaar 1974 bekend worden gemaakt na bekrach-

tiging door het uitvoerend komitee. De uitgeverij heeft het recht
ook de niet bekroonde inzendingen te laten verschijnen in de
reeks « Vlaamse Filmpjes ».
Adres : Redaktie Vlaamse Filmpjes, Abdijstraat 1. 3281 Averbode,
met vermelding John Flandersprijs.
MEESTERS VAN
DE GLASKUNST
Van 6 mei tot 9 juni a.s. organiseert de firma SOBEPA in Studio
44 van de Passage 44 aan de
Kruidtuinlaan te Brussel een buitengewoon interessante tentoonstelling onder de titel « Meesters
van de Glaskunst ».
De tentoonstelling toont glasskulpturen, kunstwerken enig in
hun soort, die gekreéerd en uitgevoerd werden door de bekendste en beroemdste kunstenaars
van Europa. We zijn er onder
meer in geslaagd werken van Salvator Dali, Littleton, César en Collignon tentoon te kunnen stellen.
Voor het tot stand komen van deze buitengewone tentoonstelling
hebben wij de medewerking van
beroemde glaskunstcentra zoals
Val Saint-Lambert, Leerdam, Daum,
Baccarat, Lalique, Ichendorf, Kastrup og Holmegaards, Wiesenthal enz. enz.

TENTOONSTELLING TE BRUGGE
Van 23 maart tot 4 april stelt
Juul Boos tentoon in de Geraard
Davidzaal, VTB-VAB-gebouw, Wollestr. 28, Karthuizerinnestr. 12 te
Brugge.

ZOCK€RC]€S
Gevraagd : jonge bediende, met
goede kennis Frans, voor ekonomaat van Franstalig bedrijf nabij
Noordstation Brussel Snelle indiensttreding gewenst Bemiddeling : Albrecht De Schrijver, Ninoofsestwg 515, 1711 Itterbeek,
tel. 02/21.19 09.
— R 34
Dame uit Brugge wenst thuiswerk:
typen, adressen, plak. of plooiwerk of dergelijke. Kontakt via
blad.
— R 37
Sekretaresse,steTiotypiste, 35 j . ,
perfekt tweetalig, zoekt betrekking te Brussel, Mechelen of Antwerpen Uitstekende referenties.
Schrijv. of tel. W. Jorissen, Loulsastr. 31, 2800 Mechelen, tel 015/
435.96
— R 35
Juffrouw uit Houthalen is bereid
thuiswerk te verrichten, bij voorkeur typen. Kontakt via volksvert.
E. Raskin, Eigenbilzen.
— R 36

INWONENDE

HUISHOUDSTER

gevraagd
bij voorkeur gepensioneerde,
van dinsdag 19 u. tot zaterdag
14 u. bij bejaarde dame en beroepsbezige heer.
Gezelschap en licht huishoudelijk werk. Geen schoonmaak,
geen was, geen boodschappen.
ZEER GOED LOON
Opname in familieleven. Thuis
afgehaald en gebracht.
Zich melden na 19 u., Stationsstr. 37, Puurs, tel. 03/89.02.79.
— R 32

matthieu's beddenbedrijf
biedt voor elk probleem een wooninrichting

^v^'^'^^

onze studiedienst
lost uw woon. probleem gratis op
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ALMS

BLOEDVLEKKEN
OVER DE SNEEUW
(LES GRANGES BRULEES]
De eerste film van Jean Chapot,
« La Voleuse » (66) kende geen
groot kommercieel sukses, alhoewel de publiciteit voor de film
ondersteund werd door twee grote namen, nl. Romy Schneider en
Michel Piccoli. Voor « Les Granges Brüléées » kon Chapot opnieuw enkele bekende akteurs
kontrakteren, nl. Alain Delon en
Simone Signoret. Vooral de _aanwezigheid van deze laatste, die
m.i. één der grootste aktrices in
de Franse cinema is, waarborgt
dit keer hopelijk een groter sukses De film verdient het in elk
geval.
Het tegenover elkaar plaatsen
van Alain Delon en Simone Signoret doet je denken aan « Weduwe
Couderc » («La Veuve Couderc»),
film van Pierre Granier-Deferre
naar een roman van Simenon.
Zelfde plattelandsmilieu en heimatsfeer ook De film roept eveneens reminiscenties op aan •< L'Affaire Dominici », met Jean Gabin
als clan-vader in de hoofdrol. Of
Jean Chapot zich al dan niet door
deze films heeft laten inspireren,
doet eigenlijk niets terzake. Feit
is dat hij met « Les Granges
BrCilées » een boeiend werkstuk
heeft afgeleverd.
In een bergdorpje in het Franse
hooggebergte wordt een Parijse
vrouw, die met haar auto op weg
was naar Zwitserland, vermoord.
Aangezien een som geld verdwenen is, wordt roof aangenomen
als moordmotief. Rechter Pierre
Larcher (Alain Delon) wordt met
de zaak belast en intuïtief zoekt
hij de schuldige onder de bewoners van de dichtstbijgelegen familiehoeve, de Granges Brijlées
De boerin. Rose (Simon Signoret),
intelligent en sterk, domineert er
haar man, dochter, twee zoons
en schoondochters. Ze meent het
goed met de haren, maar brengt
geen begrip op voor wie niet
even sterk is als zij. Enkel één
van haar schoondochters en haar
dochter (rol vertolkt door Catherine Allégret, dochter van Simone
Signoret) slagen er in zich van
onder haar possessieve vleugels
los te werken en hun eigen weg
te gaan. Pierre Larcher, die gekonfronteerd wordt met 'n milieu
en een mentaliteit die hen totaal
vreemd zijn, bewondert en begrijpt Rose, maar haalt niettemin

LUCKY LUCIANO

« Salvatore Giuliano •>, « Le mani
sulla citta », « 11 memento della
verita », « Uomini contro », « II
caso Mattel » en thans « Lucky
Luciano » zijn stuk voor stuk
boeiende films, waarin de Italiaanse kineast Francesco Rosi de verziekte strukturen van de Italiaanse (en impliciet de ganse Westerse èn Amerikaanse) samenleving blootlegt. Rosi's films zijn
geen politieke films wanneer men
daarmee bedoelt films die gebruikt worden als middel tot
overdracht van
een politieke
boodschap. Rosi neemt in zijn
films echter wel politieke en sociale verschijnselen onder de
loepe. Eén van die verschijnselen
die tegenwoordig nogal in het
daglicht worden gesteld is de
maffia. In « Salvatore Giuliano »
had Rosi het reeds over die maffia. Deze is niet helemaal zoals
men het zich inbeeldt na de Amerikaanse « Peetvader » gezien te
hebben, aldus Francesco Rosi.
o Het is om te trachten te laten
verstaan wat de maffia in werkelijkheid is, wat er achter de
« Peetvaders » steekt — zoals
ik met Mattel getoond heb wat
er achter de grote petroleumtrusts schuilgaat of achter de
grote immobilién-promoteren in
•• De Hand over de Stad » —
dat ik « Lucky Luciano » heb willen draaien ».
De oorspronkelijke titel van de
film was " A proposlto di Lucky

\
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zijn greep op Les Granges BrOlées steeds nauwer toe. De schuldigen komen uiteindelijk toch uit
een gans andere hoek opduiken,
alhoewel ook Les Granges Brülées in de zaak niet vrijuit gaat,
wat leidt tot de prachtige afscheidsscène tussen Pierre Larcher en Rose. Op de hoeve zijn
intussen heel wat harde waarheden aan het licht gekomen, zodat
het er wellicht nooit meer worden zal zoals voorheen.
Zonder de aanwezigheid van Simone Signoret was « Les Granges Brülées » wellicht een politiefilm geworden zoals er met
dozijnen in Frankrijk worden uitgebracht
Haar
persoonlijkheid
domineert echter — net zoals

Rose haar « clan » domineert —
de film. Net zoals in « Weduwe
Couderc » is zij totaal geloofwaardig in de rol van plattelandsboerin. Merkwaardig is bvb. dat
zij door haar stimulerende aanwezigheid een m.i. weinig talentvolle, alhoewel erg beroemde akteur als Alain Delon tot een bevredigende en af en toe zelfs
rake vertolking weet te brengen.
Naast deze schitterende vertolking van Simone Signoret bezit
de film ook nog voldoende spanning, sfeer en mooie fotografie
(vooral van het besneeuwde berglandschap) om de kijker naar de
bioskoop te lokken

Luciano » (« Omtrent Lucky Luciano ») en deze geeft wel beter
weer wat Rosi met zijn film heeft
bedoeld : niet een portret schetsen van een gangster, wel vertrekkend van het personage van
de maffialeider Lucky Luciano de
mechanismen van de maffia zelf
blootleggen. Men kan Rosi dan
ook moeilijk verwijten — zoals
sommige recensenten doen —
dat men weinig of niets verneemt over de mens Lucky Luciano, over zijn privé-leven, zijn
persoonlijkheid, zijn motieven van
handelen Rosi wilde nl. geen
psychologische
analyse maken,
wel een sociologische reflektie
brengen over macht, misbruik
van macht, ekonomische problemen, illegaliteit en politieke korruptie, met als vedette hierin de
Maffia.

dat Luciano door de Amerikaanse autoriteiten op een schip met
bestemming Sicilië wordt gezet.
Te Napels gaat hij een ogenschijnlijk rustig leventje leiden,
maar in werkelijkheid kontroleert
hij van daaruit de internationale
drughandel.
Het
Amerikaanse
Narcotics Bureau vermoedt, maar
heeft geen bewijzen .. In 1962
sterft hij in de hal van de Napelse luchthaven onverwacht aan
een hartaanval.
Zoals steeds vertrekt Rosi van
kontroleerbare feiten. Van daaruit
zoekt hij naar verklaringen, kortom naar de waarheid, omtrent
het
maffia-verschijnsel.
Daar
waar bepaalde vragen of twijfels
openblijven, vult hij deze niet op
met eigen
interpretatie, maar
speelt hij de vragen door aan de
kijkers. In die zin is « Lucky Luciano >• in elk geval een film, die
in zijn benadering van de maffia
autentischer is dan « De Peetvader ». Het is echter ook een moeilijker film, allereerst omdat Rosi
veel bij de kijker veronderstelt
als reeds gekend. Men verneemt
bvb. niets over het verleden van
Luciano of over de struktuur van
de oude maffia. Als niet-wetende
kijker zit men er soms wel wat
onwenning tegenaan te kijken.
•• Lucky Liano » is ook een erg
dorre, koele film. Tè koel, naar
mijn persoonlijk aanvoelen.
Gian Maria Volonté geeft in de
hoofdrol zijn zoveelste staaltje
van waar akteertalent ten beste.
Alleen al daarom is de film de
moeite waard.
HILDE DEKEYSER.

Toch is het personage Lucky Luciano erg belangrijk, want deze
symboliseert de overgang van de
oude maffia (waarvan hijzelf de
leiders likwideert) naar een nieuwe, zakelijke syndikaten-maffia.
•< Wat mij in het personage gefascineerd heeft », aldus de ktneast, « is het feit dat nadat hij
weer naar zijn geboorteland gezonden wordt door Amerika dat
er nooit in geslaagd is voldoende
bewijzen tegen hem te verzamelen die hen in staat zouden stellen hem ernstig door het gerecht
van de Verenigde Staten te doen
veroordelen, Luciano zich daar
gedragen heeft als een kleine
burgerman die vredig van een
welverdiend pensioen geniet ».
De film begint op het ogenblik

Simone Signoret en Alain Delain in een psichologisch
duel (Bloedvlekken over de sneeuw)
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FILMS OP TV — 23 t / m 29 maart
MAANDAG 25 MAART — BRT
HET GESCHEURDE GORDIJN (Torn Curtain) - (1966)
Deze vijftigste prent van de meester van de suspens, Hitchcock, is
een spionage-thriller. Ditmaal brengt Hitchcock de Oost-West-betrekkingen in de kijker. De film speelt zich af in de Duitse Deniokratische
Republiek en het gordijn — waarvan sprake in de titel — is het zogenaamde ijzeren gordijn. Op het eerste zicht is deze film een opeenstapeling van flagrante fouten. Bij nader toezien merkt men echter
dat Hitchcock het spionagegenre bewust parodieert

DONDERDAG 28 MAART — RTB
VAARWEL VRIEND (Adieu l'Ami) - (1966)
Het ontstaan van een vriendschap tussen twee mannen die elkaar
terugvinden bij een brandkastkraak. De psychologische evolutie in het
verhaal wordt geschaad door kunstmatige verwikkelingen in de intrige.
Met Afain Delon en Charles Bronson : een merkwaardige kombinatie.

VRIJDAG 29 MAART — BRT
Om 22 30 u. stelt « De andere film - de produktieve en talentrijke
Duitse kineast Rainer Werner Fassbinder aan de kijkers voor. Het ligt
in de bedoeling van de makers van dit programma een reeks te wijden
aan deze kineast, bestaande uit drie afdelingen die de evolutie in Fassbinders's beginkarrière schetsen. Als eerste in de reeks ziet u vrijdag
•< Katzelmacher », een bewerking van een toneelstuk van Fassbinder.
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ELS DE BENS

'* DE DAGBLADPERS TIJDENS DE BEZETTING ^
Mevrouw de Bens heeft een uitvoerige studie — 564 biz. — gepubliceerd
over de dagbladpers in ons land tijdens de bezettingsjaren 1940-1944.
Ongetwijfeld heeft zij haar onderwerp
grondig bestudeerd en getuigt dit
boek van een enorme inspanning. Het
lijdt evenmin twijfel dat zij gepoogd
heeft een objektief, wetenschappelijk
verantwoord historisch overzicht te
geven. Zoals zij zelf er in haar Voorwoord op wijst blijft een grote hinderpaal voor de behandeling van de
oorlogsperiode de emotionaliteit die
er mee verbonden is en de naoorlogse mentaliteit en atmosfeer.
Een objektieve benadering van een
verschijnsel zoals het nationaal-socialisme is uiterst moeilijk. Men kan zich
niet losmaken van de visie die zich
« post factum », na de oorlog, toen
men gans de ontwikkeling en al de
excessen maar al te duidelijk zag, verspreid heeft.
Historisch gezien is het nochtans onbetwistbaar dat de kijk die men had
op het nationaal-socialisme in 1940
niet dezelfde kon zijn als deze van
na de oorlog. Een objektieve benadering van de bereidheid tot koliaboratie of tot samenwerking met Duitsland in de zomer van 1940 is onmogelijk wanneer men hiermee geen rekening houdt. De bereidheid van een
Hendrik de Man, die toch een van de
best ingelichte personen in ons land
moet geweest zijn over het nationaalsocialisme, om met Duitsland samen
te werken aan een nieuwe orde in
Europa maakt het m.i. duidelijk dat
men in 1940 nog een andere mening
kon hebben over het nationaal-socialisme dan deze die zich na de oorlog
opgedrongen heeft. Achteraf gezien is
het allemaal duidelijk en kan men betogen dat men het had moeten weten, dat men het had moeten voorzien.
Doch de historikus moet zich kunnen
verplaatsen in de tijd, hij moet pogen
een beeld te schetsen van het nationaal-socialistische Duitsland zoals dit
in 1940 gezien werd. Indien iedereen in
1940 het nationaal-socialisme zou gezien hebben zoals men het na de oorlog is gaan zien, indien men de afloop gekend had zouden er geen of
zeer weinig kollaborateurs geweest
zijn. In 1940 wist men niet wat mevrouw de Bens nu allemaal weet. Om
'n juister historisch-objektief begrip op
te brengen moet men daar rekening
mee houden Het is toch een feit dat
een de Man, een Capelle, een Lippens,
een Devèze. e.a. in 1940 rond liepen
met het plan een regering te vormen
om met Duiisl.and een vredesverdrag
te sluiten in dé optiek van een Duitse
hegemome ii> Europa

'^^^
N!ET VOLDOENDE KRITISCH
Ons verbaast het niet te vernemen dat
de Duitsers de pers onder censuur
gesteld hebben, dat zij gepoogd hebben met alle middelen de pers te gebruiken voor hun propaganda. Wat
sommigen wel zou kunnen verbazen is
de bereidwilligheid die door vele dagbladeigenaars aan de dag gelegd werd
in 1940 om te mogen verschijnen. Er
is daarrond na de oorlog een flink
stuk komedie opgevoerd. De schrijfster aarzelt niet om de waarheid te
schrijven en valse voorstellingen de
kop in te drukken.
Ik zal mij in deze recensie beperken
tot een onderdeel, nl de enkele hoofdstukken die betrekking hebben op het
VNV.
Voorafgaandelijk echter nog een algemene beschouwing. Ik heb de indruk
dat mevrouw de Bens onvoldoende
onderscheid maakt op het stuk van de
geloofwaardigheid en de wetenschappelijke waarde van de door haar gebruikte en geciteerde bronnen. Niet
alle publikaties hebben dezelfde waarde. Het is gevaarlijk voort te gaan op
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de beweringen van auteurs die zelf
geen bronnen opgeven of onbetrouwbare bronnen. Zo is ook de dokumentatie door het Auditoraat-Generaal onmiddellijk na de oorlog ten behoeve
van de krijgsauditeurs opgesteld • sujet a caution ». Het waren geen geschoolde historici die deze stukken in
zeven haasten geschreven hebben. In
een wetenschappelijk werk steunen op
de verslagen van een kommissaris
van de gerechtelijke politie (bv. de
verslagen van kommissaris Jans over
het VNV) is niet overtuigend. Dit is
geen ernstige bron. Ook vonnissen en
arresten bieden geen afdoende waarborg voor historische objektiviteit.
Mevrouw Bens zou kritischer moeten
staan tegenover haar bronnen.
Zelfs archiefstukken moeten met omzichtigheid gebruikt worden. Dr. Elias
heeft mij verzekerd dat de verslagen
door G. Berger ter bestemming van
Himmler gemaakt tijdens de oorlog
over zijn gesprekken met Elias een
opzettelijk vervalste weergave zijn van
deze gesprekken met het doel Himmler te beïnvloeden. Elias had er geen
belang bij dit te beweren, want post
factum zijn de vervalste verslagen van
Berger gunstiger voor Elias, daar waar
zij tijdens de oorlog beoogden hem
onmogelijk te maken in de ogen van
Himmler. De Amerikaanse historikus
Knoebel, door mevrouw de Bens geciteerd, heeft daar geen rekening mee
gehouden en geeft aldus een verkeerde interpretatie van de politiek en de
houding van Elias in sommige omstandigheden.

GEEN KLARE KIJK OP VNV
Het bondig overzicht van de stichting
en de ontwikkeling van het VNV bevat
een aantal onjuistheden. Ik weet bv.
niet waar de datum van 3 oktober 1933
als stichtingsdatum van het VNV vandaan komt. Het is door de proklamatie
van 7 oktober, gepubliceerd op 8 oktober dat Staf de Clercq het VNV gesticht heeft. Dr. Elias behoorde tot de
stichters en is niet later toegetreden
tot het VNV, zoals de Bens beweert.
Dit geldt trouwens ook voor Borginon
en Romsée. De Bens verwijst naar
Wiltemsen, maar noch in de eerste,
noch in de tweede uitgave van het
boek van Willemsen is daarover iets
te vinden op de geciteerde bladzijde.
De auteur steunt voor haar uiteenzetting op een dokument door kommissaris Jans van de gerechtelijke politie
opgesteld ten behoeve van de krijgsauditeurs onmiddellijk na de oorlog.
Dit is, zoals reeds gezegd, geen ernstige bron. Vóór de oorlog speelde de
Raad van Leiding in het VNV wel een
belangrijke rol. Het is pas tijdens de
oorlog dat Staf de Clercq eigenmachtig is gaan optreden en belangrijke
beslissingen genomen heeft zonder de
Raad van Leiding te raadplegen. De
auteur heeft blijkbaar geen kennis van
het bestaan van een belangrijke nevenorganisatie van het VNV, het Vlaams
Nationaal Syndikaat (VNS) en het is
dan ook onjuist dat het VNV pas in
1936 met de stichting van Arbeidsorde, onder de leiding van Victor Leemans, een arbeiderssyndikaat zou op-

gericht hebben. Over het ontstaan en
de betekenis van Arbeidsorde kon zij
alle inlichtingen vinden in het boek
van Elias « 25 jaar Vlaamse Beweging ». Dat het VNV in 1936 bij de
parlementsverkiezingen 8 zetels zou
behaald hebben in de Kamer en 12 in
de Senaat is onjuist : het waren er
16 in de Kamer en 9 in de Senaat.
Het weekblad van het VNV droeg niet
als titel « De Strijd », maar « Strijd »,
zoals men er gaat aan twijfelen of
de auteur dit weekblad wel ingezien
heeft en waarop haar oordeel dan
gegrond is. Reimond Tollenaere had
niets te maken met het Mechelse,
vermits
hij
volksvertegenwoordiger
was van het arrondissement Roeselare-Tielt. Mevrouw de Bens heeft
geen klare kijk op de ontwikkeling
in het VNV. Er waren iinderdaad twee
strekkingen of groepen : enerzijds de
voorstanders van een Groot-Nederlandse Staat, anderzijds de federalisten, die voorstanders waren van een
hervorming van de Belgische staatsstruktuur, met behoud van deze Staat.
Dit neemt niet weg dat ook deze federalisten overtuigd waren van de eenheid van het Nederlandse volk, door
afstamming, eveneens Groot-Nederlanders, doch zonder de politieke eis te
onderschrijven tot vorming van een
Groot-Nederlandse Staat.
Aanvankelijk, vooral ingevolge een opbodpolitiek in radikaïisme met het
Verdinaso van Joris van Severen, beklemtoonde Staf de Clercq zeer sterk
het Groot-Nederlandse ideaal. Doch na
de nieuwe marsrichting van Joris van
Severen in 1934 viel deze opbodpolitiek grotendeels weg. Toen konden de
federalisten in het VNV hun politiek
doorzetten en in 1936 stond het federalisme in het programma en in de
politiek van het VNV op de voorgrond.
Het akkoord VNV-Rex en het akkoord
VNV-KVV lagen dan ook volledig in de
lijn van deze politiek.
Een man als dr. Elias is noch voor,
noch tijdens de oorlog ooit voorstander geweest van een Groot-Nederlandse Staat als onmiddellijk objekt van de
te voeren politiek. In een brief van
prof. F. Daels aan Staf de Clercq van
september 1940 verdenkt Daels Elias
ervan, en terecht, in zijn gesprekken
met Lippens, Capelle, e.a. het GrootNederlands standpunt niet te verdedigen. Misleidend is het m i. in verband met de rechtse strekking in het
VNV van fascisme te spreken. Daar
waar het fascisme etatistisch is en
vooral steunt op het leger (het officierenkorps) en op het groot kapitaal,
was het VNV gans anders georiënteerd
en zonder enige binding met het leger
of het kapitaal. De samenstelling van
het VNV was zeer demokratisch wat
zijn aanhang betreft. Zeker onderging
het VNV de aantrekkingskracht en de
invloed van de rechtse, autoritaire
tijdsstromingen.
Sommige vooraanstaande VNV-ers gaven blijk van simpatie voor het nationaal-socialisme.
Doch het zou toch de moeite waard
geweest zijn in dit verband te vermelden dat dr. H. Gravez afgezet werd
als jeugdleider en Herman Van Puymbroeck verwijderd uit de redaktie van
« Volk en Staat » c^mwille van hun
nationaal-socialistische simpatieën.

GEEN STEUN
De geschiedenis van de schamele 800
Mark die van Duitse zijde maandelijks aan « Volk en Staat » zou uitgekeerd zijn vanaf 1938 — zaak die nogal gerelativeerd wordt door het feit
dat meerdere, vooral Franstalige dagbladen Duitse steun in een of andere
vorm accepteerden — blijft nog onopgehelderd. Leden van de beheerraad
van Volk en Staat en leden van de
Raad van Leiding hebben mij ten stelligste verklaard dat zij daar nooit iets
(lees door biz. 19}
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SOUTH PACIFIC KVO - ANTWERPEN
Er ontstaat langzamerhand een
musicaltraditie in dit land van
Eddy Wally en Mark Lex, niet te
verwarren met Yvonne Dex van
het Gezelschap met die naam.
Hello Dolly — met de steengoeie
Mimi Aarden — en Oklahoma
fungeerden als lokspijzen die dit
seizoen leiden tot South Pacific.
Een betwistbare keuze weliswaar,
gezien het muziekje zowat op alles gelijkt behalve op iets en
waarvan het toneellijf even mager, als de story drollerig is.
Desalniettemin,
desniettegenstaande, mitsgaders, vallen er
enkele aangename dingen te beleven, omdat gastregisseur Paul
Celis samen met de Amerikaanse
koreografe Gemze de Lappe erin
•geslaagd zijn het niemendalletje
behoorlijk op te smukken met
•geïnspireerde vondsten en vrij
behoorlijke en voor de omstandigheden
aangepaste danspasjes,
deze .laatste uitgevoerd door de
mindere goden en godinnen van
het Ballet voor Vlaanderen. Hoofdpartijen worden gespeeld en gezongen door Connie Neefs (inderdaad, de zus van Jacques, likeurfabrikant
en
gewaardeerd
zanger), een bloem die in elke
musicalvaas bescheiden en toch
indringend geurt, Liliane Dorekens, een ronde suikerdot met
duidelijk akteertalent, zolang ze
maar niet ernstig hoeft te doen.
Van mannelijke zijde voert Leo
Brant een komisch tipe op : met
grote blauwe jongensogen — het
handelsmerk van Leo — en slanke zwier is hij het sprekend bewijs, dat operazangers ook akteurs kunnen zijn. Jan Massink,
de eeuwige, is zoals steeds de
man bij wiens verschijnen de
Bühne opfleurt. Verder zijn er
nog de behoorlijk zingende Frans
De Swert, Piet Vande Berg en
Marcel Ost, die echter dringend
toe zijn aan een bewegingskursus.

Voor regisseur Paul Celis — voor
de vertaling bijgestaan door de
stille man met het sierlijke Nederlands, Toon Brouwers — was
deze eerste opdracht geen klusje:
je voelt dat hij enorm gewroet
heeft met uitputting van alle mogelijke middelen en met argusblik voor het detail (bv. het speciaal charteren van de Antwerpse
meesterkappers Jacob en Ludovic...). Geef deze man volgend
jaar enkele meer traditionele opgaven en hij wordt beslist een
grote aanwinst voor de overigens
vrij povere regieploeg van het
Vlaamse operawezen.
Als dirigent Frans Cauwenbergs
er nu kon in gelukken zijn blazers
in te tomen, zou het zelfs muzikaal ietwat genietbaar worden
deze South Pacific.
RAY DE BOUVRE.

Dat geen enkel nieuwsmedium
met de radio kan konkurreren
wanneer het er op aankomt vlug
te informeren is nog maar eens
gebleken bij één van de langste
nachten uit onze radiogeschiedenis : de nacht van 10 op 11 maart,
toen
de
verkiezingsuitslagen
moesten worden gegeven en gekommentarieerd.
Voor het eigenlijk doorseinen van
de uitslagen was de radio nauwelijks bevoordeligd dan de televisie : beide media maakten gebruik van dezelfde computer in
Diegem en werden via dezelfde
lijn bevoorraad. Een uitslag visueel voor een camera brengen
vergt natuurlijk wel een klein

ELLY EN RIKKERT : « ADEM »
Het erg produktieve en in Vlaanderen erg geliefde duo-echtpaar
Elly en Rikkert Zuidersveld weten
zowel bij zaaloptredens als op de
plaat een heel eigen, mysterieuze

sfeer op te roepen. Dit o.a. door
het gebruik van een heel arsenaal
vreemde instrumenten, maar ook
door hun teksten die meestal
sterk symbolisch geladen zijn.
Soms maakt dit hun liedjes wel
wat erg moeilijk toegankelijk, zoals op hun vorige elpee, « Maarten en het witte paard ». Ook
« Adem » gaat zwanger van symboliek, maar dit keer is het een
symboliek die intuïtief vatbaar is
door al wie zich wil laten meedrijven in die mystieke wereld
waarin het rechtpaar Zuiderveld
blijkbaar zo graag vertoeft.
In « Adem » peilen Elly en Rikkert naar de kern van het leven,
laten ze zich drijven op een kosmisch, duidelijk religieus getint
gevoel van verbondenheid met al
wat leeft. Het is een konceptplaat
opgebouwd rond de temaliek van
adem en water. De religieuze geinspireerdheid herkent men duidelijk
in o.a. « Ouverture »,
« Zwerver », « Vertel me toch
wat ik moet doen » en « Als ik
adem » (het sleutellied van de
elpee). In hun verbondenheid met
de adem van het leven vinden
deze twee jonge mensen mekaar

terug, cfr. « Voor jou », « Glazen
paardje » en • Als twee zwanen •.
Een drietal liedjes vallen enigszins buiten de algemene tematiek van de elpee, maar ze bieden een prettige afwisseling :
• Harlekijn », « Elfendans » (instrumentaal nummer) en « De
muziek gaat voorbij » (een lekker
deuntje met pretentieloze tekst).
« Adem » is net als Elly en Rikkerts vorige elpees in de eerste
plaats een sfeerplaat, in die zin
dat hij dat heel eigen, bijna magisch sfeertje oproept dat zo typisch is voor het duo Zuiderveld.
Het is een elpee die je best met
gesloten ogen beluistert, om muziek én tekst tot je onderbewustzijn te laten doorsijpelen. Elly
en Rikkert schreven als opdracht
op de hoes : Laat de muziek van
zijn adem klinken in je hart. Wie
zich daarvoor kan openstellen en
er nog de nodige rust en tijd
voor vindt, raden we « Adem »
beslist aan. Alleen jammer dat de
teksten niet op de hoes werden
afgedrukt.
(Imperial 4 C056-24944)
HILDE DEKEYSER

beetje meer tijd dan dezelfde gegevens gewoon voor een mikro af
te lezen.
Dat de verkiezingen echter beter
overkwamen bij de radio was echter vooral te wijten aan de ingesteldheid van de radiomensen.
Die beseften inderdaad dat een
luisteraar die laat in de avond of
vroeg in de morgen nog (of al)
voor zijn toestel zit op de allereerste plaats wil weten hoe de
situatie evolueert en wat wie
over wat denkt of te zeggen
heeft.
Dat de radio daarbij muziek uitvlakte wanneer er een interessant bericht binnenkwam, is niet
meer dan normaal. Dat heeft de
televisie dit jaar niet begrepen.
Met alle sympatie voor Jacques
Vander Sichel die zich zowat als
een nieuwe Jan Theys ontpopte,
maar het is niet verantwoord een
duo als Nicole en Hugo Sigal
twee nummers lang op de kijker
los te laten als er tijdens een
verkiezingsnacht
interessanter
feiten te geven zijn.
Ook - artiesten » moeten uit
beeld kunnen gebracht worden
als de zakelijke informatie primeert.

" DE DAGBLADPERS TIJDENS DE BEZETTING >>
(Vervolg van biz 18)
van geweten hebben. Gezien het gering bedrag is het denkbaar dat dit
geld naar een redakteur ging. De voortdurende en grote financiële moeilijkheden waarmee « Volk en Staat » te
kampen had (men kon zelfs geen abonnement bij Belga betalen) bewijzen
m.i. dat er geen sprake kan geweest
zijn van enige noemenswaardige f i nanciële steun uit Duitseland.
EEN MANEUVER
Het verhaal van de MO (Militaire Organisatie) duikt ook nog eens op. Na
de kapitulatie heeft Staf de Clercq
een verslag opgesteld over de zogezegde aktiviteiten van deze MO. Bij
dit verslag waren de strooibiljetten
gevolgd waarover sprake op bIz 169,
noot 36. Verslag én strooibiljetten
werden na de oorlog gevonden onder
de papieren van Staf de Clercq. Een
grondig onderzoek werd door het Auditoraat-Generaal ingesteld en naar ik
meen te weten werd de zaak zonder
gevolg geklasseerd. Met zekerheid
weet ik — als advokaat — dat meerdere personen die in dit verslag vernoemd werden vrijgesproken werden
voor de hen ten laste gelegde sabotage-daden, omdat bewezen werd dat zij
deze daden niet begaan hadden. Dr.
Elias heeft tijdens de instruktie van
zijn zaak aangetoond dat het verslag
een falsum was en dat de strooibiljetten pas na de kapitulatie gedrukt
geweest zijn. Staf de Clercq heeft
gepoogd door dit verslag de aanvallen
op zijn persoon en op het VNV vanwege personen die verwezen naar anti-
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nationaal-socialistische uitspraken of
stellingnamen van Staf de Clercq en
het VNV van vóór de oorlog, te weerleggen en het vertrouwen te winnen
van de Duitsers. Een aantal van zijn
naaste medewerkers hebben hem dit
zeer kwalijk genomen en het kwam
o.m. tot een scherp incident tussen
Elias en Staf de Clercq.
VAN SEVEREN
Ik durf betwijfelen of Joris van Severen ooit een onderhoud met Goering en Goebels gehad heeft (bIz. 174).
Welke houding Joris van Severen zou
aangenomen hebben indien hij niet
vermoord geweest was in Abbeville,
daar kan men alleen naar gissen. Doch
dat het Verdinaso na de kapitulatie
nog gepoogd heeft een rol te spelen
in de kollaboratie lijdt geen twijfel.
De schrijfster had inzage moeten nemen van het weekblad « Hier Dinaso ! » dat opnieuw verschenen is na
de kapitulatie. Het is juist dat zich
een scheuring voorgedaan heeft, maar
aanvankelijk waren beide groepen die
mekaar de macht betwistten tot kollaboratie bereid.
Ook het verhaal van de kollaboratie
van het VNV vergt een ganse reeks
rechtzettingen. Het ontbreken van
enige uitvoerige studie over dit onderwerp heeft de taak van de schrijfster niet vergemakkelijkt, dit moet
toegegeven worden. De onjuistheden
zijn zo talrijk dat het haast onbegonnen werk is er op in te gaan. Zo is
het bv. onbegrijpelijke onzin te schrijven : « De meeste sekretarissen-generaal waren getrouwe VNV-ers ».
(bIz. 179).

ANTI-GROOT-NEDERLANDS
Dank zij het boek van de Amerikaan
Knoebel heeft schrijfster wel een inzicht in het scherp konflikt tussen het
VNV, gesteund door de Militair Verwaltung, en de Devlag en SS anderzijds.
Het is ook zo dat in het begin van de
bezetting, o.m. onder invloed van Leo
Picard, een plotse hoop op de verwezenlijking van een Groot-Nederlandse
Staat opgelaaid is, waarin niet alleen
Vlaanderen en Nederland, maar ook
het Noorden van Frankrijk zouden verenigd worden.
Doch niet iedereen in het VNV heeft
daarin geloofd, o.m. Elias niet. Het
bleek vrij vlug dat de Duitsers, om
welke reden ook, geen propaganda
voor Dietsland of Groot-Nederland
zouden dulden. Dit heeft verzet uitgelokt vooral in de jeugdbeweging, doch
het heeft de politiek van het VNV niet
beïnvloed. Zeker niet onder het leiderschap van Elias, wiens politiek er
op gericht was het annexatiegevaar af
te wenden. Indien Elias in een zwaar
konflikt met Himmler en de SS verwikkeld geraakt is was het niet omwille van een Groot-Nederlandse Staat,
maar omdat hij de verduitsings- en
annexatiepolitiek van de SS bestreed.
De betrekkingen tussen het VNV en
de MV, in de persoon van Regierungspresident Reeder zijn tot op het
einde goed gebleven. Toen Grohé aangesteld werd tot Rijkskommissaris verwittigde Reeder Elias dat hij. Reeder,
ontslag zou nemen indien de nieuwe
Rijkskommissaris iets zou ondernemen
tegen het VNV.

VOLK EN STAAT
Zonder hier verder op in te gaan, nog
een paar woorden over het dagblad
van het VNV . Volk en Staat ». Dat
Elias voor de oorlog de aandelen voor
rekening van het VNV gekocht heeft
van de Nederlandse aandeelhouders
met de som van 100.000 fr. geleend
door het VNS heeft hij ook kunnen
bewijzen : deze som was immers op
zijn postcheckrekening overgeschreven geweest door het VNS. Er is daar
dus geen Duits geld aan te pas gekomen. Overigens zou het toch zonzonderling zijn dat het VNV vóór de
oorlog financiële steun van Duitsland
zou aanvaard hebben, daar waar het
deze steun tijdens de oorlog geweigerd heeft ! Men weet hoeveel geld
Devlag, Rex, e.a. gekregen hebben van
de Duitsers, doch er is voor zover ik
weet nooit een spoor gevonden van
financiële steun aan het VNV tijdens
de oorlogsjaren.
Ik meen dat mevrouw de Bens te veel
hooi op haar vork genomen heeft met
dit boek. Ik meen ook dat het tweede
gedeelte van haar werk, waarin zij het
heeft over de verschillende dagbladen,
hun geschiedenis, hun strekking, hun
lotgevallen beter bestand is tegen
kritiek omdat zij deze stof zelf behandeld heeft en zich aldus een juister
inzicht heeft kunnen vormen. Het zou
dan ook verkeerd zijn uit de detailkritiek op een onderdeel te besluiten
dat dergelijke kritiek mogeljik zou zijn
op gans het boek.
F. VAN DER ELST.
Els de Bens, De Belgische dagbladpers
onder Duitse censuur 1940-44 — Uitgeverij De Nederlandse Boekhandel —
Prijs : 475 fr. Cgebonden : 595 fr.)
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ZATERDAG
23
MAART

14.00
14.25
16.00
18.00
18.05
18.05
19.45
20.15
20.45
21.35
22.20
23.10

Kunstroutes door Frankrijk.
Friedemann Bach, Speelfilm.
Volksuniversiteit.
Colargol.
Star Trek.
Boeket.
TV-nieuws.
Moeders slimste.
Met de muziek mee.
Terloops.
Cannon.
TV-nieuws.

11.30
17.00
17.35
16.00
16.02
16.40
17.10
18.45
18.55
19.05
20.00
20.21
21.50
22.20
22.45
22.50

Teleac.
Vespers.
Teleac.
TV-nieuws.
Kijkkast.
Orimoa.
Black Beauty.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Swiebertje.
TV-nieuws.
Herkent u deze tijd ? Show.
Farce Majeure.
Ander nieuws.
TV-nieuws.
Lied van de week.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
21.10
22.00
23.15

11.30
12.00
12.45
12.50
13.30
14.00
14.40
16.15
16.30

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Toppop.
Het ziekenhuis.
TV-nieuws.
Tom Brown's schooltijd.
Televizier magazine.
Avro's sportpanorama.
TV-nieuws.

16.45
17.00
18.00
18.55
19.00
19.15
19.45
20.15
20.45

i

22.20
23.30

ZONDAG
24
MAART

14.30
15.00
15.15
17.15
17.20
18.15
18.20
18.45
19.45
20.00
20.40
21.30
22.20
22.55

Magister Maesius.
De toverbal.
Binnen en buiten.
Youppy.
Stof m maart is goud waard.
Colargol.
Sportportret.
Van Pooi tot Evenaar.
TV-nieuws.
Sportweekend.
De Waltons.
Op weg naar Jeruzalem.
Festival van Vlaanderen.
TV-nieuws.

14.00
11.00
15.15
15.17
15.43
16.30
16.55
17.00
18.15
18.55
19.00
19.05
20.40
20.45
21.10
22.00
22.50

Teleac.
Eucharistieviering.
TV-nieuws.
Het programma met de
muis.
Star Trek.
E '74 - Europa.
Voetbal- en Toto-uitslagen.
IKOR.
KNZB Winterkampioenschappen.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
McCloud.
Simon Carmiggeit leest voor
Twee onder een kap.
Een klein uur : U.
Waaldrecht.
TV-nieuws.

18.47
18.50
18.55
19.00
19.25

Vooraf.
IKOR.
Ti-Ta-Tovenaar.
De vloek van woeste wolf.
Studio sport.

20.45 Bellevue.
21.35 Varen, maar...
22.10 E '74 - Europa.
22.35 TV-nieuws.

Tout partout.
Samedi-midl.
TV-nieuws.
TV 7. Amusement.
Sans rancune.
Syndicalisme.
Ce pays est è vous.
Landbouwnieuws.
Voor Arabische gastarbeiders.
Ciao amici.
Appuntamento Italiano.
A vos marques.
De Wombels.
Het uitgaansleven.
Elephant Boy.
TV-nieuws.
Le jardin extraordinaire.
Pas de caviar pour tanteOlga.Speelfilm.
Les grands moments du music-hall. Amusement.
TV-nieuws.

10.15
11.00
12.00
13.00
13.40
14.00
15.00
16.15
16.20
17.00
17.10
17.50
18.30
19.00
19.30
19.45
20.05
20.30
21.30

22.25
23.05

MAANDAG

25
MAART

DINSDAG

26
MAART

Schooltelevisie.
Colargol.
De familie Partridge.
Tekenfilmtrein.
Volksuniversiteit.
Sporttribune.
TV-nieuws.
Het ijzeren gordijn. Speelfilm van Alfred Hitchcock.
22.05 Inspraak 74.
22.55 TV-nieuws.

11.10
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
21.15

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Black Beauty.
Tweekamp.
TV-nieuws.
Vidocq.
Waar is Kristus werkelijk
geweest ?
22.00 Hier en nu.
22.40 Kom nu met zang.
22.50 TV-nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
21.10
22.00
23.15

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Toppop.
Het ziekenhuis.
TV-nieuws.
Tom Brown's schooltijd.
Televizier magazine.
Avro's sportpanorama.
TV-nieuws.

16.45
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15

14.00
18 00
18.05
18 30
19.05

11.10
18.55
18.55
19.05
20.00
20.21

18.45
18.55
19.05
19.30

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
De stratemakeropzeeshow.
Guyana waterland. Dokumentaire.
TV-nieuws.
De Onedin-lijn.
2 voor 12. Kwis.
Achter het nieuws.
TV-nieuws.

16.45
18.10
18.30
19.00
19.15
19 45
20.20

15.00
18.00
18.05
18.30
18.40
19.10
19.45
20.15

19.45
20.15
21.05
22 00
22.45
22.55

WOENSDAG
27
MAART

16 30
17.25
17 55
18 00
18 53
19.20
19 45
20.15
20 40
21 30
22.00
22.25

WIJ t o

Schooltelevisie.
Colargol.
Het grote koraalrif.
Tienerklanken.
Het Vrije Woord : Het Humanistisch Verbond.
TV-nieuws.
Waaldrecht. TV-spel.
Peru Sociale dokumentaire.
Bilateraal 2. Liedjesprogramma.
TV-nieuws.
Yoga-les.

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Voor achten.
TV-nieuws.
Brandpunt extra. De provinciale verkiezingen.
20.55 Frank Sinatra, akteur en
zanger.
22.40 Socutera.
23.05 TV-nieuws.

Jevanjong.
Magister Maesius.
Colargol.
Atelier.
Volksuniversiteit.
Filmmuseum van de schaterlach.
TV-nieuws.
Hier is Lucy.
Pano 74.
Soy Libre. Gedichten van
Pablo Neruda.
Stad zonder angst. Dokumentaire over de politie in
Tokio.
TV-nieuws.

10.45
17.00
18.45
18 55
19.05
19.50
20.00
20.20
23.00
23.05
10.45

Schooltelevisie.
Nogal wiedus.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Provinciale staten
zingen.
Socutera.
TV-nieuws.
Povinciale staten
zingen.
TV-nieuws.
Provinciale staten
zingen.
Schooltelevisie.

verkie-

verkieverkie-

20.00
20,20
21.10
21.55
22.45

18.45 Ti-Ta-Tovenaar.
18.55 TV-nieuws.
19 05 Anna en de koning
Siam.
19.30 Kenmerk.
20.00 TV-nieuws.
20.20 Studio vrij.
22.05 TV-nieuws.
22 10 Komputerkunde.

Moderne wiskunde.
Eucharistieviering.
Faire le point.
Concertissimo.
Couleurs et formes.
DaktarL
Visa pour le monde.
Sportuitslagen.
Portret van een stad : Cheratte.
Sportuitslagen.
Sept sur sept.
Follies.
Voetbalbeelden.
Antenne soir.
Les fables de La Fontaine.
TV-nieuws.
Sportweekend.
Les brigades du Tigre.
Balade a travers Bruxelles.
Van de Marollen tot het
Roepstroatje.
Cabaret : La guimbarde.
TV-nieuws.

Moderne wiskunde.
1, 2, 3... j'ai vu.
TV « F ». Vrouwenmagazine.
Lekenmoraal en -filosofie.
Lundi-sports.
TV-nleuws.
La toile d'araignée. Naar A.
Christie.
22.30 TV-nieuws.

van

Wiskunde voor allen.
1, 2, 3... j'ai vu.
Seniorama.
Antenne soir.
Etranger, d'oü viens-tu ?
TV-nieuws.
Télé-Souvenances. 20 jaar
televisie.
20.40 Les oiseaux de Meiji-Jingu.
21.35 Rallye Contact Wallonië.
22.55 TV-nieuws.

13.20
16.45
18.25
18 55
19.00
19.15
19.45
20.15

Syndicalisme.
Feu vert.
Tempo.
Le manége enchanté.
Antenne soir.
Etranger, d'oü viens-tu ?
TV-nieuws.
Chansons a la carte. Amu
sementsprogramma.
21.15 Sports et vie.
22.30 Les idees claires. De Bijbel
23.30 TV-nieuws.

23 MAART 1974
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DONDERDAG
28
MAART

VRIJDAG
29
MAART

15.00
18.00
18.05
18.30
19.05
19.45
20.15
20.50
21.40
22.15
22.45
22.55

14.00
18.00
18.05
18.10
18 50
19.03
19.45
20.15
21.05
21.50
23.20

Schooltelevisie.
Colargol.
Black Beauty.
Tienerklanken.
Dit is Kanada. Dokumentaire
TV-nieuws.
Wachtwoord.
Het zwarte schaap.
Première.
De Liberale gedachte.
TV-nieuws.
Yoga-les.

18.45 Ti-Ta-Tovenaar.
18.55 TV-nieuws.
19.05 De wonderlijke plannetjes
van meneer uitvinder.
19.15 Zwijgen is goud.
19.45 Popeye.
20.00 TV-nieuws.
20.21 Berichten uit de samenlevmg.
20.35 All in the family.
21.00 De heer met de pet.
21.45 Paris vue par .
22.00 De wind blaast waarheen
hij wil.
22.35 Horen en zien.
23.10 TV-nieuws.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.21
21.10
23.00
23.10

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Avro's sportpanorama
TV-nieuws.
Duys op donderdag.
Avro's sportpanorama
Den Haag vandaag.
TV-nieuws.

18.10
18.30
19.00
19 15
19 45
20.15

1, 2, 3... j'ai vu.
Yoga.
Antenne soir.
Etranger, d'oü viens-tu ?
TV-nieuws.
Contacts. Tips voor weggebruikers.
20.20 Adieu, l'ami. Detektievefilm.
22.10 De filmmolen.
23.00 TV-nieuws.

Schooltelevisie.
Colargol.
La Linea.
Volksuniversiteit.
Ziet u er wat in ?
ProteStants-godsdienstige
uitzending.
TV-nieuws.
De familie Ashton.
Konfrontatie.
Katzelmacher. De andere
film.
TV-nieuws.

11.10
18.55
18.45
19.05
20.00
20.21
21.10
22.40

Schooltelevisie.
TV-nieuws.
Ti-Ta-Tovenaar.
Waar of niet waar.
TV-nieuws.
The Eddy Go Round-Show.
Ted en de meesterkwissers.
Muzikale ontmoeting met
Mozart.
22.50 Praten met de minister president.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
21.10
22 00
22.50
23.30

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Zorro.
Wat een familie 1
TV-nieuws.
Alles of mets.
De FBI.
Uw hart... uw leven.
Film.
TV-nieuws.

17.00
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20 20

Syndicalisme.
1, 2, 3... j'ai vu.
Sept sur sept.
Politieke tribune (KP).
Tekenfilms.
TV-nieuws.
Destins du siècle. Dokumentair programma.
21.15 Histoire d'Amérique.
22.25 TV-nieuws.

Woensdag ziet^het jonge kijkvolkje de zevende episode van het BRTjeugdfeuilleton « Magister Maesius •. Op de foto : Ivo Pauwels.
Maandag : een speelfilmavond « Het ^'zeren gordijn » van Hitchcock
met Julie Andrews en Paul Newman (de foto).
Vrijdag om 21u.50 in « de andere film • : « Katzelmacher » van R.W.
Fassbinder.
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VAN DAG...
MAANDAG
slecht geplaatst is om de belangen van de doorsnee-koereur te
verdedigen. Hoe men het keert
of draait, de belangen van de ene
druisen altijd in tegen die van de
andere.

LASTIG GEVAL
Er is de laatste tijd heel wat met
de stoeien gestommeld in het
Belgisch wielerhuishouden. Eerst
heeft men de bondsvoorzitter
vervangen, wat wel eens de verkeerde indruk zou kunnen wekken
dat de man alléén verantwoordelijk was voor wat er allemaal misliep in « den beeweebee ».

Men wil in de schoot van het
« rennerssindikaat » een soort
permanent buroo oprichten, waarop men altijd beroep zou kunnen
doen. Naar onze bescheiden mening een goed plan, maar wij
staan dan weer een beetje skeptisch wanneer wij horen dat men
oud-koereurs als Pino Cerami en
Fred Debruyne aan het roer wil
zetten. Zijn die mensen daarvoor
bevoegd ? Hebben zij voldoende
inzicht in de werkelijke sociale
problematiek ? Staan zij zelfstandig en sterk genoeg ?

Dan is er een soort verbond gemaakt tussen extra-sportieve firma's en beroepsrenners, verbond
dat beide groepen moet beschermen tegen de grillen van de bond,
maar waarvan wij ons afvragen
of het voor de renners wel een
goede zaak zal blijken en blijven.
Te veel « amoerkens » tussen
werkgevers en werknemers bleken in het verleden zelden veel
op te leveren voor de laatsten.

BUITEN
Standard heeft zijn trainer, de
Joegoslaaf
Markovic, buitengeiwierd en vervangen door een andere Joegoslaaf. De reden zou
geweest zijn dat Markovic van
oordeel was dat er eens enkele
goede spelers dienden aangekocht, daar waar alle weldenkenden er nog steeds van overtuigd
zijn dat Standard overloopt van
talent En een tweede reden was,
naar het schijnt, dat Markovic
geen Frans sprak. Dit vragen wij
ons toch wei af : voor wie zou
hij bij Standard Frans moeten
spreken ? De spelers zijn bijna
allemaal Vlamingen of vreemden.
Wat te Luik dan nog hetzelfde is.

HOOP DOET LEVEN
Men herinnert zich dat de Sovjetunie weigerde te gaan voetballen
in Chili, naar aanleiding van de
zaak Allende, en aldus zichzelf
uitsloot voor de eindronde van
de wereldbeker. Chili eiste een
forse schadevergoeding, en de
internationale
voetbalfederatie
zal uitspraak vellen op 6 juni.
Hoop doet (de Chilenen] leven,
maar wij hebben zo'n bruin vermoeden dat de rooie kameraden
maar bitter weinig zullen afdekken.
ONVERMIJDELIJK ?

WIJ hebben altijd gepeinsd dat de
Engelse voetbalsupporters eigenlijk maar <• labbekakken » waren
met een grote mond, maar doodbraaf bij de zotste beslissingen
van de arbiters. Dat is nu veranderd. Toen de scheidsrechter
tijdens de match Newcastle Nottingham een penalty floot,
zijn ze eindelijk eens het terrein
opgekomen. Kalm nog wel, want
er waren geen doden. Enkel een
stuk of dertig gevallen voor het
ziekenhuis. En een honderdtal
grapjassen die ter plaatse zowat

3

4

Na een jaar voorbereiding in alle
stilte bokste de jonge Italiaan
Fabrizio Avincola te Rome zijn
eerste wedstrijd. Hij werd K.0.
geklopt in de tweede ronde, en
werd niet meer wakker. Hij overleed in het ziekenhuis. Natuurlijk
weer een onvermijdelijk ongeluk,
waarvoor de bokssport als dusdanig slechts heel gedeeltelijk
verantwoordelijk kan gesteld worden. Ongelukken kunnen en zullen altijd gebeuren. Maar werd
echt alles gedaan op gebied van
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WOENSDAG

aan elkaar konden genaaid worden. Niet veel zaaks dus, tenzij
een teken aan de wand dat er
ook in Engeland wat fut in komt.

EINDELIJK

2

DINSDAG
Volgens de wijze Jaak Lecoq is
het affrontelijk « ha ha ha » geroep op de voetbalvelden een zeer
lomp bedrijf, en dus een tipisch
Vlaamse bezigheid. Hij schreef dit
naar aanleiding van de « kweddelen » op Beringen, waar het
nochtans de arrogantie van een
groep jonge Anderlecht-supporters was die het vuur aan de lont
stak. Maar waar gaan wij naartoe als de « boerenmensen » uit
de provincie niet meer gediend
zijn met de streken van een stef
Brusselse dikke nekken ? Dat
wordt anarchie.

Wij weten het : het is een moeilijke kwestie. De beroepsrenners
vormen een marginale groep, en
haar struktuur en relatie met de
grote maatschappij zijn nog ver
van duidelijk. O.i. zouden de beroepsrenners er goed aan doen
eerst eens serieus te gaan klappen met Sporta. tot spijt van wie
't benijdt de enige bevoegdheid
terzake.

Misschien is het precies daarom
dat de beroepsrenners zelf zich
sterker willen organizeren. Hun
president (Merckx) zou aftreden,
omdat hij niet voldoende tijd
heeft om zijn bestuursfunktie
serieus ter harte te nemen. Dat
lijkt ons een wijs besluit, temeer
omdat Merckx als super-vedette

1

Gisteren waren wij « bijzitter » envandaag dus 125 frank rijker. En
een ervaring. De ervaring namelijk dat de politiek iets overgenomen heeft van de sport, en nog
wel van de vedettenkultus waar
wij zo'n hekel aan hebben. En
meteen ook dat de nuchtere — zo
noemt men hem toch — Belgische kiezer het nog steeds niet
moet hebben van populaire sport'
jongens wier naam op verschillende lijsten prijkten. En daar zijn
wij blij om.
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Erik De Beek holt naar zijn overwinning in ae Landencross van Monza.

We zijn plichtgetrouw voor ons
lichtbaksken gaan zitten om de
match DDR-Anderlecht (of apeupré) te volgen. Wij kunnen er helaas niets over zeggen, want de
Brusselaars speelden het Goethals-taktiekje en er is dus niks
te zien geweest. Bovendien hebben onze vedetten van ons gedaan
gekregen wat zij van hun tegenstrevers gedaan kregen : wij zijn
in slaap gevallen. En dan nog juist
toen de Belgen één keer in de
nabijheid van de Duitse goal kwa.
men. O schande.

DONDERDAG
medische kontrole vooraleer die
jongen in de ring te laten ?
MARATON
Volgend seizoen spelen er dus
twintig klubs in de hoogste voetbalafdeling. Dat betekent dus dat
er zo maar eventjes 38 kompetitiematchen moeten gespeeld worden,
plus de bekerwedstrijden,
internationale
ontmoetingen,
vriendenwedstrijden en oefenmatchen. De bond heeft alvast een
plan van een kalender opgesteld.
Er zal gespeeld worden van 18
augustus tot 8 juni, met inschakeling van een vijftal woensdagen.
Wij vragen ons toch af of de mensen in ons land zoveel geduld
zullen kunnen opbrengen om die
maraton met de passende aandacht te volgen.
DEN OUWE
Verleden maandag werd de eerste « grote » klassieker betwist :
Milaan - San Remo. Algemeen fa-

OPGAVE 90
HORIZONTAAL
1] slingerplant
2) supportersgereedschap
ons inziens
3) kledingsstuk
4) schoenmakersgereedschap
Oostvlaamse gemeente
5) deel van een breuk
schaakterm
6) nel
7) Frans voegwoord
ontkenning
8) Verzuimachtig
senior
9) ingenieur
reptiel
10) roofdier.
VERTIKAAL
1) Zuidamerikaans land
2) bazige vrouw
vod
Duitse BRT
3) kinderen toegelaten
a^iatische hoofdstad
•^ telwoord
'Verzamelnaam' voor
koper, ijzer, e.d.
5) twee medeklinkers
durf
drie medeklinkers

voriet Merckx reed niet mee, en
dus kon iedereen winnen. Uiteindelijk werd de « ouwe » GImondi
overwinnaar, eerst met twintig
anderen voorop, dan met twee
(Huysmans en De Meyere) en de
laatste kilometers alleen. Hoe of
waarom men Gimondi op het allerlaatste nog liet uitlopen en
meer dan een minuut voorsprong
nemen, dat is één van de geheimen van de wielersport waarvoor
wij verwijzen naar de gespecialiseerde pers.

Voila, wij zijn klaar met het doornemen van de circa duizend bladijden sportproza die zich tijdens
onze dop-periode hebben opgestapeld. Wij zijn er niet zo goed van.
Nachtmerries en zo. En daar komt
dan nog een nieuwe klap bij. Le
porte-drapoo-bels Merckx heeft
een valling en zal dus waarschijnlijk Parijs-Nice niet winnen. Het
schijnt voor niet-Franse koereurs
en ploegen wel bijzonder moeilijk te zijn die écht Franse err
écht kommerciële koers te winnen.

TIPISCH

VRIJDAG

Louis de Pelsmaecker vestigde in
de TV de aandacht op de BWBafgevaardigden, de mannen die
dus door de wielerbond afgevaardigd worden om de koersen te
leiden. Een zuiver amateuristisch
geklungel van mensen vol goede
wil die zonder enig bewijs van
bekwaamheid, zonder enig serieus hulpmiddel en zonder enige
vergoeding meestal maar kunnen
zien dat ze het « arrangeren ».
Tipisch vonden wij de uitlating
van een BWB-man die vond dat
het voor de kleinen maar moest
blijven bij sportief idealisme —
lees onvergoed — maar dat het
voor de delegees in de grote
koersen moest veranderen, in
casu serieus vergoed.

Vandaag zijn wij eens gaan kijken naar het nieuwe planetariunr
op de Heizel, en in 't voorbijgaan
hebben wij het nieuwe gebouw
van het Belgisch olimpisch komitee bewonderd. Wat wij veel minder bewonderd hebben, is denieuwe verlichting van het Heizel.
stadion. De vier hoge, lompe mastodonten van masten ontsiererr
helemaal de aanblik van het stadion en van de omgeving. Maar
elegantie werd hier waarschijnlijk
niet gevraagd.

A ^

De beslissing op
zaterdagmiddag te
gaan voetballen en niet
te gaan studeren ot te
gaan werken is een ekonomische beslis^ ^
sing
^^
drs. H.M. van de Kar.

6) vaartuig
meisjesnaam
,, 7jJ, mast
S^^-a?'gewestel}jke
ekonomj^che
goud,^ *
raad
*
- «•
8) Skandinavische kaper
Roeselare-Tielt
9) vrouwelijke dienaar
10) afvallige.

ZATERDAG
De Belgische veldloopploeg die te
Monza de landencross betwistte^
moest het stellen zonder Puttemans en Polleunis, de vedetten
zogezegd. Resultaat : onze « ersatzploeg » won niet alleen op
het individuele vlak met Erik de
Beek, de man van Josée, maar
ook op het kollektieve vlak Cde
landenrangschikking). Moraal :
het begrip vedette is een heel relatief begrip. In onze ogen zelfs
nagenoeg waardeloos.

ZONDAG
Het is alweer eens gelukt en goed
afgelopen. Bij een zogenaamde
autocross is een wagen in het
publiek terecht gekomen. Een
kind en een man werden — niet
te erg — gekwetst. Het kon veel
erger zijn, en als men niet serieus werk gaat maken van de
veiligheidsmaatregelen (omlopen,
piloten, ordehandhaving) dan zal
afsluitingen, kompetitie van de
men wa^r de waanzin begint. Wij
het ergei* Worden. In de TV vroeg
dachten er al midden in te zitten.

TOT DAG...
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WAT WORDT HET? EEN HUIS IN DE STAD? EEN HOEVEKE TEN LANDE?
EEN GROTE VILLA OF EEN BUNGALOW? IETS DAT AL BESTAAT
OF IETS GEHEEL NIEUW? WIJ HEBBEN HET ! KOM EENS KIJKEN !
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EEN KLEINE GREEP UIT ONZE 1001 MOGELIJKHEDEN
BRASSCHAAT :
Driehoek-Tolbareel 6 x 42 m.
(228.750 F)

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

MORTSEL :
Kretenburgstraat 162 mv (290.000 F)
HALLE-SCHILDE (Kempen) :
Gagelaars 16 x 45 m. (415.000 F)
SCHOTEN :
bij Kasteel. Half-open bebouwing
710 mv (437.500 F)
ZOERSEL :
Villagrond. 25 m. breed - 950 mv
Vanaf 550.000 F
WONDELGEM :
Geelhorststr. Interessante bouvtrgrond
16 m. breed, 445 mv.
(330.000 F)

ALGEMEEN

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

BOUWBEDRU

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

LIMBURG :
Rustieke hoevekes in volle
natuur, uitermate geschikt
als tweede verblijf,
(vanaf 450.000 F)

r KUNNEN

tttenseti wikurojft ge kan bouwevi 1 ,
ANTWERPEN
Meir 18
03/31.78.20
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GENT
Ondevhergen
09/25.19.23
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LEUVEN
Brusselsestr.33
016/337.35

ARBEIDERS
*!C-s'®*

^ GENK
Wintevslagstr.
011/544.42
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SENATOR EDCARD BOUWENS

EEN 1EGBISU6 KAN VOOR ffll PMTD HEUAAM ZIJN
Senator Edgard Bouwens (Lier) is een
van die mensen die niet luidruchtig
aan de politiel<e weg timmeren, in
diverse parlementsl(ommissies en in
het partijbestuur van de Voll(Sunie
(waarvan hiij lange tijd de eerste ondervoorzitter was) speelt hij nochtans
sinds vele jaren een belangrijke rol.
Momenteel maakt hij tevens deel uit
van het dagelijks bestuur van de partij.
Wij hadden een gesprek met hem
over de weerslag van de verkiezingen
van 10 maart jl. op de doelstellingen
en werking van de Volksunie, en op
de politieke verhoudingen in het algemeen.

Wi] : De VU neemt sinds 1956 aan
de verkiezingen deel. Vijf maai na
ell<aar won zij stemmen en zetels bij
in Vlaanderen en te Brussel. Nu verloor • de partij enkele
tienduizenden
stemmen in Vlaanderen, terwijl ze in
Brabant verder bijwon. Hoe verklaart
U deze « verrassende » uitslag ?
Bouwens : In de politiek zijn er faktoren die je beheerst, en andere die
je minder of helemaal niet beheerst.
In deze kampanje hebben onbetwistbaar faktoren gespeeld waarop de VU
niet direkt vat had : de energiekrisis
(een internationaal verschijnsel), de
neerwaartse trend in het bedrijfsleven
met toenemende afdankingen, de hollende inflatie. Dit bracht mee dat een
aantal mensen gestemd hebben in de
vrees dat wij voor « slechte tijden »
staan, en dat bracht hen ertoe (opnieuw) hun heil te zoeken bij wat zij
als de " groten » in de politiek beschouwen. Deze enigszins « behoudende » refleks speelde uiteraard ten
nadele van partijen die op een aantal
terreinen vernieuwing voorstaan, in
Vlaanderen de VU dus. Dit verklaart
mijn inziens echter nog niet de terugloop van de VU in sommige streken,
wel haar stagnatie, haar niet-verdervooruitgaan op dit ogenblik.

dat de CVP het best geplaatst was om
doelmatig de voet dwars te zetten
tegenover de BSP-ambities. Door het
varen «an die koers wekte de VU bovendien de indruk de CVP niet langer
meer als een tegenstander te beschouwen. Ongewild kreeg deze partij —
die haar Vlaams programma inmiddels
ook meer had afgestemd op dit van
de VU, of althans voorwendde dat te
doen — daardoor ook een brevet van
grotere betrouwbaarheid. Dit ging
zelfs zover dat heel wat mensen Tindemans bijvoorbeeld als een federalist gingen beschouwen, terwijl hij in
feite een anti-federalist is. Wij hebben
in dit opzicht zeker een aantal psychologische fouten begaan.

Wij : Kwam de CVP ook op het gebied
van de zgn. etische problemen niet
betrouwbaarder over bij het Vlaamse
katolieke kiezerspubliek ?
Bouwens : In sommige kringen werd
en wordt aan de VU verweten in deze
aangelegenheid geen klaar standpunt
te hebben ingenomen. Dit Is nochtans
niet zo : het VU-standpunt is duidelijk
genoeg, maar wij zijn er inderdaad
niet in geslaagd dat standpunt voldoende duidelijk te doen overkomen
bij de grote massa. Het is een klaar,
maar genuanceerd standpunt, en het
kost altijd meer moeite een genuanceerd standpunt te doen overkomen
dan zwart-wit slogans. De tegenstrever maakt dan al spoedig gebruik van
sommige zinsneden of van sommige
uitspraken om een totaal vertekend
beeld op te hangen, om verwarring te
stichten of die te vergroten. Vergeten
wij daari)ij niet dat bijvoorbeeld de
CVP,
met haar vrij hypokriet standpunt inzake de etische problemen,
over heel wat meer middelen beschikt
om het aan de man te brengen.
Of wij daardoor stemmen hebben verloren in sommige streng-nationalistische middens, zoals beweerd wordt,
durf ik te betwijfelen. Een nationalist
die kwaad wordt op de VU zal misschien wel eens blanco stemmen,
maar niet de CVP gaan versterken.

Wij : Er was buiten Brabant nochtans
her en der ook een duidelijk
verlies.
Waaraan kan dit te wijten zijn ?
Bouwens : Er speelden uiteraard lokale en gewestelijke faktoren mee,
zoals de soms drastische vervanging
van oude vertrouwde figuren op de
lijsten Z.oiets is altijd een (tijdelijke)
moeilijkheid. Maar de trend is algemeen genoeg om wat dieper te gaan
graven. Zo heeft mijns inziens de algemene opstelling van de partij in de
voorbije jaren ook een rol gespeeld.
Sinds een paar jaar voert de VU-leiding een duidelijke anti-BSP-koers (let
wel : geen anti-socialistische koers).
Dit heeft zijn redenen : de BSP blijft
zich opstellen als een dwarsdoor unitaristische partij, als een partij die er
prat op gaat elke fundamentele gewestvorming te verhinderen. Daarnaast waren er — in bijkomende orde
— de schandalen. Door deze koers
maakten wij onbetwistbaar een deel
van het publiek rijp voor zo'n antiBSP-koers. En daarvan heeft nu —
eigenaardig genoeg — vooral de CVP
en deels ook de PVV geprofiteerd.
Tijdens de verkiezingskampanje heeft
de CVP het in Vlaanderen wijd verbreide ongenoegen over de wijze waarop de BSP-ers de staat naar hun hand
trachten te zetten, op een handige manier weten op te vangen. De CVP die
nochtans zovele jaren lang de geprefereerde partner was van de BSP in
de regeringen... Naarmate de kampanje vorderde stelde de CVP zich
steeds scherper op tegen de BSP, zodat een aantal kiezers de indruk kregen dat deze partij de antipode werd
van de BSP. Wellicht dachten zij erbij
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enige invloed hebben gehad. Wat Wilfried Martens betreft, die is lang genoeg aktief geweest in de militante
Vlaamse organisaties om ook de politieke vleugel daarvan vrij goed te
kennen. Hij kent ongetwijfeld beter
dan zijn voorgangers de sterkte, maar
ook de zwakke zijden van de Volksunie. Zo kan je zijn pogingen om de
CVP weer duidelijker de kristelijke
toer op te sturen, om er een partij
van te maken met een soort evangelische zending, als een rechtstreekse
aanval op het pluralisme van de VU
beschouwen. Het is steeds een van
de aantrekkelijkheden van de Volksunie geweest dat in de schoot van de
partij kerkelijken en niet-kerkelijken
op harmonische wijze samenwerken.
Door — in tegenstelling met zijn vroegere gedragslijn — de wrijvingspunten tussen gelovigen en niet-gelovigen
naar de voorgrond te brengen, wil
Martens het de VU ongetwijfeld moeilijker maken. Het is een politieke optie
die op korte termijn enig sukses kan
opleveren, maar die op langere termijn moet mislukken. Maar Martens
had op korte termijn wat winst nodig
— na de jarenlange nederlagen van
de CVP — om zijn positie te versterken. Of hij de Vlaamse gemeenschap
daarmee een dienst bewijst is een
andere zaak-

Wij : De VU had nochtans als oppositiepartij — de enige in Vlaanderen —
normaal enige winst mogen verwachten. Opiniepeilingen
wezen trouwens
in die richting !
Bouwens : Wij hebben ons enigszins
misrekend inzake het voordeel de
enige Vlaamse oppositiepartij te zijn.
Wij hebben bijvoorbeeld geen dagbladpers, en in radio en TV komen wij
beduidend minder aan bod dan de regeringspartijen. Alle kranten zijn in
mindere of meerdere mate regeringsgezind. Daardoor kwam het regeringswerk, en heel het doen en laten in en
om de regering, sterk aan bod. Mede
door het ontbreken van andere oppositiepartners, kwam onze oppositie
nogal zwakjes over hoewel heel wat
werk werd gepresteerd.
Anderzijds hebben wij onze oppositierol, ook dat dient gezegd, niet honderd
procent uitgespeeld. In een land als
Engeland, met ,zijn tweepartijensysteem, is de oppositie zeer hard. Er
worden zelfs geen gesprekken gevoerd
zolang men de macht niet in handen
heeft. In een meerpartijensysteem als
het onze kan het nuttig en zelfs aanlokkelijk zijn met andere partijen gesprekken te voeren, aangezien men
weet dat elke regeringsmacht toch
met anderen moet gedeeld worden. Als
dergelijke gesprekken dan door de
pers bovendien omgebogen worden
tot pogingen voor nieuwe partijvorming, ja, dan kan dit voor een oppositiepartij een verzwakking betekenen.
Overigens zijn zo'n gesprekken normaal, en is ook regeringsambitie normaal, want elke partij tracht toch haar
doelstellingen te verwezenlijken en dat
gebeurt maar effektief door een deelname aan de macht.

Wij : Ook in eigen rangen wordt de
VU-leiding verweten wat al te duidelijk op regeringsdeelname
te hebben
aangestuurd. Werd dit elektoraal nadelig ?

Wij : Heeft de aanstelling van Wilfried
Martens tot voorzitter van de CVP
enige invloed gehad op het veranderde
imago van de CVP ?
Bouwens : Er is een gans nieuwe generatie op het eerste plan gekomen
in de CVP, en dit kan van zelfsprekend

Bouwens : Dat wordt door sommigen
beweerd, en er wordt dan verwezen
naar volkse uitspraken in de aard van
•> ze zullen nu ook mee-profiteren ».
Dat zou veronderstellen dat men van
de VU enkel en alleen de rol verwacht
van anti-establishmentspartij, van eeuwige oppositiepartij. Vanzelfsprekend
moet een oppositiepartij een sterke
oppositie voeren om aldus meer macht
te verwerven. Maar ik herhaal het :
het moet de bedoeling zijn die verzamelde macht op een bepaald ogenblik aan te wenden om te verwezen-

lijken via regeringsdeelname. Over het
geschikte moment daartoe kan natuurlijk lang gediskussleerd worden. Ik
geloof dat de VU zich op dat punt inderdaad in een voor haar wat moeilijke overgangsperiode bevindt. Juist
omwille van ons meerpartijensysteem
kan het voeren van zelfs vrijblijvende
gesprekken met andere partijen, en
dit terwijl ze deze partijen in de regering zwaar op de korrel dient te nemen, bij een deel van het publiek de
indruk wekken dat die partijen dan
toch in zekere mate te vertrouwen
zijn, dat er wel degelijk mee te praten
valt...
En nu ? Wel ,de VU sluit geen regeringsdeelname uit, dat zou nogal onbegrijpelijk zijn. Maar het is zij niet
die op dit ogenblik het initiatief in
handen heeft. Het is de CVP die deze
taak voor zichzelf heeft opgeëist. Het
is nu aan haar, en aan haar alleen, om
na te gaan met wie zij haar programma
het best kan verwezenlijken. Als zij nu
meent dat dit het best kan met de
BSP,
ondanks de vaak diametraal
tegenover elkaar staande opvattingen
(denk maar aan de abortuskwestie, de
onderwijsvraagstukken,
de
politisering van het openbaar ambt en de verstaatsing in het algemeen) tja, dan is
dat haar goed recht. Maar of zij juist
die verwachting bij haar kiezers heeft
gewekt tijdens de jongste verkiezingskampanje, durf ik te betwijfelen.

Wij : Een federalistische
staatshervorming en gezondmaking van de toestanden te Brussel en in Brabant waren
steeds kernpunten van de VU-propaganda. Zijn de kansen daartoe sinds
10 maart gestegen of werden ze afgezwakt ?
Bouwens : Het is onbetwistbaar zo
dat de VU de andere partijen, en vooral de CVP en de PVV, er goeddeels toe
gedwongen heeft haar een eindweegs
op dit terrein te volgen. Een verzwakking van de VU is voor deze traditionele partijen natuurlijk geen stimulans om op de ingeslagen weg voort
te gaan. Wat er in de volgende legislatuur konkreet zal gedaan worden
hangt natuurlijk in hoge mate af van
het soort regering dat er zal komen.
De samenstelling van de nieuwe regering zal al spoedig duidelijk maken in
welke mate het bijvoorbeeld de CVP
ernst is met haar regionalistisch programma. Zal zij ervoor zorgen dat de
volgende legislatuur grondwetgevend
werk kan doen ? Zal de provincie Brabant en het kiesarrondissement nu
eindelijk gesplitst worden. Die zaak
is toch rijp. Het zou wel eens kunnen
dat de hoge verwachtingen die de
CVP in Vlaanderen heeft gewekt,
spoedig beschaamd worden.

Wij : Bent U nu pessimistisch
gestemd over de toekomstkansen van de
Volksunie ?
Bouwens : In geen geval I De kracht
van de Volksunie is ongebroken, en
daar doet deze beperkte en tijdelijke
tegenslag niets aan af. Haar kansen
om in een nabije toekomst een belangrijke rol te spelen zijn zeker niet
verminderd. Ik ben er trouwens van
overtuigd dat de VU weldra weer de
wind stevig in de zeilen zal hebben.
Als mijnheer Tindemans het straks
met de partijgenoten van zijn «vriend»
Cools zal moeten veranderen... Maar
het spreekt vanzelf dat wij nu even
voor de spiegel moeten gaan staan,
en aan een ernstig gewetensonderzoek toe zijn. Wanneer wij echter de
zaken nuchter onder ogen nemen, en
de gepaste les trekken uit sommige
gemaakte fouten, dan ben ik ervan
overtuigd, dat de VU spoedig haar
tweede adem zal vinden.
Een tegenslag kan voor een partij beslist heilzaam zijn.

Bruno Trapegeers.
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