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HET FEDERALISME MAG 
GEEN DODE LEHER BLIJVEN! 
Er worden dezer dagen tussen 
politiek aktieve Vlaamsgezinden 
nogal wat gesprekken gevoerd 
rond het thema « waar staan wij 
nu » of « hoe groot zijn de kan
sen om het federalisme alsnog 
te realizeren ». 

Zoals Lode Claes Czie p. 24) kan 
ieder objektief waarnemer vast
stellen dat de federalistische ge
dachte de jongste jaren de gees
ten veroverd heeft, dat het fe-
deralizerengsproces zich onaf
wendbaar voltrekt in heel ons 
openbaar leven. De verkiezings
uitslag van 10 maart heeft dit 
duidelijk aangetoond, ook al le
den de federalistische partijen 
een licht verlies. 

Aan de andere kant moeten wij 
vaststellen dat de wetgever op 
die algemene federalizerings-
trend schromelijk ten achter 
blijft. Het zal de historische fout 
van Eyskens blijven dat hij op 
een nochtans gunstig moment de 

reële kansen op een doelmatige 
staatshervorming grondig heeft 
verknoeid. En het zijn de socia
listen die, samen met de PSC, 
verhinderd hebben dat er in de 
nu komende legislatuur beter 
grondwetgevend werk zou kun
nen verricht worden. Het ziet er 
dan ook naar uit dat wij inzake 
gewestvorming nog voor enkele 
jaren in het moeras van de vaag
heid, dubbelzinnigheid en half
slachtigheid zullen blijven steken. 
Voor de wetgevende bekrachti
ging van de feitelijke federalize-
ring ziet het er in de nabije toe
komst dus niet zo schitterend 
uit. 

Dit moet echter nog geen reden 
tot enige ontmoediging zijn. Zo
als het waar is dat wetten niets 
betekenen als de gewoonten an
ders blijven, zo is het ook waar 
dat de wetgever vroeg of laat de 
veranderingen in de mentaliteit 
van de bevolking zal moeten ho

noreren. Het is alleen maar dood
jammer dat er zoveel ti jd node
loos verknoeid wordt. Daarom 
blijft de taak van een partij als 
de Volksunie, politieke emanatie 
van de Vlaamse autonomiege-
dachte zo enorm belangrijk. Het 
zal haar plicht blijven er èlles 
voor te doen opdat de schade 
voor Vlaanderen als gevolg van 
dit tijdverliezen zo beperkt mo
gelijk blijft. De tijdelijke verkie
zingstegenslag moet voor haar 
een spoorslag zijn om met ver
dubbelde ijver het reeds zolang 
nagestreefde doel te verwezen
lijken. 

Zij moet dit doen in een Vlaan
deren dat niet meer hetzelfde is 
als tien jaar geleden. In het 
Vlaamse binnenland voelen velen, 
mede dank zij haar werk, niet 
meer zo intens de achteruitstel
ling waarvan Vlaanderen zolang 
het slachtoffer was. Dit brengt 
tevens mee dat ook de eerbied

waardige Vlaamse beweging in 
haar totaliteit stilaan van karakter 
verandert. 

Het zou echter verkeerd zijn 
" mosselen I » te roepen voor 
de Vlaamse schuit helemaal aan 
de wal is. Wat wij in een eeuw 
Vlaamse beweging geleidelijk 
verworven hebben moet kunnen 
beveiligd worden door nieuwe 
strukturen waarin wij ons volko
men thuis voelen. Zolang dit niet 
is gebeurd zal het de plicht blij
ven van elke bewuste Vlaming 
met al zijn krachten ertoe bij te 
dragen dat de Vlaamse natie de 
politieke strukturen krijgt die zij 
nodig heeft om volwaardig te 
kunnen overleven. En inmiddels 
groeien hoe dan ook de interna
tionale strukturen, waarin wij 
niet « gewapend » kunnen bin
nentreden. 

De strijd is dus nog niet gestre
den. Kameraden, terug erop los I 
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Er zijn kranten die er zich 
vorige week mee geamu-
zeerd hebben de verschillen
de mogelijkheden tot rege
ringsvorming af te drukken. 
« Gazet van Antwerpen » 
vond er zelfs zes die theo
retisch mogelijk zijn, om dan 
nog niet te spreken van 
rooms-liberale minderheids
kabinet waar de jongste da
gen nogal wat over geschre
ven werd. Als ultieme uit
weg dan wanneer de CVP-
BSP onderhandelingen toch 
nog zouden afsprinnen. 

De vraag kan echter worden 
gesteld of de h. Tindemans 
ook maar één ogenblik ern
stig een andere mogelijkheid 
onder ogen heeft genomen 
dan de CVP-BSP koalitie die 
hij nu nastreeft. Wij hebben 
eerder de indruk dat de ver
loren tijd enkel en alleen 
moest dienen om het voor
opgestelde alibi op te bou
wen. Het is toch overduide
lijk dat de wederopbouw van 
de CVP-BSP-PVV regering, 
waar hij begin dezer week 
mee uitpakte, slechts een 
schijnmaneuver was. Wie 
kon immers aannemen dat 
de ESP die formule zou aan
vaarden : vorige keer was 
de regering-Leburton slechts 
met grote moeite doorheen 
het BSP-kongres gehaald en 
dan nog omdat een BSP-er, 

Leburton, eerste-minister 
kon worden. Geen zinnig 
mens achtte het doenbaar 
die operatie een tweede 
keer over te doen voor een 
inmiddels bokkiger gewor
den BSP-kongres. 

Het schijnmaneuver heeft 
dan ook niet lang geduurd, 
en Tindemans heeft daarop 
dadelijk zijn rooms-rode 
kaarten op tafel gelegd. 

Stippen wij nog aan dat hij 
op geen enkel ogenblik naar 
fatsoenlijke besprekingen 
met de federalisten heeft 
gestreefd. Het was zelfs op 
het onbeleefde af bijvoor
beeld de voorzitter van de 
VU uit te nodigen voor 's 
dinsdags, terwijl hij reeds 
de maandag liet weten (zo
gezegd) naar een CVP-BSP 
PVV regering te streven. 

Nu, de o man die het zal 
veranderen » moet zelf maar 
weten wat hij doet. Hij 
stuurt er kennelijk op aan 
het weldra te doen voorko
men alsof een tweepartijen-
regering met de BSP zowat 
de enig haalbare mogelijk
heid is (tenzij de BSP hem 
zelf wandelen stuurt, maar 
daar zullen ditmaal niet zo
veel mensen intrappen. Als 
andere mogelijkheden niet 
eens ernstig onderzocht 

worden, dan komt dit dood
gewoon neer op een bedrie
gen van de kiezer. Wie de 
programma's van de diverse 
partijen erop nakijkt moet 
toch zien dat die van de CVP 
en de BSP zeker niet de 
meest verzoenbare zijn I 
Er zijn bovendien de indika-
ties die de kiezers, zeker 
in Vlaanderen, gaven op 10 
maart. Als de CVP die volko
men miskent en uitsluitend 
met de BSP wil opstappen 
dan houdt zij het Vlaamse 
kiezerskorps voor een kloot
jesvolk, ofwel is haar cynis
me nog groter geworden dan 
vroeger. 
Voor wat de gewestvorming 
betreft, om van tal van ande
re zaken nog te zwijgen, be
tekent een dergelijke rege
ring noch min noch meer 
de opberging in een of ande
re kommissie, de politiek 
van de koelkast, of hoog
stens een verdere verloede
ring van de hele gewestvor
ming met teksten in de stijl 
van Eyskens. 

Maar wellicht hoopt de CVP 
tegen de tijd dat de nage
streefde rooms-rode rege
ring goed en wel op poten 
staat, de kiezer allang zal 
vergeten zijn dat met die 
man alles zou veranderen... 

PAUL MARTENS. 

PRIJZEN 
SLAAN 
OP HOL 

0̂  

Sinds een drietal maanden stijgt 
het indexcijfer gemiddeld per 
mand met anderhalf punt. Dit <° 
de epiloog van de carrièit; (althans 
onder de tripartite van Leburton, 
maand met anderhalf punt. Dit is 
nistrabel) van de over het paard 
getilde Willy Claes, nu ruim een 
jaar « grootmeester » van onze 
ekonomie en bevallen van grootse 
plannen « tot prijsbeheersing ». 
Al is de inflatie een internationaal 
verschijnsel, elke regering Is het 
aan zich zelf verplicht, alles in het 
werk te stellen om de schade te 
beperken. Maar zelfs tot dat is 
Willy Claes niet in staat gebleken. 
Hij heeft niets gedaan om de prij
zen toch enigszins in toom te 
houden en samen met zijn kol
lega's is hij fluks door de knieën 
gegaan voor de drukkingsgroepen. 
Gevolg van dit geklungel : een 
galopperende indeks, een naar. om. 
hoog springende levensduurte 
(Jongste « geschenken » : peper
dure koffie, opnieuw duurder 
brood, straks nog duurder benzine) 
en een snelle muntontwaarding. 
Achter deze vurige paarden van 
de levensduurte strompelt de aan
passing van wedden en lonen. De 
koopkracht van de arbetdende 
massa is zwaar aangetast en be
terschap zit er niet in. 
Wat ons aller inkomen betreft 
stellen we vast dat in één Jaar 
tijds de levensduurte met bijna 
15 % steeg, dat ons inKomen 
veel trager steeg, en dat noch de 
politikasters van de Wetstraat 
noch de technokraten er een gat 

LAATSTE 
MINUUT 
WIJ vernemen bij het afsluiten 
van ons blad, dat Brabantse 
VUJO's de opening van het par
lement hebben aangegrepen om 
de heren parlementariërs te her
inneren aan een aantal verkie
zingsbeloften op gebied van de 
Vlaamse emancipatie en die van 
de vrouwen. Zij lieten pamfletten 
neerdwarrelen boven de hoofden 
van de kersverse edelachtbaren. 
Vier VUJO'S werden daarbij voor 
ondervraging opgeleid. 
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GRAMMENS-BORSTEL 

« II faut que la Flandre se sente 
aimée ! Je regrette Infiniment de 
ne pas parier votre belle ian-
gue I ». 
Voor en tijdens de verkiezingen 
verbleef ik om gezondheidsrede
nen in Spanje. Ik dacht te mogen 
laten stemmen in België bij vol
macht op vertoon van een dok-
ters-attest en na indiening op het 
konsulaat alhier. 
Een Spaanse sekretaresse stond 
me in zeer goed Nederlands te 
woord. Haar patroon, de heer 
Kanselier van België te Malaga, 
was wel zeer bereidwillig, doch 
kon geen Nederlands. De ere-
konsul, nadien in het gesprek be
trokken, kon daartegenover wel 
perfekt Nederlands. Ook de kon
sul te Madrid, telefonisch ge
raadpleegd, sprak onze taal zeer 
goed. 
Het bleek inderdaad dat de Spaan
se sekretaresse me in eerste 
instantie zeer goed had ingelicht 
over het feit dat het stemrecht 
in mijn geval niet kon worden 
uitgevoerd. Mijn twijfel hieraan 
bracht me dan in verbinding met 
de Nederlands-onkundige Kanse
lier. 
Is het niet beschamend als Vla
ming te moeten vaststellen dat 
een Spaanse sekretaresse als 
tolk moet optreden tussen land
genoten, waarvan de een als ge
wone burger en de andere als 
goed-betaalde hoge ambtenaar. 
Alle eer aan de Spaanse sekreta
resse, doch wat haar patroon be
treft ...zou het geen tijd worden 
dat de minister van Buitenlandse 
Zaken in de (on)diplomatische 
kringen eens met de grove 
« Grammens «-borstel gaat ve-

,____gen ? 
C.V.M., Antwerpen. 

VROUWEN IN DE VU 

In « Wij » van 23.3.74 verscheen 
een artikel : « De vrouwen kre
gen meer stemmen ». 
Voor de verkiezingen en vooral 
dan bij de samenstelling der lijs
ten was er in « Wij » weinig reak-
tie van de VU-vrouwen wanneer 
zij door de mannen van het kies-
kollege stiefmoederlijk werden 
behandeld. Nu krijgen zij lof toe
gezwaaid door Hilda Uytterhoe-
ven, maar worden door de man
nen vergeten. 

Het kieskollege van het arr. 
Brussel vond dat Mevr. Lea Van
den Brande niet waardig was om 
•de verkiesbare derde plaats te 
verdedigen (zij haalde in 1971 op 
deze plaats meer dan 4.000 voor
keurstemmen) en werd vervan
gen door P. Peeters, die verkozen 
werd met 3.364 stemmen. 

Door de partijraad aangeduid om 
de provinclelijst van het distrikt 
Vilvoorde te trekken, kreeg zij 
5.941 naamstemmen. In dit dis
trikt boekte de Volksunie voor de 
provincie een winst van 2.318 
stemmen. 

Hopelijk zullen onze Vlaams-na-
tionale vrouwen bij volgende ver
kiezingen meer gewaardeerd wor
den. 

M.H., Mollem. 

ABORTUS NJET ! 

Deze leuze heeft de CVP geen 
windeieren gelegd. Met Tinde-
mans zal alles anders worden... 
Of de Njet-bravoure daarbij niet 
in het gedrang zal komen, valt 
nog te bezien. Zal de huwelijks-
wijn niet worden aangelengd met 
een flinke scheut abortuswater ? 
Ik hoop van niet, maar vrees van 
wel. 

Zie naar Nederland, waar de 
Vlaamsgezinden altijd zo een 
beetje naar hebben opgekeken als 
de Joden in ballingschap naar 
Jeruzalem. Uit Duitsland, Frank
rijk en België worden de dames" 
bij busladingen tegelijk aange
voerd. De abortus wordt dan be
sloten op zijn Hollands : gezellig 
met een kopje koffie. Offerden de 
oude Israëlieten hun kinderen 
niet aan de Moloch in het Ben-
Hinnomsdal bij Jeruzalem ? De 
« schone ziel van 't kind » van de 
CVP wordt nu in Nederland mas
saal geofferd op het altaar der 
moderne « beschaving », en dat 
met de goedkeuring van... de 
Katholieke Volkspartij die, zoals 
steeds, in de regering zit. 

De aartsbisschop van Utrecht, te
vens kardinaal, heeft bij mijn 
weten over deze massale Hol
landse kindermoord zijn mond 
nog niet opengedaan. Dat doet hij 
alleen maar als een of andere 
Zuidafrikaanse dominee geen uit
reisvisum krijgt. En dan te be
denken dat dit uitgerekend de
zelfde man is die destijds in een 
herderlijk schrijven iedereen die 
naar de socialistische radio-om
roep luisterde naar de hel ver
bande, dezelfde man ook die het 
nodig vond een kristelijk gedoop
te Oranjeprinses katoliek om te 
dopen : ze moest immers zo no
dig koningin van Spanje worden. 

F.W., N. 

HET EINDE ? 

Volgens Larock in 't gepeupel 
11/3, is voor de Volksunie het 
begin van 't einde aangebroken. 
De Volksunie een zetel winst in 
de Kamer en toch een 1ste klas-
begrafenis voor de VU ? 
Was ist geschehen ? Het woord 
indachtig van Paus Johannes de 
XXIII ; de katolieke Kerk heeft 
zich altijd achter de geldzakken 
geschaard, zijn enkele welstel
lende die God weet waarom voor 
de Volksunie hadden gestemd, 
om de CVP te pesten ? Bang ge
worden voor het geschreeuw over 
progressieve frontvorming, infla
tie, petrol, enz., en zijn met hun 
hebben en houden terug naar de 
CVP en PVV-schaapstal gevlucht. 
Het feit dat de VU van een 
kwaadaardig gezwel is verlost, 
kan niet anders dan heilzaam zijn. 
Vlaams-nationalist blijft men, 
door dik en dun, of men Is het 
nooit geweest. Dat het met de 
CVP-PSC anders wordt, ligt er 
vingerdik op. André Cools en zijn 
zachtaardige kornuiten zullen hun 
regeringspartner zo dooreen
schudden dat de marsepijnen 
knieën begeven en de W. Mar
tens Sangerknaben zoals altijd 
met de dood in 't hart de Vlaam
se belangen versjacheren. 
Wat niet anders wordt ? Het 
groot-kapitaal zal niet verontrust 
worden, het kleine grut zal blij
ven staken en roespeteren en 
zullen gesust worden met nu en 
dan een afgeknaagd been... tot 
de boel barst, de krententellers, 
de middenstanders, de spaarders, 
zullen het gelag betalen zoals al
t i jd... Prosit. 

M.C., Tervuren. 

SCHERP GESTELD 

In het door de kiezers opgedron
gen gewetensonderzoek van de 
VU passen wellicht ook volgende 
beschouwingen : 
1. Reeds zeer geruime tijd is het 
weekblad « Wij » een echt partij
blad in de slechte betekenis van 
het woord met o.a. zware cen
suur voor lezersbrieven van de 
basis. 
2. In de partij zelf werd de jaren
lange inzet van de vele basismili
tanten door de VU-top doodge
woon getorpedeerd. Men heeft 
aan de top inderdaad meer kapot
gemaakt dan de basis kon op
bouwen, wat werd omgezet in 
een konkreet verlies van 50.000 
stemmen. Met 536.000 stemmen 
zitten we bijna terug op ons 
cijfer van 1968 (506.000), daar 
waar we na zes jaar zeker een 
stuk boven de 700.000 hadden 
moeten staan I 

van zijn kontinentale kollega's. 
Achteraf kan men zeggen dat 
Peart in zijn opzet is geslaagd. 
De producentensubsidie die 
nu voor G-B gehandhaafd blijft 
Is eigenlijk een afwijking van 
het Europees reglement, om
dat ze in strijd is met de kon-
kurrentiebepalingen van het 
EEG-verdrag. De beslissing 
van zaterdag j l . om heen te 
stappen over dit principieel 
bezwaar lijkt ingegeven door 
de overweging dat het akkoord 
maar geldt tot begin februari 
1975. 
Kan (mag) men uit de Britse 
houding te Brussel afleiden 
dat Wilson de Gemeenschap
pelijke landbouwmarkt niet 
langer schadelijk vindt voor 
het Britse belang ? Het is toch 
een feit dat de prijsstijging 
van de voedingswaren in Eu
ropa dank zij het EG-land-
bouwbeleid lager liggen dan 
in andere sektoren. Van die 
optiek uit hebben de Britten 
er dan ook geen voordeel bij 
zichzelf ahw uit de Gemeen
schap te sluiten... De vraag 
is veeleer of Groot-Brittannië 
voortaan onvoorwaardelijk de 
Europese toer opgaat. Wilson 

Men maakt er zich m.l. wat al te 
gemakkelijk van af door vlug-
vlug over « gemaakte fouten » te 
spreken. De door de VU voorge
stelde glazenhuispolitlek wordt 
in de VU zelf niet toegepast. 
•• Vecht en zwijg » luidde het aan 
het adres van de basis, die noch
tans duidelijk de vermanende vin
ger opstak. Bepaalde generaals 
wisten het echter nu eenmaal zo
veel beter en konden hun gedacht 
doordrijven mede door het schul
dig stilzwijgen en sussen van an
dere verantwoordelijken. 
3. Ongetwijfeld zijn de abortus
drijverijen en andere regressieve 
stellingnamen van sommigen in 
de VU niet de enige oorzaak van 
het feit dat we nu ongeveer 
200.000 stemmen minder hebben 
dan normaal mocht verwacht 
worden. Maar omdat men dit 
schijnbaar niet openlijk als mede
oorzaak durft vermelden, wil ik 
ook in dit verband wat aan over-
beklemtoning doen en zeggen : 

Ons alles nummer zes 
Kreeg een duidelijke les. 
dat men het aan zijn verstand 

[wi l knopen. 
Anders zouden de abortus-

[dame(s) en -heren 
Wel eens de VU zelf kunnen 

[aborteren. 
Om alle tijdverlies en toekomstig 
zetelverlies te voorkomen moet 
de VU opnieuw 
1. in alle opzichten gezonde op
vattingen en ideeën propageren, 
gekaderd in een sterk vooruit
strevend en rechtvaardig sociaal 
programma ; 
2. haar organisatie en propagan
da opnieuw op stevige manier 
aanpakken. Een georganiseerde 
uitbouw van werking en propa
ganda en een nationaal ondersteu
nen van gewestelijke Initiatieven 
bleven de laatste jaren uit laks
heid ongeveer totaal achterwege. 
Ook de verouderde propaganda 
via het nationaal pamflet en de 
TV-uitzendingen kon uiteraard 
weinig effekt hebben. Alles, ook 
de 5 grote TV-uitzendingen met 
ondervragend VU-paneel, leek to
taal onvoldoende voorbereid. De 
hardwerkende basismilitant heeft 
dit dilettantenwerk van de top 
niet kunnen goedmaken. Hij heeft 
recht op onze dankbaarheid. 
Dit alles is wel scherp gesteld, 
maar zo komt het wellicht beter 
over waar dit nodig Is. 

J.L., De Panne. 

TROUW 

Vooreerst wil ik langs deze weg 
mijn trouw uiten aan de VU, on
danks de lichte achteruitgang die 
sommigen van ons doen twijfelen, 
wij blijven hopen en strijden tot 
de meerderheid der Vlamingen 
zich bewust wordt. 

Het beste paneel dat naar voren 
kwam in kiezen of delen, was de 
VU, onder leiding van de heer 
Schiltz, hetgeen trouwens ook de 
mening was van sommige anders
denkenden, lichtjes geamuseerd 
en toch nooit om een beleefd 
antwoord verlegen. 
Hetgeen heel wat anders was dan 
Joske van de BSP met zijn immer 
giebelende partij-genoten, terwijl 
er natuurlijk weer enkele emmers 
bloed uitgegoten werden, waar 
blijft hij ze toch vandaan halen ? 

K.J., Berchem. 

TAK-MARS 

Aangezien de waarheid ook haar 
rechten heeft, wens ik toch op te 
merken : 
a) dat, vanaf Huizingen, tot en 
met Halle, de VU-parlementalren 
uit Oost-Vlaanderen, mevr. Maes, 
mevr. Dekegel en de heer O. Van 
Ooteghem mede opstapten ; 
b) dat ik, tijdens de slottoespraak 
te Halle, de aanwezige parle
mentairen openlijk heb bedankt, 
én het heb betreurd dat — gezien 
de samenwerking van ALLE 
Vlaamse verenigingen voor deze 
mars, — andere Vlaamse par
tijen, niemand hadden afgevaar
digd, daar waar de drie tema's In 
de verkiezingspropaganda van 
alle partijen — tot amper voor 
één week ! — werden vooropge
steld. 

P. De Pauw, voorzitter TAK. 

LASTIG GEVAL 

Ik heb uw artikel « Lastig Geval » 
op de sportbladzijde van • Wij » 
met aandacht gelezen. 
Akkoord dat SPORTA voor de 
koereurs veel kan doen, en in het 
verleden voor deze « heren » 
reeds veel gepresteerd heeft. 
Maar ze vatten hun taak te aka-
demisch op, zodat ze moeilijk 
direkt kontakt met sportlui ver
werven. 
Het maandblad « SPORTA » is 
daarvan het beste bewijs. Hoe 
goed de bedoelingen ook zijn ; 
maar men krijgt gewoon de In
druk, dat de opstellers in hoofd
zaak een publiek van geneeshe
ren en licentiaten willen berei
ken. 
Voor de meeste sportmensen, en 
zeker wielrenners, zijn de bijdra
gen in « Sporta » moeilijk te ge
nieten. Dan was de « stijl » van 
pater Van Clé destijds, heel wat 
bevattelijker. Maar hij was ook 
de vriend van de renners, want 
ze verstonden hem. 
Ik meende dat er op dit punt 
wel eens mocht gewezen worden. 

P.T., Borgerhout. 

BUITENLANDS 
KOMMENTAAR 

Het kompromis dat zaterdag jl 
na de konferentie van de land-
bouwministerraad te Brussel 
openbaar werd gemaakt, opent 
vooruitzichten op een even
wichtige Europese landbouw
politiek. Gemiddeld gaan de 
landbouwprijzen met 8 t.h. 
omhoog, d.w.z. met 4 t.h. min
der dan de landbouworganisa
ties eisten — maar dat is dan 
nog altijd 1 t.h. meer dan hel 
voorstel van de Kommissie 
zelve. Zonder te willen uit
weiden over het globale prijs
pakket dat in de kranten ver
scheen, is hierbij toch te be
denken dat ons Belgisch land
bouwinkomen met ca twee 
miljard zal stijgen en dat de 
ontworpen landbouwpolitiek 

zodoende zal bijdragen tot de 
bestrijding van de inflatie. 
Wie voorspeld had dat de 
Britse partner zich als een on-
gezeggelijke dwarsdrijver zou 
bedragen, komt bedrogen uit. 
Wel bood de socialistische 
minderheidsregering van Wil
son, wat goede wil en tege
moetkoming betreft, geen ho
ge waarborgen. Maar uit het 
akkoord van Brussel moet 
blijken, dat de Britten hun 
forse eisen afgezwakt hebben 
en zich achter de konferentie-
tafel als voorbeeldelijke Euro
peanen hebban gedragen. Zelfs 
de geduchte landbouwminister 
Peart heeft in extremis stoom 
afgeblazen en liefst geen amok 
gemaakt van de bedoelingen 

zelf heeft al een nieuwe ver
deelsleutel geëist voor de f i
nanciële verplichtingen die on
ontkoombaar aan het EG-lid 
maatschap vastzitten... 
Het is dus wachten op de hou
ding die G-B bij monde van mr 
Gallagan te Luxemburg zal 
aannemen tijdens de Europese 
ministerraad van buitenlandse 
zaken die daar op 1 en 2 april 
doorgang moet vinden. Een op
lossing te vinden voor tech
nische problemen (zoals de 
landbouwpolitiek) ligt blijk
baar nog altijd in menselijk 
bereik. 
Maar de kaarten liggen anders 
wanneer het er zal op aanko
men een gemeenschappelijke 
houding vast te leggen tegen
over de VSA... Voorlopig kan 
men alleen stellen dat de EEG 
weer voor een tijdlang over
eind is en dat te Brussel het 
verstand gezegevierd heeft. 
Maar verder zal moeten blij
ken of G-B met zijn socialis
tische minderheidsregering be
reid is de verbintenissen te 
honoreren die de konservatie-
ven hebben aangegaan. 

Adriaan Van Duyn. 
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Aiart^rtaaiBS—-
kiesarrondissement 

Halle-Vilvoorde 

SPLITSING NU ! 

Op 12 maart schreef onze Brusselse volksvertegenwoordiger Vik An-
claux zoals gemeld een open brief aan « rapporteur » Van Elslande om 
aan te dringen op de spoedige splitsing van het kiesarrondissement 
Brussel in twee afzonderiijke kiesarrondissementen : Brussel (19 ge
meenten) en Halle-Vilvoorde. Alle partijen in Vlaanderen hebben deze 
aloude Vlaamse eis in hun verkiezingsprogramma opgenomen, niet In 
het minst de zgn. « bevrijde » CVP (zie foto). 
Nu Tindemans aan zijn formatie-opdracht bezig is, wordt de Indruk 
versterkt dat dit voor de Brabantse Vlamingen zo belangrijke punt op
nieuw in de vergeetboek gemoffeld wordt. Het is immers zo dat zowel 
de « zusterpartij » van de CVP, de Franstalige PSC, alsook de PLP en 
de PSB tegen die splitsing gekant zijn. En aangezien mijnheer Tinde
mans bij voorkeur met deze partijen wenst te praten. 
In Brabant wordt nu met spanning uitgekeken naar wat daaromtrent 
in het toekomstige regeringsprogramma zal worden neergeschreven, 
en of de CVP het eens te meer zal aandurven een duidelijke verkie
zingsbelofte te verbreken om de h. Vanden Boeynants en andere « kris-
ten-demokraten » (I) van zijn soort niet te mishagen... 

HOE STERK STAAT 
HET RW ? 
Alle federalisten kijken af en toe 
over de « muur » om te weten, 
hoe hun geestesverwanten het 
maken. Het is dus normaal dat 
we even kijken, hoe het Rassem-
blement Wallon uit de stembus 
van 10 maart is gekomen. Alles 
bijeen niet zo slecht, het RW ver
liest slechts één kamerzetel en 
heeft er nu 13, met het FDF, dat 
ook één zetel kwijtspeelde, sa
men 22, precies het aantal VU-
kamerzetels. 
Qua stemmenaantal is het RW in 
de provincies Luik, Henegouwen 
en Namen derde partij, na de 
PSB en de PSC en vóór de PLP. 
in Luxemburg is ze vierde partij. 
IVIen kan dus stellen dat het RW 
in Wallonië de derde partij is. 
Soms skoort ze plaatselijk hoger 
cijfers zoals in het arrondisse
ment Luik waar ze met 20,8 % 
der stemmen tweede partij wordt, 
na de PSB (40,4) doch vóór de 
PSC (19,4) en de PLP (12). Ver
geleken met 1971 boekte het RW 
in dit arrondissement praktisch 
geen verlies (21 % )doch won de 
PSC ten nadele van de PLP en 
de PSB. 

Het hoogste cijfer haalde het RW 
in Waals Brabant (Nijvel) met 
29,5 % (toch nog een verlies te
genover 1971, toen het RW even
tjes 36,1 % der stemmen skoorde 
en in het arrondissement op slag 
eerste partij werd (thans tweede 
na de PSB met 1 % verschil). Het 
laagste in Luxemburg (13,4). 
Vergeleken met de VU Is het 
stemmenverlies van het RW in 
1974 groter, ook dat van het FDF 
is groter, zodat men in dit ver
band kan stellen, dat van alle 
federalistische partijen de VU het 
best stand hield. 

VROUWEN 
BEHAALDEN 
MEER STEMMEN 
Onze medewerkster Hilda Uytter-
hoeven wees daar reeds op vori
ge week in ons blad. Lezeressen 
wezen er ons deze week op dat 
bij de aangehaalde voorbeelden 
enkele zeer typerende nog ver
geten werden. In een lezersbrief 
(zie p. 2) wordt verwezen naar 
de voorkeurstemmen van mevr. 
Lea Van den Brande (arr. Brussel). 
Te Antwerpen behaalde mevr. 
Lieve Ballet, dochter van onze 
oud-senator Hendrik Ballet, op de 
derde plaats van de Senaats
lijst niet minder dan 8489 voor
keurstemmen, in Limburg behaal
de mevr. Jacobs, eveneens op de 
derde plaats voor de Senaat, bijna 
4.000 stemmen (3987 om precies 
te zijn). En een hoofdvogel werd 
zeker afgeschoten in het arron
dissement Oostende, waar mevr. 
Lootens (Koekelare) de hoge 
skore van 9.445 stemmen boekte 
als lijsttrekster voor de Senaat. 
Sprekende resultaten alleszins ! 

GEZINNEN EISEN DADEN ! 
Op een perskonferentie beklem
toonde de Bond van Grote en van 
Jonge Gezinnen de eisen die 
reeds vóór de verkiezingen aan 
de nieuw te vormen regering 
worden gesteld. 

1. Een volwaardig ministerie van 
het Gezin. Eén minister (of staats-
sekretaris) moet als belangrijkste 
taak hebben de behartiging van 
de diverse instellingen en dien
sten die op het gezin betrekking 
hebben. Alleen op deze manier 
kan aan het beleid een werkelijke 
gezinsdimensie gegeven worden. 
Nadat reeds sinds 1965 een af
zonderlijk minister of staatsse-
kretaris voor het gezin in de re
geringen werd opgenomen, werd 
de afschaffing van het staatsse-
kretariaat voor het Gezin bij de 
hervorming van de vorige rege
ring door de publieke opinie ze°r 
ongunstig beoordeeld. 

2. Eén militaire dienst per gezin. 
Reeds in het regeerakkoord van 
de voorgaande bewindsploeg 
werd dit doel duidelijk vooropge
steld. De recente aktie van de 
Bond om deze eis kracht bij te 
zetten kende een ruime weer
klank. De onlangs gestarte peti
tie werd reeds door tienduizen
den gezinnen ondertekend. 
De Bond eist daarom dat de één 
dienst per gezin op expliciete 
wijze wordt opgenomen in het 
regeerakkoord ; vooral moet dit 
programmapunt In werkelijkheid 
worden verwezenlijkt. 
3. De Sociaal-Pedagogische Toe
lage. Een studie over de toeken
ning van een bijzondere toelage 
aan de moeder werd door de af
tredende regering beloofd. De 
BGJG dringt erop aan dat in het 
nieuwe regeerakkoord de invoe
ring van de SPT uitdrukkelijk zou 
voorzien worden. De opvoeding 

van jonge kinderen wordt immers 
nu reeds in de wetgeving als wer
kelijk gepresteerde arbeid er
kend. 

De BGJG vraagt dat het fonds 
voor kollektieve uitrustingen en 
diensten ze spoedig mogelijk 
zou aangewend worden. Aldus 
kan een volwaardig statuut van 
de moeder tot stand komen. 

4. Erkenning van het gezin met 
drie kinderen als groot gezin. De 
BGJG aanvaardt voor zijn eigen 
diensten reeds lang het gezin 
met drie kinderen als groot ge
zin. Dit moet een officiële er
kenning krijgen door ook het ge
not van het Woningfonds en van 
de Verminderingskaarten op het 
Spoor toe te kennen aan deze 
kategorie gezinnen. Overigens 
wordt deze regel in het Studie
fonds van de Bond reeds toege
past. 

ZO ZIEN Zij HET 
#/ DE POST " 
Ze waren verwonderd, de VU-parlementairen in studio 5. Er 
was veeleer reden om verwonderd te zijn over hun verwon
dering. Vooral na de laatste uitzending van « Kiezen of De
len '>. Daar is door hen weinig verteld dat je niet evengoed in 
de mond van een CVP-er of een PVV-er had kunnen leggen. 
Met enige overdrijving kon het slotwoord van Schiltz aldus 
samenvatten : « Kijk eens, beste burgers, wij zijn echt niet 
de leeuwen waar jullie ons voor houden. Wij zijn volwassen 
maar jullie ook. Ik dank jullie voor deze konfrontatie. Eigen
lijk hoef je voortaan niet meer op te passen ». 
De week voordien had hij zich laten ondervragen door een 
aantal jonge mensen. Daar is tot vier keer toe gesproken 
over een mogelijke deelname aan de nieuwe regering, waar
bij de kijker instinktief reageert : « Die willen ook al aan de 
ruif ». 
Maar het toppunt kregen we toen daar werd ontkend dat de 
VU een taaipartij was. Stel Je een Brusselse Vlaming voor : 
die verneemt daar dat de éérste (en veelal de enige) reden 
waarom hij voor de VU zou kunnen stemmen, zo maar plomp
verloren wegvalt. 
De VU heeft natuurlijk het goeie recht om van koers te ver
anderen en geen taaipartij te blijven, maar dan moet ze een 
nieuw kiezerskorps veroveren op de Groten die nooit de 
taal als strijdobjekt hebben gehanteerd en andere principes 
de voorrang geven. 
« On ne sait pas plafre a tout Ie monde », zei de Franse mi
nister Chirac. Het is een wijs woord : je kunt niet in ieder-
eens smaak vallen. 
Je kunt ook geen oppositie voeren en Je gedragen als een 
regeringspartij. Wim Jorissen, de Vuist van de Volksunie, 
had het bij het rechte eind toen hij voor de tv-verklaarde dat 
het gebrek aan radikalisme de VU een hak heeft gezet. 
Als het meezit kunnen de VU-parlementairen nu nog vier 
jaar teren op het aantal zetels dat ze te danken hebben aan 
mensen die er radikaler over dachten dan zij zelf. 
Maar intussen zullen ze de bakens moeten verzetten en weer 
aansluiten bij de Jorissen-koers. Ze zullen dan minder vriend
jes hebben in het Parlement, maar meer onder de kiezers ». 

JEF ANTHIERENS. 

/ / ffK^ • ## HET PENNOEî  
« Het is niet waar dat deze verkiezing de eerste nederlaag 
is van de VU sinds haar stichting, zoals Ruys schreef op 12.3. 
De kontinuiteit aanvaardend tussen de Kristelijke Vlaamse 
Volksunie van 1954 en de VU van vandaag, leed de VU in 1958 
een meer ontnuchterende nederlaag dan in 1974. Wel Is de 
uitspraak van Wilfried Martes juist, dat dit de eerste CVP-
overwinning is sinds 1958. Wel wetend dat in al die jaren 
de VU slechts vooruitging wanneer de CVP achteruitging, had 
de VU er moeten zorg voor dragen zichzelf, ten overstaan 
van de VCP voldoende af te zetten in plaats van het onder
scheid waziger te maken. 

- • -
Bij de VU is de verwachting aan een bestendige vooruitgang 
in meetkundige reeks nu gebroken. Wanneer de stijgende kur-
ve in 1971 reeds dreigde naar beneden te slaan, werden nu 
ongeveer 0.9 pet of 50.000 kiezers (de aanwezigen van een 
mars op Brussel) verloren. Men had in 1971 niet bemerkt dat 
op sommige plaatsen in het Antwerpse bv. reeds een achter
uitgang was op de gemeenteraadsverkiezingen van 1970. Fei
telijk waren daar geen grote veranderingen sinds de grote 
sprong van 1964. Nu staat men weer in 1968. 
De Vlaamse nationalisten zijn zich plots gaan afvragen of de 
Volksunie nu voor goed gevangen zit in het eeuwig spelletje 
van zeteltje vooruit, zeteltje achteruit. We hebben (het strek-
ke hen tot eer) zelden sportiever verliezers gezien als Hugo 
Schiltz en Wim Jorissen. Voorzitter Schiltz (waar bleef zijn 
supervoorzitter Van der Eist ?) gaf in de geïmproviseerde 
tv-studio de achteruitgang onomwonden toe zonder de ge
bruikelijke om-de-pot-draaierij. Wim Jorissen bekende het ge
brek aan strijdvaardigheid van een oppositie partij, waarin 
sommigen een wachthalle zagen voor een regering van het 
vroeger gehate België. 

In de ogen van velen had het Vlaams Nationalisme zijn au
thenticiteit verloren. Waarom zou men radikaal Vlaams gaan 
stemmen op een ogenblik dat men weigerde sociaal te kie
zen ? De werkelijkheid van 1974 zag er anders uit dan die 
van de opstandige landdagen als die van Wemmei in 1960. 
Er waren de recepties op het Hof, het Federalisme met drie 
van Lode Claes (ondanks zijn winst in het bedreigde Brabant) 
wiens naam steeds zou worden verbonden aan de Banque 
Lambert, een Schiltz zou hebben gezegd dat de VU klaar 
stond om de regeringsverantwoordelijkheid te nemen, er wa
ren de vaarwel-verklaringen van Leo Wouters in K Knack >, 
die de afkeer van de oude garde vertolkten, er waren de dub
belzinnigheden over bondgenootschappen met de vroegere 
Pest Voor Vlaanderen. 
Voor een Vlaams-nationalist in de traditie van het weekblad 
« Vlaanderen » is er tegenover de Belgische Staat enkel 
de houding mogelijk van de marxist tegenover het patronaat, 
die van de kompromisloze vijandschap tot een van beide 
het onderspit moet delven. Of dit nog houdbaar is ? In elk 
geval ligt een oneindigheid tutten toen en nu ». 

Jan OLSEN. 
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HET KELTISCH 
ELEMENT 
(AVD) Pas heeft premier Wilson 
zijn vaal regeringsprogram be
kend gemaakt (geen sprake van 
radikale rationalizaties !) of som
migen denken al aan de tijd dat 
hij niieuwe verkiezingen zal uit
schrijven. 
Blijkbaar verwacht pientere Wil
son veel van 'n gematigd regeer-
program om dan na een volgende 
verkiezingsronde en na een 
(eventuele) volstrekte meerder
heid des te harder op progres-
sistische eisen te kunnen door
drukken. Dat Wilson vandaag zo 
bescheiden te werk gaat zal wel 
te wijten zijn aan zijn afhanke
lijkheid van de oppositie die hem 
met haar elf zetels meerderheid 
prompt naar huis kan sturen. 
Maar buiten de regering en haar 
oppositie spelen vandaag, welis
waar in sourdine, nog andere fak-
toren mee. Naast de liberalen, 

die veel stemmen maar weinig 
zetels behaalden zetelen nu ook 
twintig Keltische Britten In het 
Lagerhuis : elf Noordierse ultra's 
en negen autentieke nationalis
ten : zeven uit Schotland en twee 
uit Wales. De leren Paisley, 
Craig, West e.a. willen mordicus 
de konsensus doorbreken die de 
partijen te Ulster na moeizame 
besprekingen tot stand brachten. 
Tot dusver konden de Britse To
ry's, socialisten en liberalen een 
gemeenschappelijke Noordierse 
politiek voeren. Voortaan zullen 
de elf Noordierse « loyalisten » 
dit front proberen te ondergra
ven. Ook de Schotten zorgen 
voor een nieuwe inbreng. Nog 
vóór de Noordzee-olie aan het 
zeeoppervlak verschenen is ko
men ze al aandraven met voor 
Gtellen hoe het vloeiende goud 
best zou verdeeld worden. Al bij 

al is Schotse participatie aan die 
oliewinning alleen zaak van toe
geeflijkheid en politieke bereke
ning vanwege de Britse regering 
want alle bodemrijkdom waar die 
zich ook bevindt behoort onver
anderlijk toe aan de Britse kroon. 
Vandaag kan niemand voorspel
len of die Keltische groeperingen 
zich achter de regering of achter 
de oppositie zullen opstellen. 
Maar het is op z'n minst onwaar
schijnlijk dat een Britse regering 
in Noord-lerland de klok nog ooit 
kan achteruitdraaien. Ook de aan
spraken van de Keltische natio
nalisten op een eigen parlement 
(te Edingburg en Cardiff) zullen 
wel niet onmiddellijk verwezen
lijkbaar zijn. Ten slotte is er al 
even weinig kans op een nieuwe 
Britse kieswetgeving, het stok
paardje van de liberalen. Intus
sen komt stilaan een nieuwe ver-
kiezingskampagne op dreef of
schoon nog niemand zijn offici-
ciële datum kent. Positief voor 
Labour is dat de mijnwerkerssta
king tot het verleden behoort en 
het land weer op z'n volle ekono-
mische toeren draait. Voorlopig ! 

WESTDUITSE 
SOCIALISTEN BOEREN 
ACHTERUIT 
(AVD) Voor de bondsrepublikeinse socialisten ziet de nabije foe/comsf 
er niet biezonder roosl<leurig uit. De jongste gemeenteraadsverkie-
zmgen in Rijnland-Palts hebben de ongunstige trend van Hamburg 
gewoon bevestigd : aanzienlijke winst voor de CDU, gevoelige achter
uitgang voor de SPD en een lichte vooruitgang van de FPD — waarbij 
echter het verlies van de regeringskoalitie beslist niet gekompenseerd 
werd. 
Het hoeft dan ook niet te vervonderen dat de koalitiepartijen hun 
geweten gaan onderzoeken en maatregelen overwegen om die ongun
stige ontwikkeling af te remmen. Sommige liberale leiders vragen 
zich al af hoelang de FDP nog met de socialisten kan meegaan. En 
niemand kan het de CDU kwalijk nemen dat ze probeert de FDP naar 
zich toe te halen. Op korte termijn kan dit leiden tot verslechtering 
van de liberaal-socialistische koalitie maar op lange termijn kan die 
ontwikkel'ng voor de liberalen ook winstpunten opleveren, want de 
CDU zal zeker een koalitiepartner nodig hebben... mocht ze bij de 
parlementsverkiezingen van 1976 opnieuw de politieke macht verove
ren. Maar voor de FDP zit voorlopig alleen muziek in pogingen om de 
bestaande koalitieregering te steunen. Slaagt de koalitie in het ver
wezenlijken van haar streefdoelen, dan stijgt meteen ook de elektorale 
barometer van de liberalen. 
Vandaag komt de narigheid van de socialisten vooral uit de « basis ». 
De kleine sociaal-demokratische ambtenaren (ruggesteun en trouwe 
achterban van de Westduitse arbeiderspartij I) klappertanden al voor 
hun bestaansveiligheid. De SPD kan die bedreigde schare niet sussen 
met de goedkope bewering dat tegenslag een prikkel is voor nieuwe 
inspanningen. Bovendien spelen de inflatie en de ontwikkeling op de 
arbeidsmarkt niet in de kaart van de SPD. Zelfs een nieuwe oriëntatie 
van de Ostpolitik (waarop de CDU aandringt) zou op korte termijn 
geen noemenswaardige rezultaten afwerpen. Als partij kan de SPD 
slechts matig op de internationale politiek inwerken. Wel kan ze voor 
binnenlands gebruik doelen op de aantrekkingskracht die onverander
lijk van een stabiliserend imago schijnt uit te gaan. Maar hiervoor is 
dan nodig dat de Jusos een domper gaan zetten op hun radikaal pro-
gressisme, dat de « burger » met ontzetting slaat. 

ONDANKS GOLAN 
LICHTE HOOP IN M.O. 
(AVD) Het is alsof onze herinne
ring aan de voorbije verzoendag
oorlog ligt te sluimeren in een 
onwezenlijk ver verleden. Alleen 
geruchten over gevechten in de 
Golanheuvels wijzen er op dat 
de wapens daar nog niet voor
goed zwijgen. Gelukkig lijken die 
schermutselingen met tot nieuwe 
losbarstingen van geweld op gro
te schaal te zullen leiden. Het 
ziet er integendeel naar uit dat 
ze meer het voorspel waren (en 
zijn I) voor een nieuw vredesof-
fensief in dit gebied. Nieuwe on
derhandelingen kunnen immers al 
onmiddellijk loskomen na het be
zoek dat Kissingen dezer dagen 
aan Moskou heeft gebracht. 
Eigenlijk kregen die recente ge
vechten in de Golanheuvels een 
beetje te veel publiciteit. Van 
meetaf aan waren ze immers zo
wel voor Syrië als voor Israël 
een uitlaat voor intern politieke 
gevoeligheden. In Syrië moet pre
mier Assad zijn « valken » ter 
wille zijn. Assad moet voor het 
internationale forum bewijzen dat 
zijn land niets voelt voor onvoor

waardelijke toegevingen. Maar 
jok Golda Meir kon haar voor
deel doen uit een paar voltreffers 
op Israëlische stellingen. Handig 
.vist de « ijzeren grootmoeder » 
de « Syrische bedreiging » te ge
bruiken om haar verdeeld land 
lond een nieuwe regering te ver
enigen. Zelfs Mosje Dayan heeft 
het Syrisch optreden benut om 
zonder te opvallend gezichtsver
lies zijn plaats in de nieuwe be-
windsploeg in te nemen — in 
\;eerwil van vroegere anders
luidende verklaringen. Wel kan 
men zich afvragen of de hele 
politieke krizis nodig was daar 
de samenstelling van de nieuwe 
legering geen noemenswaardige 
wijzigingen heeft ondergaan, ten
zij dan de aanwezigheid van mi
nister van Arbeid Jitszak Rabin. 
Spijt de Golanheuvels is de al
gemene toestand in het Midden-
Oosten vandaag niet zo slecht. 
Aan Egyptisch-lsraëlische zijde 
werd de scheiding der troepen 
zelfs voortijdig afgewerkt. Boven
dien hebben de Arabieren nu ook 
een eind gemaakt aan hun olie

embargo tegen de VSA, wat voor
zeker gunstig op toekomstige on
derhandelingen moet overkomen. 
Zelfs aan Palestijnse zijde is 
blijkbaar een hoopvolle kentering 
bezig. Het interview van Neyef 
Hawatmeh (leider van het demo-
kratisch volksfront voor de be
vrijding van Palestina) dat vorige 
week in een toonaangevende 
Israëlische krant verscheen heeft 
allerlei spekulaties, op gang ge
bracht. In dit vraaggesprek stelt 
Hawatmeh minder scherp eisen 
dan zijn Palestijnse broeders na 
de Arabische nederlaag van 
1967. . Zou het dan toch waar 
zijn dat normale mensen gema
tigder en realistischer worden 
naarmate ze zich sterker voelen ? 
Uiit de « zachte » houding van 
Hawatmeh kan bereidheid tot 
kompromissen en een meer rea
listische aanpak groeien — onmis
bare faktoren voor een gunstig 
verloop van de Geneefse konfe-
rentie over het Midden-Oosten, 
die onder impuls van een uit Mos
kou teruggekeerde Kissinger op
nieuw in gang moet schieten. 

STEEDS 

MEER 

SPECIALISTEN, 

STEEDS 

MINDER 

HUISARTSEN 

(jeeveedee) Ziek zijn dreigt in Nederland een onbetaalbare 
zaak te worden, terwijl de mensen geen geld meer hebben 
om gezond te zijn. Deze bewering, die niet voor het eerst 
gelanceerd werd, was enkele weken geleden te horen op een 
Gezondheidsdag in Tilburg waar voor het eerst de ontstel
lende cijfers op tafel kwamen waartoe de als het ware dol
gedraaide gezondheidszorg in dit land heeft geleid. Het was 
de katolieke vakbondsbestuurder A. Riemen die nu eens in 
het openbaar de kat de bel aanbond. 
We noemen een paar cijfers uit zijn betoog : 
In 1963 bedroegen de kosten voor de gezondheidszorg 2,3 
miljard gulden, dat is méér dan 32 miljard franken. Thans 
is dit bedrag opgelopen tot 12,4 miljard gulden, meer dan 
vijf keer zoveel dus. 
In 1963 ging 4 1/2 procent van het nationaal inkomen naar 
gezondheidszorg. Minder dan tien jaar later was dit percen
tage gestegen tot 7. En de bizarre verwachtingen, gestaafd 
door wetenschappelijke berekeningen, zijn dat Nederland 
over twintig jaar zowat de helft van het nationaal inkomen 
aan gezondheidszorg gaat uitgeven ! 
En nog een laatste vergelijking : In 1963 waren er ruim 4200 
specialisten, thans meer dan zesduizend, terwijl het aantal 
huisartsen in diezelfde periode verminderde ! 

ZIEKENHUIZEN VERSLINDEN GELD 

Het afgrijselijk stijgen van de kosten, verbonden aan de 
gezondheidszorg, is wellicht niet een speciaal Nederlands 
fenomeen. Maar het zal duidelijk zijn dat de overheid op 
zeer korte termijn verplicht is met maatregeien te komen 
die aan deze ontwikkeling paal en perk stellen. Daarbij moe
ten we natuurlijk denken aan de gewone situatie van alle
dag, niet aan de buitensporige gevallen, die er wel altijd 
zullen blijven. (Schrijver dezes bracht enige tijd geleden zijn 
dochter voor een operatie naar een ziekenhuis. Hij reed per 
auto in 10 minuten terug naar huis, waar bij het binnentreden 
de telefoon rinkelde : de chriurg meldde dat de operatie goed 
verlopen was. Enige tijd later ontving hij voor dit « haast-
werkje» de nota : 800 gulden (meer dan elfduizend franken I). 
Laten we dit een <• speciaal geval » noemen. Maar de dage
lijkse werkelijkheid is dat de meest geldverslindende sektor 
in de gezondheidszorg, en die omvat de ziekenhuizen, zich 
op een volstrekt ongeremde wijze heeft kunnen ontwikkelen 
tot duizelingwekkende hoogten, terwijl intussen de gezond
heidszorg in het woon- en wijkgebied volstrekt in de ver
drukking is geraakt. In een provincie als Noord-Brabant bij 
voorbeeld wordt het aantal huisartsen verre overtroffen door 
het aantal specialisten dat aan de ziekenhuizen verbonden is. 
Een gevolg daarvan is dat de preventieve gez. idheidszorg 
het slechts met een schijntje moet stellen van de totale 
kosten die voor het direkte lichamelijk welzijn van de mensen 
gemaakt worden. 

ALGEMENE VERZEKERING GEËIST 

Het is dan ook geen wonder dat de roep om een algemene 
volksverzekering tegen ziektekosten steeds sterker wordt. 
Het gaat daarbij niet om een stilzwijgende nationalisatie van 
de gezondheidszorg, maar om een rechtvaardige verdeling 
van de lasten en een zo goed mogelijk gebruik van de ten 
dienste staande middelen. Reeds zes jaar geleden werden 
aan de regering adviezen uitgebracht om tot zo'n algemene 
volksverzekering te komen, maar zoals zoveel overheids-
molens malen ook die van de gezondheidszorg veel te lang
zaam. In zijn geruchtmakende rede in Tilburg drong genoemde 
heer Riemen dan ook aan op snelle tussentijdse maatregelen 
zoals de stichting van wijkgezondheidscentra. Daarmee zou 
dan ook iets gedaan kunnen worden aan de enorme verbrok
keling die in de gezondheidszorg bestaat. 
Men mag hopen dat plannen in deze richting snel van de 
grond komen, maar dat tegelijk ook iets gedaan wordt aan 
het onverantwoorde uitgeven van miljarden, waar zeker met 
minder kan worden volstaan. Gebeurt dat niet, dan staat 
Nederland straks vol met peperdure ziekenhuizen en wemelt 
het van hoogbetaalde specialisten, terwijl men voor de alle
daagse gevallen en voor het voorkomen van ziekten met een 
lantaarntje naar een huisarts zal moeten zoeken. En een der
gelijke situatie is een beschaafde welvaartsstaat onwaardig I 
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deutschland 
ueber alies... 
Het heeh eigenlijk niet veel 
om het lijf maar het is toch t l -
perend, hoe betrekkelijk alles 
is. Toen bondspresident Heine-
mann vorige dinsdag aan de 
Kongreskolom op het graf van 
de onbekende soldaat een krans 
neerlegde speelde de muziek
kapel van de rijkswacht (in 
groot ornaat) het « Deutsch
land ueber Alles», nationaal lied 
van West-Duitsland. Zonder ver
pinken en zelfs stram in de hou
ding, hand aan de alpenmuts, 
aanhoorden de laatste vertegen
woordigers van de Belgische 
superpatriotten, die met het ce
remonieel OD deze plaats belast 
zijn (de socialist Heinemann 
moest zich uiteraard ook nog le
nen tot het aanwakkeren van 
de « eeuwige vlam »...) het 
eertijds zo gehate, gesmade en 
ook qua tekst totaal verkeerd 
geïnterpreteerde lied. Lenteta
bleau Brussel 26 maart 1974... 

fdf-bedriegers 
Dat de FDF-nederlaag in de 
jongste verkiezingen — waar 
het o.a. mikte op de volstrekte 
meerderheid in de Brabantse 
provincieraad — een goede 
zaak is en de Vlaams-Braban
ders en Vlaamse Brusselaars 
een hoop pesterijen bespaart, 
mag blijken uit het volgende. 
Het FDF beheerst de Brusselse 
agglomeratieraad, die weliswaar 
maar half funktioneert doch 
niettemin een machtsinstrument 
blijkt te zijn. De raad beheert 
o.a. de reinigingsdienst in de 
agglomeratie. Voor alle hande
laars werd een speciaal abon
nement ingesteld voor het weg
halen van nijverheids- en han-
delsafval. Per drie maanden 
moet 411 fr. betaald worden, te 
innen via de postcheck, een 
sisteem waartegen heel wat 
handelaars terecht hebben ge
protesteerd. 
Toen vaststond dat op 10 maart 
j.1. verkiezingen zouden gehou
den worden bleven de inningen 
voor het derde en vierde kwar
taal 1973 achterwege. Maar op 
13 maart j l . kregen de betrok
kenen beide stortingsbulletins 
in hun bus, met voor het derde 
kwartaal 25 februari 1974 als 
afleveringsdatum en 15 maart 
voor het vierde kwartaal. 
Het gaat in feite om een dwaas 
maneuver, dat niet heeft gebaat 
als men de FDF-achteruitgang 
van 10 maart bekijkt. Maar voor 
de Nederlandstalige handelaars 
blijft een tweede pesterij be-

OP DE BODEM 

gebroeders 
yan raemdonck 
In de Ijzertragedie nemen de 
gebroeders Van Raemdonck een 
aparte plaats in. Sinds Frans 
Van Raemdonck op 26 maart 
1917 te Steentrate sneuvelde en 
zijn broer Edward hem ondanks 
de tegenstand van zijn kamera
den ging opzoeken, om niet 

meer terug te keren, en sinds 
beiden later dood in mekaars 
armen werden teruggevonden, 
gelden ze als het simbool van 
de broederliefde. Ze liggen sa
men met andere markante 
Vlaamse gesneuvelden begra
ven in de schaduw van de 
Ijzertoren. Ook vandaag nog 
grijpt dit sublieme voorbeeld 
van broederliefde ons aan, voor
al in deze ti jd van grenzeloos 
egoïsme en materialisme. 

staan : de FDF-reinigingsdienst 
weigert stelselmatig de beta
lingsbulletins in het Nederlands 
op te stellen, ook wanneer daar 
uitdrukkelijk omgevraagd wordt. 
Men kan zich voorstellen wat 
een homogene FDF-Bestendige 
Deputatie in dit verband in 
Vlaams Brabant zou uitgespookt 
hebben. 
De Brusselse bevolking begint 
de FDF-drijverijen stilaan door 
te hebben, waar ze het voor het 
zeggen hebben is hun bestuur 
trouwens verre van schitterend. 
Het is dus ook maar best dat 
er een radikalisering in de 
Vlaamse opinie gaande is (cfr. 
de uitslagen voor de VU). Beide 
verschijnselen (afvalligheid bij 
de frankofonen en radikalisering 
bij de Vlaamse kiezer) zullen 
wellicht het begin van het einde 
der Fransdolle extremisten in 
het Brusselse inluiden. 

wanneer nu 
amnestie ? 
Het Katoliek Vlaams Hoogstu-
dentenverbond heeft niet alleen 
aandacht voor onrecht in het 
buitenland, maar ook voor dat 
in eigen land. Het KHHV organi
seerde op de UFSIA te Ant
werpen een bliksemaktie voor 

volledige en onmiddellijke am
nestie. De bedoeling was, op 
één dag zoveel handtekeningen 
mogelijk te verzamelen voor 
een amnestie-petitie. Resultaat: 
550 handtekeningen. 
De aktie werd verduidelijkt met 
«en pamflet, waarin al de geken
de argumenten pro amnestie 
aangehaald worden. Het boekje 
« Pleidooi voor Amnestie » van 
professor Derine werd verkocht 
ten voordele van het Amnestie-
komitee, terwij l met de mega
foon de voorbijgangers aange
zet werden, de petitie te onder
tekenen. Terecht stelden de or
ganisatoren deze blitz-aktie in 
het teken van de gelijkheid : 
jaar van de rechtvaardigheid = 
amnestie. 
De petitielijsten zullen overhan
digd worden aan de heer Ver
bist, welbekend amnestiestrij
der, tijdens de hongerstaking 
gedurende de paasweek in Thier-
brauhof te Kontich-Antwerpen. 
Het wordt inmiddels t i jd dat er 
opnieuw een grootscheepse 
amnestie-aktie op gang komt, 
het volk heeft reeds lang am
nestie verleend, waar wachten 
de Kerk, de CVP (en de P W ?) 
op om hun Waalse partijgeno
ten te dwingen, een kristelijk 
resp. humanistisch gebaar te 
stellen ? Of zijn deze nieuwbak
ken « Vlaamse » partijen daar
toe niet in staat ? 

Je komt, na de grote verkiezingsslag, nog wat versuft als 
versbakken mandataris het pronkerige marmeren-granieten 
provinciaal gebouw binnen : een « paleis •» noemen ze dat, 
duur architektonisch geheel uit de jaren vijftig. 

Het zijn dus je eerste stappen in zo'n officiële funktie en in 
zo'n officieel gebouw en je bent wat blij dat een ander je 
aan de poort ontmoet, één die zich, net als jij, ook zo on
wennig in de politieke kleren voelt. 

Je hebt op die weekse dag zondagse spullen aangetrokken, 
en je ziet dat de ander dat ook deed, en zo ken je elkaar niet. 
Bovenop de trap wacht een oude heer je op, als een goede 
geest ; hij leidt je — als zijn opvolgers in de kunst van het 
provincieraadszitten — in de stoere-kille gangen door. 

Je luistert naar hem, aandachtig en dankbaar omdat hij je 
alles aanwijst en je aan de binnentredenden voorstelt. Onder
tussen ben je onmerkbaar aan de bar beland en je slurpt aan 
je eerste kop koffie. De twee dames achter 'de toog lijken 
je vertrouwde wezens, zowat de aanknopingspunten met de 
wereld buiten. 

Er komen vele heren, die meestal tot de andere partijen 
behoren. Ze dragen zéér deftige pakken en zijn net/es kaal
geschoren en kortgeknipt. Als er één baardig en langharig 
heerschap zijn intrede doet, maakt hij een snob-indruk, omdat 
hij hier zo uniek in de soort is. Je kijkt naar heel weinig 
dames, alhoewel ze je vertellen dat er nu meer vrouwelijke 
eksemplaren in de raad zetelen. De dames-verkozenen praten^ 
even deftig-gedempt als de heren, ééntje is zo muisgrijs, 
psychisch en fysisch, dat je ze met moeite opmerkt : zo'n in 
de ogen der heren ideaal politiek-vrouwelijk type : onhoor
baar, onzichtbaar, kleurloos en ongevaarlijk. Een andere 
vrouw — een meisje haast nog — beweegt zich tussen een 
schare zelfvoldaan-lachende heren van een burgerliik-finan-
cieel-georganiseerde partij : zij is blond, heeft zich in helle 
kleuren gehuld, een ander soort vrouw, een ander soort 
ideaal. Een borstbeeld van een vergeten graaf uit de vorige 
eeuw kijkt in de gang gemarmerd en versteend door de 
drukdoende stervelingen. 

Je mag uiteindelijk het politieke amfiteater binnen. Gerokte 
en witgehandschoende zaalwachters kijken ironisch het 
gedoe aan. De heren en dames nemen plaats in heuse zetels, 
en daarna hollen ze naar de koffie, de vergadering is 
geschorst. Dan klinkt, als in de schouwburg, ^een belletje : 
het tweede bednjf begint, de geloofsbrieven zijn onderzocht, 
de bezwaren afgewimpeld, iedereen mag een eed van trouw 
afleggen. Sommigen spreken met duidelijke overtuiging, 
velen met haastige tegenzin en soms met ongelovige aksen
ten. Daarna kan je weer naar de koffiebar, om met het zwarte 
eksotische brouwsel en inheemse borrels alle emoties weg 
te spoelen. 

En daar heb je weer een smartelijk belgerinkel • de volgende 
akte kan beginnen. Je belandt op je vaste plaats, om een 
bestendige deputatie te kiezen, « meerderheid tegen oppo
sitie » zoals dat heet, en eigenlijk kon je evengoed niet 
kiezen, want in voorafgaande konklaven en verdragen liggen 
kombinatie ea namen al lang vast. En tussen het briefje-in-
de-bus-scbuiven-door mag je terug naar de koffie, om daar 
kennis te maken met een tweede muisgrijze dame, die je uit 
vermoeide brilleglazen wat triestig aankijkt. 

Je bent een wieltje in het demokratisch raderwerk geworden, 
en je zoekt in de bodem van je koffiepotje om de demokratie 
te ontdekken. 

Huguette D.B. 

Ook bij de laatste voorstelling van Explora
tion du Monde te Antwerpen, hoorde een 
TAK- en Were di-betoging. Dit keer. was de 
betoging door de Antwerpse burgemeester 
toegelaten. Rond negen uur verzamelden de 
manifestanten aan het Koningin Astridplein. 
Rond half tien werd 't zeer drukke kruispunt 
met de Carnotstraat tien minuten door een 
zitstaking lamgelegd. Wanneer rond kwart na 
tien de eerste bezoekers de zaal verlieten 
werden deze onthaald op een regen van rotte 
eieren. Uit schrik bleven de meesten in de 
hall wachten. Uiteindelijk werden de opgeslo
ten franstaligen via een achterpoort uit de 
Elisabetzaal gesmokkeld. Were di verklaarde 
achteraf dat dit de laatste zachtzinnige beto
ging tegen Exploration was. Zo er volgend 
seizoen nog dergelijke avonden worden in
gericht zal het hard tegen hard gaan. Tevens 
werd- een- onmiddellijke- gelijkberechtiging 
gevraagd van subsidies tussen Exploration en 
Ontdek de Wereld en het afschaffen van de 
voorstellingen van de Franstalige tegenhan
ger in Vlaanderen. 

Ook te Laarne, waar een mooi kasteel staat, 
dat de frankofonen tot een eentalig Frans 
kultuurcentrum willen uitbouwen, gingen de 
onvermoeibare en alomtegenwoordige leden 
van TAK manifesteren. Bij de ingang gaven 
ze zich uit voor een toeristische wandelver
eniging uit Merelbeke en geraakten er on
gehinderd binnen. Toen verspreidden ze zich 
in het slot, hingen spandoeken en wimpels 
uit de vensters met « franskiljons buiten » 
en « Laarne Nederlands ». Ook skandeerden 
ze deze slogans. Het kwam niet tot inciden
ten, en na enkele ti jd verlieten de TAK-be-
togers even rustig het kasteel als ze er wa
ren binnen gekomen. 

IN HET OFFENSIEF TEGEN HET FRANSKILJONiSME 
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KAN IE 
lEKERHEID 
HAMSTEREN? 

De traditionele partijen hebben met veel barnum en be
proefde zeeppoedertechnieken hun kopmannen aan de kie
zers verkocht. En de kiezers hebben gehamsterd in de poli
tiek zoals ze een paar maand geleden in koopwaar hebben 
gehamsterd. 
Ze vreesden tekort aan olie, tekort aan werk, aanslagen op 
de welstand, aanslagen op de vertrouwde zekerheden. Die 
vrees was het antwoord op de vragen die inderdaad in deze 
tijd bij elke mens rijzen. 
Het zijn nieuwe vragen in een tijd dat allen meer welzijn 
eisen terwijl wellicht groei van de welvaart zal verminderen. 
Op deze nieuwe uitdaging kunnen slechts nieuwe antwoorden 
geformuleerd worden. Het is opvallend dat de traditionele 
partijen dit niet hebben gedaan. Tindemans heeft gesproken 
van een nieuw klimaat, en de kiezers hebben daartegen be
schutting gezocht onder de paraplu van de grote partijen, 
zowel in Vlaanderen als Wallonië. 
Zijn sommigen niet wat al te gretig ingegaan op dat gratuite 
zekerheidaanbod ? Zullen ze zich morgen niet voelen als 
de huisvrouwen dje een paar maanden terug hun centen 
staken in suikeropslag en witgoed en zout en vandaag inzien 
dat daarmee geen enkel probleem is opgelost en dat alleen 
de grootwarenhuizen er goed van geworden zijn ? 

GAAT DE BSP NU WEER IN DE REGERING ? 

Het is duidelijk dat 't BSP-programma gesneden is naar maat 
van de Waalse kiezers. In Vlaanderen heeft het niet gepakt. 
De Waalse BSP durft zich ook sterk Waals bevestigen, in 
tegenstelling tot de Vlaamse BSP. De kommervolle toestand 
van de Rode Leeuwen is daar misschien het beste bewijs 
van. Wie zou niet begrijpen dat een flinke oppositiekuur en 
de daarbij horende bezinning aan de BSP geen deugd zou 
doen ? Na de heilloze tripartite is de Vlaamse BSP nog min
der happig om te regeren. Maar de macht smaakt zo zoet 
voor Willy Claes. De vorige keer zijn de Vlaamse socialisten 
bezweken voor de aandrang van Leburton. Zullen zij deze 
keer bezwijken voor de Luikse broeders ? Hoeveel staats
bedrijven zullen zij hen kado doen ? En wie zal dat betalen ? 
Zal de BSP zich verder blijven inspannen om de zelfstan
digen, de boeren en de KMO's te treffen die in Vlaanderen 
zo belangrijk zijn voor onze welvaart en tewerkstelling ? 
Zal de BSP eindelijk eens gaan inzien wie de echte sukke
laars zijn in de maatschappij ? Zal Vlaanderen verder geko
loniseerd worden door multinationals terwijl het gemeen
schapsgeld verder naar Wallonië vloeit ? Zal de BSP verder
gaan met haar macht gelijk te stellen met demokratie, met 
haar vakbondsleiders machtig te maken en haar vakbonds
leden tegen de schenen te schoppen ? Of zal ze die liever 
laten opdraaien voor politieke stakingen. In plaats van de 
prijzen in toom te houden ? 

VRAGEN DIE AAN DE CVP MOETEN GESTELD WORDEN 

De CVP heeft zwaar afgegeven op de BSP. 
Blijft de BSP toch de uitverkoren, of enige regeringspartner ? 
Geldt dat voor de hele BSP ? Hoe is dat te rijmen met het 
verkiezingsprogramma ? Hoe zal de CVP reageren op de eis 
tot verstaatsing van het ekonomisch leven zoals de BSP 
dat wil ? Hoe zal de CVP reageren op de eis tot liberali
sering van de abortus zoals de BSP die stelt ? Hoe staat de 
CVP tegenover het streven van de BSP om alle scholen 
in eenzelfde net onder te brengen ? 
De CVP diende zich ook aan als Vlaamse partij. Waarom 
gaat ze dan onmiddellijk weer in hetzelfde schuitje met de 
PSC en Vanden Boeynants ? Waarom streeft ze niet naar 
een Vlaamse meerderheid in Vlaanderen, en laat ze de fran-
kofonen geen eigen meerderheid uitzoeken ? De verkiezin
gen hebben toch duidelijk genoeg aangetoond dat Vlaande
ren en Wallonië zich anders uitspreken op politiek gebied, 
dat de gevoeligheden hier anders liggen en de problemen 
ook ? Hoe zal de CVP zich nu tegenover het probleem Brus
sel opstellen ? Zal zij daar Vanden Boeynants zijn zin geven 
in de gewestvorming en de afbakening van Brussel ? Zal zij 
dan Brussel tot het derde gewest maken, met gelijke macht. 
Zal zij voor die gewestvorming de medewerking vragen van 
de PVV of van de Volksunie, aangezien zij dat met haar ver
smade geliefde niet klaar krijgt ? 

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de CVP een 
open antwoord op deze vragen vreest. Al deze kwesties 
lagen al op het tapijt in de regering Leburton die er niets 
van terecht bracht. Zal de CVP nu haar programma offeren 
voor Tindemans of Tindemans redden ten koste van haar 
programma ? 
Wij moeten ons inderdaad afvragen of de toestand na de 
verkiezingen enige waarborgen biedt op een ernstiger poli
tiek, vooral dan op een ernstige regering. Dat is meer dan 
een verkiezingsaffiche met een gezicht. 
Vóór de verkiezingen is daar niet de minste klaarheid in 
geschapen. Er werd niet gevraagd dat kiezers zich zouden 
uitspreken over het regeringsbeleid. Nochtans is dat de 
eerste betekenis van een verkiezing : het oordeel van de 
kiezer over het beleid dat gevoerd is. Maar er was geen 
beleid, tijdens de laatste jaren. 
Bijgevolg werd de vraag vervalst en vroeg men de partijen 
steun voor : een andere politiek. Hoe die er konkreet zou 
uitzien ? Het antwoord was : kristelijk en Vlaams of socia
listisch of liberaal. Wat dat in de praktijk betekent ? Met 
welke partner die politiek zou gevoerd worden ? Wie wat zou 
inbrengen ? Het bleef alles onuitgesproken. Tijdens de rege
ringsvorming zal er dus duidelijkheid moeten geschapen 
worden. Wij bedoelen hier niet de duidelijkheid van cynische 
politieke salongesprekken en •• marchandages ». Wij verwach
ten dat de kandidaat-regeerders het land inlichten over wat 
zij van plan zijn. Wat baat het dat de BRT mooie debatten 
inricht vóór de verkiezingen als de voorstellen voor het 
eigenlijk beleid voor de kiezers verborgen worden ? 

WAT IS DE PVV VAN PLAN ? 

De PVV kan zich over sukses in Vlaanderen verheugen. Zij 
heeft gemikt, op franskiljons en flaminganten, op grootin
dustriëlen en kruideniers en alle mensen met een auto of 
met een eigen huis. (Daarvoor heeft zij blijkbaar adressen 
gebruikt uit data-banken, zij die de pr^ivacy verdedigt !). 
Kortom, de PVV heeft gedaan alsof zij alle belangen tegelijk 
kon verdedigen, hoe tegenstrijdig ook. Het belonen van eigen 
Inspanningen is een mooie zaak in theorie. Maar wij stellen 
vast dat de inflatie alles afroomt, de staatskas spekt en 
multinationals schaamteloos bevoordeelt. Deze sociale plaag 
treft de gezinnen van al wie van zijn arbeid leeft. Maar wat 
nog erger is : wat met al die niet (meer) van arbeid leeft, 
wie niet werken kan ? Onze bezorgdheid geldt ook het zoge
naamd karakter van de PVV. Zij bleef de laatste verdediger 
van de unitaire staat en schilderde de federalisten af als 
gevaarlijke duivels. Dat bleek een elektorale ramp. Sindsdien 
veranderde ze van toon. Maar de daden van de PVV zijn tot 
nogtoe rampzalig geweest voor Vlaanderen, tot en met de 
laatste grondwetsherziening. Zal zij dat spel blijven spelen 
als zij erbij mag zijn In de regering ? 
Of zal ze in de oppositie ijveren voor de Vlaamse eisen ? 
Dat zou dan voor 't eerst zijn. 
In Vlaanderen is ze er beter van geworden. 

DE VOLKSUNIE DUIDELIJK : VLAAMS EN SOCIAAL 

Met dit programma ging ze naar de verkiezingen. Ze affi
cheerde het overal. Wij hebben ons onthouden van politieke 
vedettenkultus én van politieke modderkampanjes. 
Wij verloren stemmen en wonnen een zetel. Want in Brabant 
en Brussel kennen de Vlamingen nog dagelijks de bedrei
ging. 

De Volksunie heeft het vertrouwen behouden van alle be
wuste Vlamingen. 
Haar programma, haar ideeën worden overgenomen door de 
traditionele partijen die hopen daarmee hun stemmenverlies 
in te dijken. 
De verwezenlijking van het federalisme Is onafwendbaar. Hun 
schijnmaneuvers zullen de kiezer niet blijven begoochelen. 
Ook het sociaal programma van de Volksunie beginnen ze nu 
over te nemen, maar zij weigeren de platgetreden paden te 
verlaten. Daarom zal de Volksunie ook op sociaal gebied het 
alternatief blijken. De Volksunie heeft de strijd tegen de 
armoede en de sociale ongelijkheid aangebonden. Wie mor
gen het land ook regeert, hij houde het zich voor gezegd, 
door een verjongde, en slagvaardige Volksunie. 

volksvertegenwoordiger NELLY MAES 

BRUSSELSE 
VLAMINGEN 
ONTVLUCHTEN 
VERDOMHOEKIE 
De verkiezingsstorm is geluwd en 
het heeft er veel van weg dat 
alles weer bij het oude zal blij
ven. In het politieke cirkus, voor
al te Brussel dan, worden de 
wonden gelikt. 

De politieke vijanden van de dure 
affiches vinden elkaar weer. Men 
kan zich terecht afvragen of de 
verkiezingsbeloften opnieuw in 
de prullemand zullen verdwijnen. 

~ Dat geldt onder meer voor de 
CVP-belofte, die het aloude VU-
programmapunt voor de splitsing 
van het grote kiesarrondissement 
Halle-Vilvoorde overnam. 

Vandaag trekken al de Vlaamse 
politieke partijen, behalve de 
BSP, wat dat betreft aan één zeel. 
Dat is het resultaat van jaren
lange drukkingsakties van tal van 
Vlaamse pressiegroepen, waar
onder het Taalaktiekomitee zich 
de jongste tijd bijzonder verdien
stelijk maakt. 

Maar, er is nog een andere vorm 
van Vlaamse bewustmaking te 
Brussel die meer en diepere spo
ren nalaat en die een stevige 
wissel op de toekomst is. 

De Vlaamse gemeenschap te 
Brussel boekt immers voortdu
rend nieuwe i^sultaten met de 
verdienstelijke opbouwprojekten 
Op 27 oktober 1972, zowat ander
half jaar geleden dus, werd de 
agglomeratieraad voor het plaat
selijk sociaal-kultureel opbouw
werk (APSKW) officieel In het 
leven geroepen. 

Sindsdien ontplooiden de Vlamin
gen te Brussel een steeds stevi
ger sociaal kulturele gemeen-
schapsstruktuur. 

Het eerste werkingsverslag dat 
de APSKW zopas publiceerde 
toont tegelijkertijd aan wat tot
nogtoe gerealiseerd werd, en 
geeft enkele krachtlijnen aan voor 
het beleid van morgen. 

In de 19 gemeenten werd er een 
sociaal-kulturele raad opgericht. 

En wat bijzonder verheugend is : 
er wordt aandacht geschonken 
aan de noden en de behoeften 
van de gewone Vlaamse mens, 
van de niet-georganiseerden die 
vooral door opbouwprojekten en 
door werken in de onmiddellijke 
leefomgeving, in de buurt of de 
wijk kunnen bereikt worden. 

Dergelijke werkmetode biedt de 
enige goede garantie om ook de 
politieke bewustmaking te bevor
deren. 
De werking van wijkkomitees bi] 
de Vlaamse bewustmaking van de 
inwoners van de Brusselse agglo
meratie kan niet meer weggecij
ferd worden. 

Reeds bij de voorbije verkiezin
gen werden de vruchten geplukt. 
De frankofone waarnemers heb
ben met voldoening vastgesteld 
dat « slechts 16 tot 17 t.h. van 
de Brusselaars » op eentalig 
Vlaamse lijsten stemden. Zij zien 
er een talentelling in. 

Maar hun verkeerde interpreta
ties van de verkiezingsuitslagen, 
verschuilen hun teleurstelling en 
vooral hun vrees voor de volgen
de ronden. 

Want ,dat de Volksunie te Brussel 
een stevige vooruitgang boekte, 
wijst erop dat de Vlamingen in de 
hoofdstad zich niet langer meer 
in het verdomhoekje willen laten 
duwen. 
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HET VLAAMS NATIONALISME (2) 
EN DE WERELD VAN DE ARBEID 

PROF. DR. JEF MATON 
Tegenover deze verworpen vorm van 
liberale ekonomie, stellen wij de ge
plande ekonomie. In een geplande eko
nomie stelt de gemeenschap het kader 
vast, waarbinnen de produktie plaats
grijpt en laat zij zich bij haar inter
ventie in de privé-sektor leiden door 
het beginsel van de sociale nuttigheid. 
Bij de berekening van deze sociale 
nuttigheid, dient niet enkel rekening 
gehouden met de huidige marktwaar
den van wat gewonnen wordt en wat 
opgeofferd wordt, maar ook en vooral 
met de toekomstige waarde. Onbezoe-
delde lucht, bossen en groen, bijvoor
beeld, zullen wegens hun toenemende 
schaarste in de toekomst een waarde 
hebben die ver boven de huidige waar
de ligt. Het is die waarde, die bij het 
berekenen van kosten en baten van 
onze overheldspolitiek mede op de 
weegschaal moet worden gelegd. 
Deze verreziendheid of vooruitziend
heid, dit lange termijnperspektief, deze 
verre tijdshorizon (telescopic fore
sight, zoals de Angelsaksers het he
ten), maakt het verschil tussen staats
manschap en dagjespolitiek. Onze hui
dige overheid mist dit staatsmanschap. 
Haar gezichtsveld is beperkt tot de 
partij of/en de sociale stand, wiens 
belangen zij vertegenwoordigt. 
En nochtans een van de voorname 
overheidstaken bestaat er precies in 
kompenserende maatregelen te tref
fen als individuele burgers of belan
gengroepen, hetzij producenten als 
konsumenten, bijziend of eenzijdig zijn 
In hun ekonomische berekening. 
Hierbij komen wij terug op een punt 
reeds eerder behandeld. Bijziendheid 
is de reflex van de eendimensionele 
ekonomische mens in zijn keuze tus
sen ogenblikkelijke konsumptie en 
toekomstwelzijn tussen onmiddellijk 
verteer en toekomstopbouw voor de 
generaties na ons. Ons systeem moet 
er op gericht zijn de mens uit het een
dimensionele op te tillen en cot al-
zijdige ontplooiing en verantwoorde
lijkheid te stimuleren. En dit kan 
slechts gebeuren als het systeem zelf 
geleid en geïnspireerd wordt door het 
lange-termijn perspektief van een 
betere wereld, door een welzijnsfilo-
sofie omtrent een ander Vlaanderen 
in een alternatief Europa. Last but not 
least, kan dit slechts geschieden ais 
de staat wordt geleid door hen, die 
deze betere wereld reeds trachten te 
beleven als persoon en als groep. 

HET BEDRIJF 
ALS ARBEIDSGEMEENSCHAP 
EN ALS SOCIALE PLANNING 

Een bedrijf moet uiteindelijk worden 
tot een arbeidsgemeenschap, waar 
niensen met uiteenlopende beroeps
vorming, aanleg en werkvoorkeur, sa
men arbeiden, hetzij aan de produktie 
van een sociaal nuttig goed, hetzij 
aan de vervulling van een gemeen
schapstaak. Bij de viering van het 
twintigjarig bestaan van het Seminarie 
voor Produktiviteitsstudie en -Onder
zoek zei professor A. Vlerick dat de 
bedrijfsleiders uiteindelijk werken, 
niet om winst te maken, maar om iets 
te verwezenlijken. 
Wat waar kan zijn voor het staf- en 
kaderpersoneel, moet uiteindelijk ook 
waar kunnen worden voor alle arbei
ders van een bedrijf, ook de manuele 
beroepsgroepen. 
Samen arbeiden aan de verwezenlij
king van iets goeds en moois houdt 
in zichzelf de belofte van arbeids
vreugde in. Allen onder ons die zich 
in hun vrije ti jd voor de Vlaamse Be
weging, kultureei werk en vormings
werk inzetten, kunnen ervaren dat dit 
metterdaad het geval is. 
Hoe kan echter de arbeid vermense
lijkt worden in deze moderne grootbe-
drijven, waar de produktie geschiedt 
aan de lopende band en tegen een 
hoog arbeidsritme ? Hoe kan onwaar

dige arbeid als dusdanig uitgeschakeld 
worden ? Er is geen pasklaar ant
woord op deze vraag. 
Wel kunnen wij reeds met enige ze
kerheid vooropstellen dat de oplossing 
van dit probleem grote vindingrijkheid 
zal vergen vanwege onze wetenschaps
lui, alsmede een versnelde technolo
gische vooruitgang, verder doorgedre
ven mechanisatie en een versnelde 
kapitaalvorming. 
Laat ons de volgende beginselen als 
billijke streefnormen vooropstellen : 

1) Wat wij voor onszelf als werk on
waardig vinden, moeten wij niet 
van vader op zoon overlaten aan 

- steeds het zelfde deel van de be
volking. Sociale mobiliteit en toe
passing van het beginsel van de 
« gelijke kansen voor iedereen >• 
zijn noodzakelijk voor een gezonde 
ekonomische ontwikkeling van een
der welke gemeenschap. 
Gelijke kansen voor iedereen » 
zijn noodzakelijk voor een gezonde 
ekonomische ontwikkeling van 
eender welke gemeenschap. 

2) Voor de jobs die wij zelf niet meer 
willen uitoefenen, moeten wij ook 
geen vreemdelingen importeren. 
Massale inwijking van ongeschool
de gastarbeiders is slechts tijde
lijk lapmiddel voor het probleem 
van de arbeidsmarkt en kan geen 
oplossing betekenen op de lange 
termijn. Bovendien zullen onver
mijdelijk sociale spanningen optre
den als het percentage vreemdelin
gen groter zal worden dan de ge
meenschap normalerwijze kan in
tegreren. Voor het overige moeten 
wij trouwens allen een ernstige in
spanning doen om van de aanwe
zige gastarbeiders mensen te ma
ken met gelijke rechten en plichten 
als Vlamingen, die hier van oudsher 
wonen. 

3) Waar het ook kan, moet ongeschool
de arbeid door de machine vervan
gen worden. De lasten van het 

~~ resterende onaangename werk zul
len vroeg of laat in min of meer
dere mate door de ganse gemeen
schap moeten gedragen worden. Zo 
zou het, bijvoorbeeld, goed zijn 
moesten studenten, vóór, tijdens of 
na hun studies wat arbeidsdienst 
verrichten in landbouw en industrie 
en samen met de arbeider aan 
ploeg en machine staan. 

4) De arbeiders moeten daadwerke
lijk aan het beleid van de bedrij
ven kunnen deelnemen met dien 
verstande dat iedereen moet aan
vaarden dat de arbeidsvreugde niet 
in het palaveren ligt, maar in het 
handelen. 

5) De opbrengsten van de produktie, 
d.w.z. de inkomens, moeten regel
matiger verdeeld worden dan tot 
nog toe het geval was. De inko
mens van de lagere groepen die
nen sneller toe te nemen dan de 
andere zodat de spanning tussen 
hoge en lage inkomens vermindert. 
Meer en meer wint onder de jon
geren, in het staf- en kaderperso
neel en onder de jongeren in de 
vrije beroepen de mening veld dat 
deze billijkei- inkomensspreiding 
een ethische noodzakelijkheid is. 
Temeer omdat het universitair on
derwijs, dat toegang verleent tot 
deze beroepen, praktisch uitslui
tend door de gemeenschap wordt 
gedragen. 

In de sociale planning binnen de be
drijven moeten wij zover gaan als een 
efficiënte en spaarzame besteding van 
onze groeivoortbrengst het toelaat. 
Dit is in elk geval veel verder dan tot 
nog toe het geval is. De technische 
vooruitgang in onze industriële en land
bouwbedrijven is zeer groot, soms 3 
a 4 % per jaar. De baten van deze 
vooruitgang zouden in toenemende 
mate moeten kunnen aangewend voor, 
en gericht worden naar een direkte 
verbetering van de werkvoorwaarden 

van de arbeiders in de betrokken be
drijven. En het is onaanvaardbaar dat 
deze baten van de technische vooruit
gang in de produktieve sektor van de 
ekonomie steeds opnieuw moeten die
nen om het slecht beheer in de over-
heidssektor goed te maken en aan de 
politieke fantasieën van politieke lei
ders tegemoet te komen. 
Een belangrijk aspekt blijft nog aan te 
stippen in verband met de sociale 
planning. Het betreft het vraagstuk 
van de materiële stimulansen, dat 
mede aan het vraagstuk van de inko
mensverdeling is verbonden. 
De Vlaams-nationalisten weten bij er
varing dat de kracht van een idee een 
enorme stimulans kan vormen bij het 
volbrengen van een taak. Het werk, 
dat binnen het kader van de Vlaamse 
beweging kosteloos en zonder vergoe
ding werd verzet is niet in cijfers en 
getallen om te zetten. De generatie 
van de fronters vormde een kommune, 
door niet-materiële stimulansen gedre
ven. In feite trachten de fronters on
der elkaar de maatschappij te beleven, 
die zowel in de socialistische als 
Kristelijke visie als einddoel geldt : 
de maatschappij waarin gearbeid en 
gewedijverd wordt niet om geld, maar 
uit idealisme. Het blijft een vloek voor 
de socialistische en kristelijke ar-
beidsbeweging dat zij dit idealisme 
trachten te doden, door een politiek 
van postjesgeverij en benoemingen in 
plaats van het nationalisme te helpen 
vervullen en deze losgeslagen koste
loze energie aan te wenden voor de 
opbouw van een beter Vlaanderen. 

DE VLAAMS NATIONALE 
BEWEGING ALS BELICHAMING 
VAN VLAANDEREN'S TOEKOMST 

Ik zou willen sluiten met een woord 
over onze taak als vrijheidsnationalis-
ten. Bij het begin heb ik gezegd dat 
wij Vlaanderen's toekomstdroom moe
ten blijven dromen : steeds opnieuw 
dromend, steeds schoner dromend, 
nieuwe droom schragend op nieuwe 
werkelijkheid. Wij moeten de belicha
ming trachten te zijn van Vlaanderen's 
toekomst zodat de anderen het nieuwe 
Vlaanderen in ons herkennen. Wij 
moeten trachten onder ons het nieuwe 
Vlaanderen te beleven en belijden. 
Zoals Vlaanderen als land op interna
tionaal gebied een prefiguratie zou 
moeten worden van de betere wereld, 
zo moeten wij onder ons een prefigu
ratie zijn van de maatschappij, die 
Vlaanderen moet worden. 

Dit scheidt ons van BSP en CVP. De 
socialisten verkondigen een socialis
tische gemeenschap, maar niemand 
kan in hun leiders die gemeenschap 
herkennen. De CVP-politici noemen 
zich kristelijk, maar laten de beleving 
van het kristendom over aan de kerk. 
Wij zijn altijd anders geweest en wij 
moeten anders blijven. Onder ons en 
voor de anderen moeten wij een kleine 
gemeenschap vormen, die zich als per
soon en groep optrekt aan een ideaal 
en zichzelf slijpt en vormt in de vol
tooiing van dat ideaal, in de materiële 
en politieke gestalting van de grotere 
maatschappij waarin wij leven. Onze 
zelfverwezenlijking als voorhoede ligt 
niet in het palaveren en steeds op
nieuw herkauwen van steeds dezelfde 
dingen op vergaderingen, maar in het 
geven van onszelf aan het volk, in het 
samen handelen, het samen doen, het 
samen vechten, doelmatig het werk 
onder ons verdelend, elk naar zijn 
kunnen bijdragend tot het geheel, en 
leiding aanvaardend. 
Zichzelf geven en het volk winnen 
door het geven van zijn ik : goedheid 
oproepen door goed te zijn, rechtvaar
digheid oproepen en rechtvaardig te 
zijn, ziel oproepen door ziel te geven. 
« Er is maar een weg naar het hart 
van het volk en het is de weg van de 
overgave van zichzelf ». In die zin 
sprak Verschaeve. Doorgeven en te
ruggeven aan de grote gemeenschap 
wat wij mede dank zij deze gemeen
schap als persoon geworden zijn. De 
geschiedsschrijvers en dichters van 
de romantische periode hebben Vlaan
deren als « idee », als « woord » uit 
de plooien van de geschiedenis terug
gehaald, alhoewel het sinds eeuwen 
dood was. De fronters hebben hun 
lichaam geofferd opdat Vlaanderen als 
« idee » en als « woord » in de geest 
van de mensen zou herboren worden. 
Het is aan ons om dit woord gestalte 
te geven in de wereld van de stof, in 
de wereld van arbeid, ekonomie en 
politiek, opdat ook dit woord zou vlees 
worden. 
Zoeken naar een passend, billijk en 
rechtvaardig ekonomisch en sociaal 
stelsel is slechts het zoeken naar een 
gedaante, gedaante waarin samenar-
beid tussen mensen het best kan 
plaatsvinden. Het zoeken naar een pas
sende eigentijdse gedaante van onze 
wezenheid. En deze wezenheid is ons 
mens zijn in een stuk van de wereld, 
dat Vlaanderen heet. 
Samen vechten om een nieuw Vlaan
deren te scheppen. Al moeten wij hier
bij desnoods de loop van de geschie
denis geweld aandoen met het ijzer 
van onze menselijke wi l . De geschie
denis moet maar eens opnieuw een 
geschiedenis van mensen worden en 
niet van naamloze ekonomische mach
ten. Ik geloof niet dat Vlaanderen's 
autonomie in de loop van de sterren 
geschreven staat, dat het een normaal 
gevolg zal zijn van het spel van de 
ekonomische machten Wij zullen de 
samengebalde ekonomische en poli
tieke machten van dit land moeten 
doorbreken en wij zullen dit slechts 
kunnen als wij zelf de samengebalde 
speerpunt zijn van een brede Vlaamse 
volksbeweging. (slot) 
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SOCMIM L6i/en 

EEN VRIJWILLIGE 
VERZEKERING EN TPCH 
VERPLICHY ! 

Het sociaal beleid is in ons land sedert 
1945'zodanig geëvolueerd dat haast ieder
een in meer of mindere mate verplicht 
verzekerd is tegen de risiko's van ziekte 
en invaliditeit. 

Via de kanalen van de Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid voor werk
nemers, de Sociale Verzekeringskassen 
voor zelfstandigen en vrije beroepen, de 
Staat voor het overheidspersoneel en de 
nog niet verzekerden, worden de nodige 
gelden voor uitkeringen ter beschikking 
gesteld van de 5 nationale bonden van 
ziekenfondsen en de Hulpkas van de 
Staat. 
Haast iedereen in ons land kan, mits aan
sluiting, bij een ziekenfonds terecht om 
terugbetaling te bekomen voor bepaalde 
uitgaven bij ziekte (rekening van dokter, 
apotheker, heelkundige verzorging e.d.). 
De ziekenfondsen hebben naast deze of
ficieel geïnstalleerde uitbetalingsvorhien, 
ook andere diensten in het leven geroe
pen waarvoor zij een extra-bijdrage van 
hun leden vragen. 
Een Koninklijk Besluit van 1965 voorziet 
in de organisatie van een « vrijwillige ver
zekering », die door de ziekenfondsen als 
« aanvullende verzekering » betiteld 
wordt. In 1971 bedroegen de ontvangsten 
hierin 2,3 miljard Fr. 

VRIJWILLIG OF AANVULLEND 

In de bedoeling van de wetgeving houdt 
de vrijwillige verzekering uiteraard geen 
verplichting in tot aansluiting. De termino
logie van de ziekenfondsen opent de 
poort om deze bijdragen verplichtend 
voor te stellen. Dit lijkt wel het doel te 
zijn vermits alle 5 de landsbonden de bij
drage aan hun leden als een verplichting 
opleggen. Dit is volledig het geval voor 
de Landsbond van Kristelijke Mutualitei
ten, het Nationaal Verbond van Socialis

tische Mutualiteiten en de Nationale Bond 
der Liberale Mutualiteitsfederaties van 
België. Daarentegen leggen de Landsbond 
der Neutrale Mutualiteitsverbonden en de 
Landsbond der Beroepsmutualiteiten deze 
verplichting slechts op voor hun nieuvve 
leden. De Hulpkas voor Ziekte- en Inva
liditeitsverzekering kent geen vrijwillige 
of aanvullende verzekering. 
De argumenten, die deze ziekenfondsen 
aanvoeren ter verdediging van hun stel
ling, stoelt op het « solidariteitsprincipe ». 
De leden nemen deel aan een gemeen
schappelijk fonds dat het algemeen be
lang dient. Zo de verplichting niet be
stond, zouden weinig gezonden, maar wel 
veel zieken aansluiten en zouden dus 
weinig gelden ter beschikking zijn om 
deze diensten te verlenen. 
Bepaalde diensten staan echter niet ter 
beschikking van alle verzekerden. De 
vraag stelt zich of deze bijdragen ook 
niet de okkulte macht van deze organi
saties verstevigen I 
Het verplicht karakter is dus minstens 
voor diskussie vatbaar. Dit zal nog duide
lijker blijken wanneer even de sluier ge
licht wordt over de aard van diensten die 
zoal door deze aanvullende verzekering 
kunnen verleend worden. 

DE WAAIER VAN DIENSTEN 
De grootte van de bijdrage kan van zie
kenfonds tot ziekenfonds variëren. Dit 
bedrag dekt dan een aantal diensten, 
waarvoor telkens een afzonderlijk fonds 
wordt opgericht. 
Men kan onderscheid maken tussen 3 
soorten fondsen. 
Een eerste soort verstrekt uitkeringen 
die in de statuten van het ziekenfonds 
zelf voorkomen. De bijdragen komen te
recht in een officiële kas, zijn door de 
overheid kontroleerbaar en krijgen ook 
staatssubsidie. Dit zijn o.m. vervoer van 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 

zieken per ziekenwagen, overlijdensver
zekering, herstelkuren, preventieve lucht-
kuren voor kinderen, kraamvrouwenver-
zekering, pre- en postnataal onderzoek en 
voorhuwelijkssparen. 

Voor een tweede soort uitkeringen wor
den door het ziekenfonds één of meer
dere VZW's opgericht. Dit is wettelijk niel 
toegelaten, maar wordt door de overheid 
wel getolereerd. Er is dus zeker geen 
sprake van kontrole van overheidswege. 
De fiskale kontrole voor VZW's beperkt 
zich tot een minimum. In de statuten van 
deze VZW's worden de diensten opge
somd, zoals medische diensten (klinie
ken, poliklinieken), vakantiehuizen voor 
kinderen, zieken, gepensioneerden, grote 
gezinnen ; speelpleinen , vakanties in het 
buitenland, St. Niklaas- en kerstgeschen
ken, sneeuwklassen, plezierreizen voor 
gepensioneerden, geschenken aan kom-
munikanten, bij gouden e.a. bruiloften. 

Naast deze diensten met verborgen kom-
merciële of publicitaire doeleinden kun
nen daarin ook voorkomen diensten, die 
beter bij het doel van de ziekenfondsen 
aansluiten, b.v. gezinsverzorgsters, huls-
verpleegsters, uitlening van materieel 
aan zieken en gehandikapten, tegemoet
koming in de heraanpassingskosten van 
gehandikapten. 

Een derde soort, de « speciale fondsen », 
is het ware paradijs van de zwarte kas. 
Deze fondsen ontsnappen volledig aan 
de kontrole van de overheid. De leden 
zelf hebben niet het minste vermoeden 
waartoe deze fondsen dienen. Het is dus 
goed mogelijk dat deze aangewend wor
den om politieke en andere vriendjes te 
helpen. 

ENKELE SUGGESTIES 

Wat wij hoger schreven is helemaal geen 
ijdele verdachtmaking en niet uit de lucht 
gegrepen. « Budget Test », nr 14 van 
januari 1974 heeft dit en nog meer in een 
artikel opgenomen en geïllustreerd met 
een vonnis tegen de Neutrale te Bergen. 
Ter bescherming van de verbruiker stelt 
Budget-test twee weinig doeltreffende op
lossingen voor : 

1" De verzekerde kan uitleg vragen over 
de diensten die door zijn bijdrage verze
kerd worden. Wordt hij teleurgesteld kan 
hij op grond van de wet van 1894 (art. 24) 
aan de rechtbank de ontbinding van de 
VZW's vragen. 

2" Men kan ook aansluiten bij de Hulpkas, 
die dergelijke bijdrage niet vraagt. Deze 
heeft echter het grote nadeel dat zij 
slechts 4 kantoren heeft in het Neder
landse taalgebied en 1 te Brussel. 

Er is echter ook een derde oplossing, nl. 
aansluiten bij een ziekenfonds dat slechts 
een geringe bijdrage voor aanvullende 
verzekering vraagt. In dat geval zal de 
verzekering meestal slechts die diensten 
verlenen die officieel erkend en gekon-
troleerd worden. 

IX/03 

O 

o 

nS 
O 

ö 

HET GEWAARBORGD INKOMEN 

VOOR BEJAARDEN 

Inleiding 

Pensioenen worden toegekend in funktie van loop
baan en bijdragen. Het zgn. « Gewaarborgd inko
men voor bejaarden » is een recht waarvoor geen 
loopbaan en geen bijdragen vereist zijn. 

Wie heeft recht ? 
a) Leeftijd 

Vrouwen vanaf de leeftijd van 60 jaar en man
nen vanaf de leeftijd van 65 jaar. Vervroeging is 
niet mogelijk. 

b) Nationaliteit 

Komen in aanmerking ; Belgen, staatslozen, er
kende vluchtelingen (wet van 22.03.52) en 
onderdanen van landen waarmee België een 
overeenkomst terzake heeft afgesloten (bv. 
Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland, Neder
land, Noorwegen, Zweden). 

c) Verblijfplaats 

De gerechtigde moet werkelijk in België ver
blijven. Vreemdelingen minstens sinds 5 jaar 
in België verblijven op het ogenblik waarop zi jn/ 
haar recht ingaat. Er is een speciale regeling 
voor tijdelijke verblijven in het buitenland, voor 
in het buitenland gehospitalizeerden en voor 
speciale gevallen. 

Onderzoek naar de bestaansmiddelen 

Aangezien bet hier een uitkering ten laste van de 
staat betreft, is het « gewaarborgd inkomen » uit
sluitend voorbehouden aan de personen zonder of 
met een te klein inkomen. Het onderzoek naar de 
bestaansmiddelen is dan ook zeer streng. Er is 
evenwel een zgn. vrijgesteld bedrag waarmee bij 
het onderzoek geen rekening gehouden wordt en 
er zijn bestaansmiddelen waarmee geen rekening 
gehouden wordt (bv. gezinsbijslagen, onderhouds-
gelden, frontstrepen, e.d., enz.). 

Bedragen 
Sinds 1 januari T974 bedraagt het « gewaarborgd 
inkomen » voor een alleenstaande 45.157 Fr. per 
jaar en voor een gezin 61.966 Fr. per jaar. Een man 
die niet samenwoont met zijn echtgenote, wordt 
toch geacht een gezin te vormen indien deze echt
genote haar deel van het « gewaarborgd inkomen » 
ontvangt. 

Aanvraag 
De aanvraag dient gericht tot de burgemeester, 
persoonlijk of mits volmacht, ten vroegste de 
eerste dag van de zesde maand vóór deze waarin 
de leeftijd van 60/65 jaar bereikt zal worden. Her
ziening aanvragen is mogelijk. Wijzigingen in de 
inkomsten dienen aangegeven. 

Uitbetaling 
De uitbetaling gebeurt per maand en per post-
assignatie. 

Cw. 

IDOKUMENTATIE 

Het moet zowat anderhalve maand gele
den zijn dat we deze rubriek hebben af
gebroken. Met de verkiezingen achter de 
rug hopen we de lezer opnieuw iedere 
week ons stukje voor te schotelen. 

De verkiezingsatmosfeer van de jongste 
weken heeft uiteraard niet kunnen ver
hinderen dat er op het vlak van het « ver
bruik » een en ander gebeurde. Er waren 
bv. vooreerst de verkiezingsprogramma's 
van de politieke partijen. 

Ik wit het hiet niet uitgebreid over heb
ben. Het is allicht best te wachten op de 
definitieve tekst van het regeerakkoord 
van onze toekomstige regering om eens 
kritisch onder de loep te nemen wat de 
nieuwe bewindvoerders konkreet denken 
over de belangenverdediging van de kon-
sument. Maar dit moet ons alvast van het 
hart, geen enkele traditionele partij had 
veel zinnigs te zeggen in dit verband. Na
tuurlijk er waren wel wat beloften maar 
echt diepgaand en belangrijk waren die 
niet. We maken ons dan ook geen be
goochelingen in verband met het komen
de regeerakkoord. Grond van de zaak 
blijft dat nog teveel politieke nartijen de 
verbruikersproblematiek niet « aux se-
rieux » nemen. De rol van de drukkings-
groepen blijft vandaag nog meer dan ooit 
uitermate belangrijk. Alleen vragen wij ons 
af hoelang de verbruikersverenigingen hun 
rol nog zinvol kunnen volhouden want 
ook. in de inwendige keuken van deze ve
renigingen is het niet allemaal koek en ei. 
Enigszins op de achtergrond geraakt in 
het verkiezingsgewoel blijft de petroleum-
kwestie een eksplosieve, zaak. Willy 
Claes mag dan al de politikus van het 
jaar geworden zijn, de politiek van Ekono. 
mische Zaken (of van André Bayens) in
zake onze petroleumvoorziening getuigt 
nog min of meer van improvisatie en kin
derachtigheid. Beeld je gewoon eens in 
dat vandaag opvorderingsmaatregelen 
moeten getroffen worden, maatregelen 
die duidelijk voor tijden van een gewa
pend konflikt zijn voorbestemd, om zowel 
de gewone verbruiker als de industrie 
van onmisbare brandstof te voorzien. 
Uiteraard gaan ook de multinationale pe-
troleummaatschappijen niet vrijuit. Ter
wijl hun winsten verleden jaar praktisch 
over de ganse lijn pijlsnel in de hoogte 
sprongen stoken we vandaag de invoer 
omdat de prijs van de aardolieprodukten 
hun zouden verplichten met verlies te 
werken. Wie zal echter in het konflikt 
olieïmporteurs-regering durven aanwijzen 
wie nu de goegemeende om de tuin wil 
leiden ? Niemand weet vandaag immers 
hoeveel één liter benzine of gasolie wer
kelijk kost. Er is op Ekonomische Zaken 
wel ooit een kommissie opgericht die 
klaarheid moest brengen in de ondoor
zichtige struktuur van de prijsvorming van 
aardolieprodukten. Die kommissie is wel 
bij mekaar geweest en er zou ook een 
rapport verschenen zijn maar wat daar 
in staat en in welke mate de kommissie 
in haar onderzoek is geslaagd schijnt nie
mand te kunnen (of willen ?) vertellen. 
Onze bewindvoerders schijnen araag heel
wat binnenkamers af te handelen zonder 
de spreekwoordelijke vreemde eentien in 
de bijt. 

Het is allemaal weinig demokratisch en 
zeker geen voorbeeld van een open be
leid. Ondertussen mogen de verbruikers 
zich we! aan een forse prijsstijging van 
benzine en gasoil verwachten. Hoeveel 
het wordt is moeilijk te vertellen, maar 
het wordt alvast meer dan we voor enkele 
tijd hadden kunnen bedenken. De konsu-
ment trekt vi/eer eens aan het kortste 
eind. 

We willen deze rubriek besluiten met nog 
iets over de vleeskontrole. Deze kontrole 
wordt zoals men allicht weet door de 
diensten van het ministerie van Volksge
zondheid gedaan. Sedert juli van vorig jaar 
zijn de vleeskontroleurs van dit ministe
rie belast met de kontrole van het vlees 
op hormonenderivaten. Die kontrole was 
aanvankelijk een lachertje doch op aanr 
dringen van de kontroleurs werd aan de 
oorspronkelijke wetgeving zodanig ge
sleuteld dat er sedert een paar maanden 
werkelijk repressief kon opgetreden wor
den tegen de hormoonspuiters. Een goe
de zaak voor de volksgezondheid maar nu 
blijkt dat er van de kant van de landbou
wers en de Industrie druk wordt uitge
oefend om de kontrole toch maar weer 
wat « losser » te maken. Het is niet be
kend hoe men op Volksgezondheid op 
deze politieke druk reageert doch het zou 
ons niet verwonderen indien de verbrui
ker (weer) aan het kortste eind zou trek
ken. Afwachten maar ! 
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DE VOLKSUNIE EN HET DOKUMENT - TINDENANS 
Het dagelijks bestuur van de Volks
unie besprak het verloop van de re-
gerfngsvorming en het dokument van 
de formateur. 

Het dagelijks bestuur merkt op dat de 
procedure die werd gevolgd door de 
heer Tindemans volkomen tegenstrij
dig is met de verklaringen door de 
leiding van de CVP voordien afgelegd. 
Nog vóór gepraat werd met de voor
zitters van de federalistische partijen 
heeft de formateur reeds zijn voorne
men bekend gemaakt de drieledige 
formie van vóór de verkiezingen voort 
te zetten. 

In die omstandigheden heeft het voor 
de Volksunie niet veel zin op dit ogen
blik aan de formateur enig antwoord 
te laten geworden. Zij zal slechts op
nieuw kontakt nemen met de forma-
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teur wanneer deze hiertoe het initia

tief neemt. 
Merkwaardig, naar de mening van het 
dagelijks bestuur, is het feit dat zowel 
de CVP als de PVV ter gelegenheid 
van de besprekingen met de formateur 
opnieuw zijn opgetreden als unitaire, 
zgn. « nationale » partijen, daar waar 
zij zich tjidens de kiesstrijd als zelf
standige « Vlaamse » partijen aan
dienden. 

Wat de zgn. « krachtlijnen van een 
regeringsbeleid » betreft, stipt het da
gelijks bestuur aan dat de inpiratie 
van deze voorstellen op tal van ge
bieden overeenstemt met de inspira
tie van het programma van de Volks
unie, vooral op sociaal ekonomisch 
gebied, maar dat deze voorstellen der
mate vaag zijn dat zij hoogstens als 

ANTWERPEN (18) 

Andries H. (Borgerhout) 
Bremtjens J. (Berchem) 
De Cuyper J. (Broechem) 
De Lie S. (Antwerpen) 
Doevenspeck P. (Deurne) 
Draulans H. (Dessel) 
Heylen I. (Herenthout) 
Jaspers W. (Hombeek) 
Meyntjes O. (Burcht) 
Mevr. Monseur (Antwerpen) 
Moons J. (Booischot) 
Roefs H. (Beerse) 
Schonkeren G. (Kapellen) 
Mevr. Uytterhoeven H. (Mechelen) 
Van Der Gucht P. (Wilrijk) 
Van Dessel L. (Nijlen) 
Van Dijck J. (St. Job in 't Goor) 
Van Rooy (Turnhout) 

BRABANT(9) 

De Doncker G. (Gooik) 
De Saeger W. (Alsemberg) 
Kiesekoms S. (Liedekerke) 
Overloop R. (Veltem-Beisem) 
Panis M. (Dilbeek) 
Pauwels T. (Brussel) 
Petré C. (Brussel) 
Van Besien E. (Tremelo) 
Mevr. Van den Brande L. (Mollem) 

een voorbereidende benadering van 
besprekingen over een regeerakkoord 
kunnen beschouwd worden. 
In schrile tegenstelling met deze vaag
heid staat het zeer konkrete voorstel 
om in ieder geval een raffinaderij en 
een petrochemisch bedrijf in het Luik
se op te richten. 

Is het dan zo dat Luikse eisen in Bel
gië absolute voorrang hebben ? 

Opvallend in het dokument van de 
heer Tindemans is inderdaad de totale 
afwezigheid van iedere verwijzing 
naar de konkrete Vlaamse eisen zoals 
deze werden geformuleerd in het me
morandum van het Overlegcentrum 
van de Vlaamse verenigingen. 

Noch de splitsing van het kiesarron
dissement Brussel, noch de oprichting 

LIMBURG (10) 

Mevr. De Cap I. (Zelem) 
De Coster R. (Tessenderio) 
Mevr. De Roo-Neven (Lommei) 
Duchateau L. (Hoeselt) 
Gabriels J. (Bree) 
Schoofs T. (Kinrooi) 
Van Dueren D. (Genk) 
Vanheusden R. (Hasselt) 
Van Holebeke F. (Tongeren) 
Wijnen R. (Heusden) 

OOST-VLAANDEREN (15) 

Braeckman W. (Wetteren) 
Burghgraeve H. (Grembergen) 
Claes A. (Ruppelmonde) 
Mevr. De Bleecker H. (Gent) 
Mevr. De Caster-Buyl J. (Ledeberg) 
De Cremer R. (Denderhoutem) 
De Rijck R. (Temse) 
Hendrickx P. (Vlierzele) 
Heyde G. (Zulte) 
Stals M. (St. Amandsberg) 
Van Gijsegem G. (Merelbeke) 
Van Hoeylandt L. (St. Niklaas) 
Van Holderbeke A. (Waarschoot) 
Vermeulen H. (Haaltert) 
Versyck K. (Gent) 

van de provincie Vlaams-Brabant wor
den in het vooruitzicht gesteld. 
Evenmin is er iets terug te vinden 
van de besluiten van het CVP-kongres 
van Antwerpen. Inzake de staatsher
vorming bevat het dokument van de 
heer Tindemans gewoonweg niets. 
Hetzelfde moet gezegd worden van de 
passus over het onderwijs waarin niet 
eens het principe van de volledige 
gelijkberechtiging van de netten is op
genomen. 

Deze krachtlijnen zijn dan ook het te
gendeel van een « alternatieve » of 
« andere » beleidsoptie. 
Het dagelijks bestuur van de Volksunie 
is van mening dat een werkelijk alter
natief beleid mogelijk is maar niet 
door de voortzetting, met andere per
sonen, van de regering-Leburton. 

WEST-VLAANDEREN (15) 

Bruynoghe U. (Houtem) 
Declercq R. (Knokke-Heist) 
Deroose J. (Knokke-Heist) 
Dubucquoi R. (Ooigem) 
Hoflack L. (Beselare) 
Hoste J. (Diksmuide) 
Lambert K. (Oostende) 
Mevr. Mollet-Soenen (Oostkamp) 
Mevr. A. Pottie-Kindt (Roeselare) 
Van Biervliet E. (Gits) 
Van Biervliet L. (Moorslede) 
Van den Buicke E. (Lauwe) 
Vandewattijne R. (Kortrijk) 
Mevr. Van Landuyt L. (Comeyne) 
Zwaenepoel M. (Gistel) 

VU-PROTEST TEGEN 
ONDERWIJSDISKRIMINATIE 

Het Dagelijks Bestuur van de Volks
unie protesteert tegen het feit dat de 
Werkingskosten van het Vrij Onder
wijs, die ten laatste tegen 31 januari 
dienden vereffend, nog niet werden 
uitbetaald ; stelt vast dat men niet 
alleen staat tegenover de onwil van 
de BSP doch ook tegenover de slor
digheid van de CVP die er in de rege
ring nooit heeft voor gezorgd dat dit 
vraagstuk afdoende oplossing kreeg ; 
eist de onmiddellijke uitkering van 
alle achterstallige werkingskosten en 
herinnert aan het standpunt van de 
Volksunie sinds haar ontstaan, stand
punt dat de strikte gelijke behandeling 
van alle onderwijsnetten vooropzet. 
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30. Ekeren : VU-bal in zaal « EIck Thuys », Van de Weyngaert-
plein 13, te 20 u. 30, Inkonn 50 fr. Orkest The Paradiso's. Kaar
ten 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 : Groot VU-bal, zaal 700. 

APRIL 

2. ' Gravenwezel : « Interkantonnale vergadering » (kanton 
Brecht, f.keren en Zandhoven). Bespreking verkiezingsuitsla-
qen mei volksvert. A. De Beul, te 20u.30 in de Gemeentelijke 
Feest,:aal, Kerkstraat 24 's Gravenwezel. 

5. Kontich : « Gezellig samenzijn » lokaal « Alcazar », te 20u. 
30, met onze propagandisten en militanten. 

6 I i o l : « Gezellig samenzijn met eetmaal » in zaal «Familia» 
Inschrijven tot 2 april bij onze bestuursleden. 

7 Niel ; - Kinderfeest » (verkleed en/of onverkleed) in zaal 
« Blauwe Kuip ». Ouders eveneens welkom. 

14-15. Boom : « Hedendaagse Vlaamse schilders ». Tentoon
stelling in ons VU-Onthaalcentrum, Antwerpsestr. 378 (Auto
baan), telkens van 10 tot 18 u. Inkom gratis. 
19. IVIorlsel : « Privé-Leden-Lenteavond » zaal « Atrium » te 
2Cu. 
30. IMortsel : Algemene Ledenvergadering ter bespreking 
van l-^i « Mortsels Struktuurplan ». 

ANTWERPEN 

V U J O - N A T I O N A A L 
STUDIE-WEEKEND 

VOLKSUNIEJONGEREN 
in samenwerking met het Dosfelinstituut 

Dit weekend gaat door te ANTWERPEN in het 
Provinciaal Scoutsdomein Drieboomkensberg — 
Westnnalle St. Paul'uslaan 14, op zaterdag 30 nnaart 
1974 om 14 uur tot zondag 31 maart tot 18 uur. 

ONDERWERPEN : 
taak — doel — aktiemogelijkheden VUJO 
1e voorbereiding VUJO-kongres 

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

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

GEMEENTE MOL 
BERICHT VAN AANBESTEDING 

Op woensdag 10 4.74 te 11u30 zal er ten gemeentehuize van 
Mol overgegaan worden tot het openen der biedingen inge
komen 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. 

OPENSTAANDE BETREKKING 

van POLITIEKOMMISSARIS 
Het college van burgemeester en schepenen 

der gemeente MOL brengt ter kennis, dat de betrekking van 
politiecommissaris te'begeven is. 

Voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen 
op het gemeentesekretariaat, afdeling : Administratie. 

Aanvragen vergezeld van de vereiste stuk
ken, dienen per AANGETEKENO^ schrijven gericht aan het 
college van burgemeester en schepenen, uiterlijk op 16 april 
1974. 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 
(Let op het huisnummer !) 

Telefoon 03/26.86.62 

ALLE MONTUREN 

ANTWERPEN (Arr.) 
DR. AUG. BORMS-HERDENKING 

Het VU-arrondissementsbestüur 
roept alle bewuste Vlamingen op 
tot aanwezigheid bij de dr. Aug. 
Bormsherdenking, op zondag 7 
april e.k. te 10u.30 in Merksem 
Elk volge de richtlijnen gegeven 
door het dr. Aug. Bormskomitee. 

ARR. RAAD APRIL '74 
Gezien onze e.k. arrondisse-

mentsraad tijdens het paasverlof 
(goede vrijdag) valt, wordt deze 
vervangen door de reeds vroege
re... wegens de verkiezingen uit
gestelde « Ontmoeting met de 
Top » waarvan wi j de raadsleden 
en afdelingsbesturen eerstdaags 
de datum zullen mededelen. 

WENSEN 
Het arrondissementsbestuur en 

arrondissementsraad Antwerpen 
wensen hun kollega en voorzitter 
van VU-St-Job-in-'t-foor, Emiel 
Pierie, een zeer spoedig en al
geheel herstel, na de zware heel-
i<undige ingreep. 

INTERKANTONNALE 
VERGADERING 
EKEREN - BRECHT - ZANDHOVEN 

Op dinsdag 2 april e.k., te 
20U.30 nodigen wij al onze kader
leden, mandatarissen en leden 
van de afdelingen der kantons 
Ekeren, Brecht en Zandhoven, uit 
tot onze • interkantonnale ver
gadering » in de « Gemeente
lijke Feestzaal », Kerkstraat 24, 
te 's Gravenwezel. 

Samen met volksv. A. De Beul 
bespreken wij er de verkiezings
uitslagen. 

EXPLORATION DU MONDE... I 
PERSMEDEDELING vanwege 
de VU-Arrondissementsraad-
Antwerpen : 

De Arrondissementsraad 
van de Volksunie-Antwerpen 
dringt er op aan, en hoopt, 
dat de voorstelling van «Ex
ploration du Monde » die vrij
dag 22 maart '74 plaats had 
in de Koningin Elisabethzaal 
van de Dierentuin te Antwer
pen, de laatste zal zijn die in 
Vlaanderen gehouden werd. 

De Arrondissementsraad 
dringt erop aan dat aan de 
werking van Exploration du 
Monde een einde gesteld 
wordt, en dat « Ontdek de 
Wereld » met maximale 
werkingsmiddelen zijn sukses-
volle werking in Vlaanderen, 
ook te Brussel, zal kunnen 
voortzetten. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Elke maandag van 16 tot 20Ü. 
treft u een volksvertgenwoordi-
ger aan van 16 tot 20u. Verder 
is het sekretariaat alle dagen ge
opend van 9 tot 16u.30. 's Maan
dags tot 20u. Zaterdag gesloten. 

KONTAKTBLAD 
Spijtig genoeg liet de oude 

offsetpers waarop ons kontakt-
blad gedrukt werd het afweten. 
Daarom reeds gedurende enkele 
maanden geen regelmatig blad 
bij onze leden. Vanaf de maand 
me! loopt het blad weer regel
matig. 

KOO . 
Leden en sympatisanten wo

nende te Antwerpen Stad, die in 
verband met KOO-aangelegenhe-
den moeilijkheden ondervinden of 
problemen hebben, kunnen onze 
kommissieleden De Boel of Frans 
De Laet kontakteren voor een af
spraak op de nummers 33.97.90 
en 38.66.92. 

BOOM 
TENTOONSTELLING 

Naar aanleiding van Pasen rich
ten wij een tentoonstelling in on
der het motto « Hedendaagse 
Vlaamse schilders » in ons « VU-
onthaal-Centrum », Antwerpsestr. 
378 (autobaan) te Boom, en wel 
op zondag 14 en maandag 15 

april, telkens van 10 tot 19 u. In
kom gratis. Hartelijk welkom. Het 
is tevens een gelegenheid eens 
kennis te maken met ons « VU-
Jokaal >. 

DEURNE 

KOLPORTAGE 
Op zaterdag 6 april houdt onze 

afdeling een nieuwe kolportage 
in de wijk « Morckhoven ». Bij
eenkomst om 10 uur bij onze pro
pagandaleider Dedrie Ergo de 
Waellaan 28 Deurne-Zuid. 

Wij verwachten vele deelne
mers. 

KONTAKTAVOND 

Elke donderdagavond kontakt-
avond in lokaal « Trefpunt ». 

Ontmoet er uw Vlaamse vrien
den. 

EKEREN 

LEDENSLAG 
Indien u de Volksunie sterker 

wil maken, tracht een familielid 
of kennis- te overtuigen om VU-
lid te worden. Indien de echtge
noot reeds VU-hoofdlid is, kan 
de echtgenote kiezen ofwel ook 
hoofdlid worden, zoals de echt
genoot, ofwel bijlid, zoals de kin
deren vanaf de leeftijd van 16 
jaar. Inlichtingen op het VU-Se-
kretariaat, Geestenspoor 72 te 
Ekeren. Tel. 41.04.41. 

HOVE 

DANSFEEST 
Heden, zaterdagavond te 20u.30 

30 maart, verwachten wi j U allen 
op ons gezellig « Lentebal » in 
zaal « Reynaert » Mortselsestwg. 
Inkom 50 fr. (jongeren 20 fr.). 
Een reuze tombola zal de sfeer 
mede verzekeren. Hartelijk wel
kom eveneens aan onze talrijke 
vrienden van de zusterafdelingen 
Lint, Boechout, Borsbeek, Mortsel, 
Edegem en Kontich. 

HERENTHOUT 

KAARTPRIJSKAMP 
Op initiatief van onze vrouwen 

gaat op zaterdagavond 6 april in 
ons lokaal « De Nieuwe Kroon » 
een kaartprijskamp « Zetten » 
door. 

Als inzet 1.000 fr. vermeerderd 
met de opbrengst van het in
schrijvingsgeld dat 20 fr. per 
deelnemer bedraagt. 

De opbrengst van deze kaart
prijskamp gevolgd door gezellig 
samenzijn komt integraal de in
richting van het komend Sint-
terklaasfeest ten goede. 

KONTICH 

GEZELLIG SAMENZIJN 
Ale leden, propagandisten en 

militanten zijn hartelijk welkom 
op een gezellig samenzijn, vrij
dag 5 april, van 20u.30 af in lo
kaal Alcazar. 

Het bestuur bedankt hierbij 
nogmaals propagandisten en mi
litanten voor hun spontane mede
werking en dynamische inzet t i j 
dens de voorbije kiesstrijd. 

HET VLAAMSE KRUIS 
Zaterdag 30 maart geeft het 

Vlaamse Kruis afdeling Kontich 
haar eerste groot bal met tombo
la dit in de Magdal«nazael te Kon
tich. Eerste dans te 20u.30. 

MORTSEL 
PRIVE-LEDEN-LENTEFEEST 

Ons jaarlijks en traditoneel 
« Privé-leden-lentefeest » zal 
plaatsvinden op vrijdag 19 april 
e.k. te 20u. in zaal « Atrium » 
(Hof van Rietwijk). 

STRUKTUÜRPLAN-MORTSEL 

Het afdelingsbestuur en de ge-
meeritemandatarissen stellen er 
pr i js ' op de Mortselse VU-leden 
en « Wij «-lezers te betrekken 
bij de besprekingen met betrek
king op het « struktuurplan-Mort-
sel ». Wij verwachten onze leden 
en « Wij «-lezers dan ook op 
onze algemene ledenvergadering 
van 30 april e.k. (dinsdag). Het 
lokaal delen wij U mede in onze 
volgende editie. 

DR. AUG. BORMSHERDENKING 

De jaarlijkse dr. Aug. Borms
herdenking '74 grijpt plaats op 
zondag 7 april e.k. te Merksem. 
Mortsel zal met een sterke af
vaardiging aanwezig zijn. Wij re
kenen op uw aller persoonlijke 
deelname I 

NIEL 

GEZELLIG SAMENZIJN 
Zaterdag 6 april te 18 uur zit

ten de Nielse VU-mensen in Fa
milia met de beentjes onder ta
fel voor het jaarlijks gezelligsa-
menzijn. We krijgen een volledig 
eetmaal en een sono-dia-rama-
montage door de heer René Her
man. Deelnemingsprijs 150 fr. In
schrijven bij de bestuursleden 
tot 2 april. Allen daarheen ! 

KINDERFEEST 

Op zondag 7 april te 14u.30 ko
men onze kleintjes naar de Blau
we Kuip voor hun verkleed en 
onverkleed kinderfeest. Leute en 
plezier en prijzen voor het best 
verkleede kind. Onze ouders zijn 
eveneens welkom. 

BELASTINGSAANGIFTEN 

Om uw aangiften in te vullen 
zullen onze specialisten ter be
schiking staan. Dagen en uren 
worden nog meegedeeld. 

DIENSTBETOON 

Onze vrienden staan steeds 
klaar om uw problemen op te 
lossen, elke vrijdagavond van 20 
uur af. 

TWEE NIEUWE PUBLIKATIES VAN HET DOSFELINSTITUUT 

« ONTWIKKELINGSHULP 
IN THEORIE EN PRAKTIJK » 

Dit d^kument — in aanvulling van onze vroegere Dosfelnota — bevat 
een k^Ttische studie van de Belgische hulp aan de ontwikkelingslanden 
met recent cijfermateriaal. 
De auteurs behandelen In deze uitgave o.m. de wijze waarop de ont
wikkelingsbijdrage der rijke landen wordt gemeten, waarna zij de di
verse aspekten van de Belgische hulp analiseren. Opmerkelijk en 
uniek is het laatste deel van dit boek dat zeer konkrete opties voor
stelt 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 waar-
in 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. 
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BRABANT 
ONREGELMATIGHEDEN 
IN BRABANTSE 
PROV. RAAD 

De Volksunie-fraktie provincie
raad Brabant, bij monde van haar 
fraktieleider Staf De Doncker : 
stelt vast dat er bij de telling 
van de verkiezing van Provinciale 
Senatoren, onregelmatigheden 
werden begaan en dat zij genood
zaakt werd een hertelling aan te 
vragen, wat door het bureau 
slechts schoorvoetend werd toe
gestaan. 

Toevallig (?) werden namelijk 
twee Volksunie-stemmen gevoegd 
bij de stemmen van de heer Del-
forge (PLP). 

Door deze onregelmatigheid 
werd Volksunie-kandidaat R. Van-
dezande niet verkozen en FDF-er 
Fosty wel. Na de hertelling werd 
de vergissing (?) van het telbu
reau vastgesteld en werd Volks
unie kandidaat R. Vandezande 
met 9 stemmen van de 9 Volks
unie-provincieraadsleden wel tot 
Provinciaal Senator verkozen. 

De Volksunie-fraktie protes
teert met klem tegen deze gang 
van zaken en eist dat in de toe
komst een vertegenwoordiger van ' 
elke partij- in het telbureau zou 
toegelaten worden. 

ARR. LEUVEN 
UITSLAG LEUVEN 
EVEN NAKAARTEN 
De twee arrondissementen die 
stemmenwinst boeken zijn Brus
sel en Leuven. Op eerste gezicht 
kan men geneigd zijn er een glo
baal Brabantse uitleg aan te ge
ven nl. een reaktle tegen de ver-

fransing In het Brusselse. Ik wil 
mij niet aanmatigen over de Brus
selse resultaten na te kaarten. 
Wat arrondissement Leuven be
treft is het volgende met de elle
bogen voelbaar. 
Reaktie tegen verfransingsgevaar 
kan in de gemoederen alleen ge
speeld hebben In het FDF-bastion 
Tervuren. Het vooruitzicht van de 
overplaatsing van Leuven-Frans 
stimuleert nu reeds een Vlaam-
ser imago van Leuven. 
De FDF-IIjst in het arrondisse
ment Leuven heeft geen invloed 
gehad op het kiesgedrag van be
wuste Vlamingen ; van propagan
da voor deze lijst was er weinig 
te zien. De pendel naar Brussel 
kan geen invloed gehad hebben, 
want dan zou men dat ook moe
ten merken in de arrondissemen 
ten Aalst, Dendermonde en Me-
chelen. We gaan overigens voor
uit in sub-streken van waaruit er 
weinig naar Brussel gependeld 
wordt. 
De oorzaken van de (lichte) voor
uitgang van Leuven tegen de al
gemene trend van een (lichte) 
achteruitgang moet niet gezocht 
worden in de genoemde externe 
faktoren. 
De vooruitgang zou iets groter 
geweest zijn moesten in de kan
tons Aarschot en Diest (waar wij 
verliezen) drie kandidaten met 
veel naamstemmen niet wegge
vallen zijn. 

Mr Van Haegendoren 

LIEDEKERKE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Dinsdag 8 april om 19u. in ons 
lokaal met senator Maes en prov. 
raadslid Staf Kiesekoms. 

LIMBURG 
BILZEN (kanton) 
KANTONNALE VERGADERING 

Morgen zondag 31 .maart te 10u 
in de gemeentezaal fe Eigenbil
zen, bestemd voor alle bestuurs
leden, kaderieden en mandataris
sen van het kanton. 

EIGENBILZEN 
VERKIEZINGSFEEST 

Vrijdag 15 maart vanaf 20u. in 
de gemeentelijke feestzaal te 
Eigenbilzen. Aanwezig 350 perso
nen, waartussen volksv. Evrard 
Raskin, senator Rik Vandekerck-
hove, de provincieraadsleden J. 
Gabriels en Theo Schoofs, talloze 
kandidaten bij de jongste verkie
zingen, het voltallig arr. bestuur, 
bestuursleden van diverse afde
lingen en een enorme opkomst 
van leden en simpatisanten. 

GENK 
VIERING 20 JAAR VOLKSUNIE 

Onderbroken door de verkiezin
gen van 10 maart, is de werk
groep bestaande uit Jos Hermans, 
Door Vandueren en Georges Min-
ten opnieuw in volle aktiviteit 
voor de voorbereiding van het 
groot feest dat de Volksunie in
richt in zaal Familia, Genk-Hoeve-
zavel op zaterdag 13 april. In de 
grote zaal speelt het orkest Bob
by Carnarius ,in de bar het orkest 
Minten. Tijdens dit feest wil de 
Volksunie hulde brengen aan al
len die 15 en 20 jaar geleden er 
voor gezorgd hebben dat de VU 
in Limburg een stevige infrastruk-
tuur kreeg, die ook bij tegensla
gen zoals 10 maart j l . de moed 
niet laat hangen, maar met ver
nieuwde geestdrift herbegint. 

Heel speciaal huldigen wij 
Glem Colemont en Joris Degrae-
ve, die samen met Wim Joris-
sen de grote pioniers waren. Ver
melden wij nog dat zowel Wim 
Jorissen als Evrard Raskin er 
prijs op stelden dit feest mede 
te patroneren. 

HASSELT 
KANTONNAAL SAMENZIJN 

Op vrijdag 22 maart waren in 
lokaal Warson de kandidaten van 
kanton Hasselt bij de jongste 
verkiezingen, de afdelingsvoor
zitters en de beste plakkers bij
een, samen met hun echtgenoten, 
om tijdens een gezellig samen
zijn de banden tussen de ver
schillende afdelingen van het 
kanton, nl. Diepenbeek, Kuringen, 
Hasselt en Zonhoven, te verste
vigen. Provincieraadslid Renaat 
Vanheusden dankte er al zijn 
medewerkers, en dan speciaal 
Kris Mommen van Zonhoven en 
de dames Solange Pira van Ku
ringen en Mia Martens van St. 
Lambrechts Herk, die alle drie 
een zeer groot persoonlijk sukses 
behaalden. 

MAASMECHELEN 
VERKIEZINGSFEEST 

Zaterdag 16 maart vanaf 20u. 
in café Atlanta te Maasmechelen, 
in aanwezigheid van volksv. E. 
Raskin, uittredend provincie
raadslid Jef Vanderhalen, al de 
kandidaten van het kanton Maas
mechelen, arr. bestuursleden E. 
Van Mulders en J. Indekeu, be
stuursleden van de afdelingen 
van het kanton. 

OPITTER 
KANTONNAL BAL VU-BREE 

Zaterdag 6 april vanaf 20u. in 
zaal Brouwershuis, Markt, Opit-
ter. 

OPOETEREN 
VERKIEZINGSFEEST 

Zaterdag 16 maart in zaal 
Lindenhof te Opoeteren met o.m. 
volksv. E. Raskin, provincieraads
lid T. Schoofs, de arr. bestuurs
leden Cuppens en Indekeu, de 
kandidaten van het kanton, de 
bestuursleden van de afdelingen. 

DI-CYKLUS GEMEENTEBELEID 
ARR. LEUVEN : 
VORMINGSAVONDEN 

Donderdag 18 april : Sociaal 
dienstbetoon (I) 

Donderdag 2 me! : Sociaal 
dienstbetoon (II) 

Woensdag 15 mei : Ge
meentelijk schoolbeleid 

Woensdag 29 mei : Wette
lijke mogelijkheden tegen mi
lieuhinder. 
De data zijn definitief — gaat 
door te Leuven. Nadere gege
vens over inhoud per les vol
gen evenals melding van zaal. 

ARR. BRUSSEL-HALLE
VILVOORDE 

Vrijdag 26 april : Ruimtelij
ke Ordening 

Vrijdag 10 mei : Rechten en 
plichten van de gemeente
mandataris (datum voorlopig) 

Zaterdag 8 juni : Goed Be
sturen = vergadertechniek (I) 
(ganse dag) 

Zaterdag 15 juni : Goed Be
sturen (II) (ganse dag) 
De ganse cyklus gaat door in 
het Kultureel Centrum van 
Strombeek-Bever. Gegevens 
over inhoud en uren volgen. 

VILVOORDE 

BELASTINGSAANGIFTEN 

Personen die problemen heb
ben met het invullen van hun be
lastingsformulier kunnen zich 
wenden tot : De Donder Antoon, 
Koekoekstraat 11, tel. 67.66.86. 
Ghysens Gilbert, J.B. Nowélei 7 
tel. 51.07.74. 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 
ARR. BESTUUR 

Laatste vergadering vond 
plaats op donderdag 14 maart. 

Volgende vergadering is ge
pland op maandag 22 april. 
ARR. RAAD 

De volgende vergadering zal 
plaatshebben op dinsdag 9 april 
waar buiten de arr. leden tevens 
de bestuursleden van de afdelin
gen op zullen worden uitgeno
digd. 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
UITGEBREIDE VERGADERING 

Zondag 17 maart had een uit
gebreide vergadering plaats in 
café Eden te Helchteren. 

Ondermeer werd besproken het 

KflLCnOIR 
MAART 

30. Berg : VU-lentebal, zaal Fauna Flora, orkest Bert Minten. 
30-31. Itterbeek-St-Anna-Pede :. Kippenfeest, Parochiezaal, VU-
Itterbeek, resp. om 18 en om 12 u. 
30. Gooik :Wienerdansnacht, 21 u., zaai Herremans V., Dorp, 
30. Machelen : VU-bal, 21 u., zaal Egmont, Dorpsstr. 31. 
30-31 Liedekerke : Breugelmaal, zaal Golden Ray, Meersstr. 
61. 

APRIL 

5. Begijnendijk : Plakkersfeest. 
6 Meise : Afdelingsbal om 21 u. In grote zaal Sportkompleks. 
6. Huizingen : VU-bal, zaal Union, Torleylaan, 21 u. 
13. Molenstede : Afdelingsbal. 
18. Leuven : Centrum voor Gemeentebeleid. 
19-20 Averbode : Weekend voor Kadervorming. 
20. Aarschot : Afdelingsbal. 
20. Machelen : VUJO-Stuif-ln om 20u.15, zaal Egmont, Dorps
straat 31. 
26. Arrondissementsraad (plaats nog te bepalen) 
27. Wespelaar-Tildonk : Afdelingsbal 

MEI 

2. Leuven : Centrum voor Gemeentebeleid. 
17. Ontmoeting met de Partijtop (plaats nog te bepalen). 
16. De Pinte-Zwijnaarde-Zevergem : VÜ-lentebal om 21 uur 
Begoniazaal, Pintstr. 29. Orkest F. Steyaert. 

KAUÜDIR 
APRIL 
6. Halen : 
13. Genk 
Orkesten 
10. Genk 

Afdelingsbal in zaal Parel, Halen. 
arr. Hasselt viert 20 jaar Volksunie in 

: Bobby Carnarius en Bert Minten. 
. Volksunie viert 20-jarig bestaan, zaal 

zaal Familia. 

Familia. 

resultaat van de verkiezingen, 
tevens werd beslist om verder 
te gaan met het bezoeken van 
mensen. Het rondsturen van 
« Wij «-proefnummers door J. 
Verspeelt moet worden voortge
zet, de bezoeken nadien moeten 
worden utigevoerd. Kolportages 
moeten eveneens worden voort
gezet. 

In mei zal het kantonnaal bal 
plaatsvinden. 

Na de kantonnale vergadering 
van 26.03 zal een uitgebreide le
denvergadering worden georgani
seerd. Eveneens zal dan de vol
gende uitgave van « Vrij-uit » 
worden voorbereid. 

PEER (kanton) 
KANTONNALE VERGADERING 

Deze vond plaats op dmsdag 
26 maart waar ondermeer werd 
besproken : verkiezingsuitslagen, 
verdere afdelingswerking in Peer 
en Houthalen, Helchteren en het 
Kantonnaal Bal. 

SINT-TRUIDEN 

LEDENVERGADERING EN HULDE 
Onze ledenvergadering op vrij

dag 22 maar l.l. kende een onge
meen grote belangstelling. 

Bij wijze van inleiding zette 
voorzitter Urbaan Driljeux enke
le beschouwingen uiteen i.v.m. 
de verkiezingen en met het oog 
op een hernieuwde aanpak voor 
de toekomst. 

Uit de bespreking bleek een 
algemene en geestdriftige be
reidheid om de VU in ons kanton 
intenser te propageren. 

Dr. Vandekerckhove, die als 
nieuwgekozen senator een prach
tig bloemstuk mocht in ontvangst 
nemen, dankte gloedvol. 

Hij betoogde dat de volgende 
verkiezingsstrijd reeds is aange
vangen. 

Een grote pluim voor Renilde 
Groven die op haar eigen, stijl
volle wijze met enkele liedjes 
de feeststemming bracht. 

V ERENICING 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN 

U aU Vlaming... sluh zeker aan bij het 
VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK 

Ru"ELmEE"K*"K\"EIN-BRABANT ; ONDERLING ZIEKENF. RUPELSTREEK en KLEIN-BRABANT 
Kraanweg 2) , 2680 Bornem Tel (03)89.16 19 

ARR "LEUvÉN'-"gewest TIENEN : CENTRALE MUTUALITEIT VAN BRABANT EN LIMBURG 
Leuvenselaan 43, 3300 Tel. (016)834.35 

Provincie Oost-Vlaonderen : 
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS .^„,^^^ „ 

Hopmarkt 36, 9300 Aalst Tel. (053)745.53 
ARR. GENT en DENDERMONDE : ZIEKENFONK FLANDRIA , ^ . , 3 „ „ 

Keizer Karelstroat 101, 9000 Gent Tel. (09)2352^27 
ARR. EEKLO en KANAALZONE : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEn-JESLAND 

Gravin Johannalaan 8, 9900 Eekio Tel. (09)77.23.51 
ARR. OUDENAARDE -y ZIEKENFONDS VLAAMSE ARDENNEN 

Fortstraat 34, 9700 Ondenaarde Tel. (055)331 15 
ARR. ST.-NIKLAAS : VLAAMSE MUTUALITEIT WAASLAND 

Vrasenestraat 14, 2750 Beveren-Waas Te! (03)75.66 66 
Provincie West-Vloondcrcn : ^. . . . „ „ . . 
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRA 

Verruelaan 41 , 8500 Kortrijk Tel. (056)256 98 
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WE^T , 

Recollettenstraat 66, 8450 Nieuv^poort Tel. (058)237.15 
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Westlaan 145, 8800 RoeSelare Tel. (051)202.08 
V V Z-sekretariaat : Verruelaan 41 - 8500 Kortrijk - Tel. (056)25698 
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in alle denkbare maten, 
samengebracht uit de 
beste 
Europese Collecties 
wachten op U... 

BIJ SUCCES KLEDING MEYERS, 

U gaat zowel de jonge modieuze sporf-ieve als de klassieke mantel 
vinden. 

Er is een unieke collectie LUXE MANTELS van de grootste 
Couturiers voor moeders van plechtige kommuniekanten en fees
telijke gelegenheden. 

Maten zijn er van 34 tot 54. 

Keus ruim 2.000 stuks. 

En kleuren van wit tot zwart, maar zeker het nieuwe kobalt
blauw, watergroen, het modieuze rood, appelgroen en beige . 

En dan die honderden prachtige vesten en ryding-mantels. 

En dan zeggen we nog niets van de duizenden kleedjes, en bloe
zen, rokken, broeken en regenmantels die wij U brengen 

U ziet, er zijn redenen te veel om naar Niel te rijden, uw reis 
komt er dubbel uit .. 

De grote 
Modespecialist 

SUCCES KLEDING MEYERS 
A. De Langestraat 4-10 - NIEL 
OPGELET : VERLOFPERIODE VAN 15 JULI TOT EN MET 13 AUGUSTUS 

1974 VANAF DEZE PERIODE BLUR SUCCES KLEDING 

MEYERS IEDERE MAANDAG GESLOTEN. 

Open alle werkdagen van 9 to t 20 uur. Zaterdag to t 18 uur 

B ^ ) N ^^ "^^ GEVEN aan de kassa. ILeVj&x voor U je aankoop 

Naam 

Straat 

Plaats 

Als a WIJ »-lezer wens ik 20 % korting Je genieten op alle aankopen boven de 2.000 fr. 

10% korting op alle aankopen beneden de 1.000 fr. Cadeauprijz. en Mister M uitgezonderd 
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OOST-VLAANDEREN 

AALST (Arr.) 
DIENSTBETOON 

Het arrondissementsbestuur wil 
een flinke stoot geven aan de 
uitbouw van het sociaal dienst
betoon. Het grondgebied van het 
arrondissement moet overspan
nen worden met een net van 
goed gespreide en degelijk ver
zorgde zitdagen. 

De kern-ploeg hiervoor zal sa
mengesteld zijn uit : de volks
vertegenwoordigers dr. R. Van 
Leemputten en Georgette De Ke
gel, Urbain De Graeve, de pro
vincieraadsleden Bert De Cremer, 
Jules Henderickx en Herman Ver
meulen, Jan Caudron en Willy 
Gobbaut. Gemeentemandatarissen 
en sociale werkers die hierbij 
willen aansluiten, nemen onmid
dellijk kontakt op met Willy Gob
baut, Bosstraat 2, 9391 Baarde-
gem. Tel. 052-354.52. Hun dienst 
betoon zal dan eveneens kunnen 
genieten van de arrondissemen-
tele publiciteit, want ook op dit 
gebied zal een flinke inspanning 
geleverd worden. 

AALST 
INVULLEN 
BELASTINGSAANGIFTEN 

Wij dringen er op aan dat elke 
afdeling een speciale zitdag so
ciaal dienstbetoon zou organise
ren voor het invullen van belas
tingaangiften. Voor praktische 
hulp kontakt opnen\gn met Willy 
Cobbaut. Tel. 052-354.52. 

KANTON AALST II 
in het kanton worden zitdagen 

voor het invullen van belasting
aangiften georganiseerd op vol
gende 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 « Vlaande
ren », Dorp. 
Erondegem : op zondag 31-3-74 
van 10 tot 12u in café « Sparren
hof », 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 arrondis
sementeel Centrum voor Dienst
betoon staan er ter beschikking. 

GENT (Arr.) 
DIENSTBETOON SEN. DE FACQ 

Elke maandag en vrijdag van 
16 tot 18u. op het adres Oranje-
berg, 19 te Gent, of na telefoni
sche afspraak 09-22.64.23 of 09-
25.64.91. 

GENT 
KOLPORTAGE 

Op zondag 7 april gaan we kol 
porteren. We verzamelen om lOu. 
aan Vlaamse Huis • Roeland ». 

De leden van alle wijkkomitees 
worden hartelijk uitgenodigd. We 
behandelen de Zwijnaarde-steen
weg. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 

VU-BESTUURSVERGADERING 
Donderdag 21 maart had de 

eerste bestuursvergadering 
plaats, sedert de verkiezingen 
van 10 maart. 

De verkiezingsuitslagen wer
den besloten, zowel nationaal als 
plaatselijk. Enige troost op de 
wonde : Heusden en Destelber-
gen behaalden goede resultaten 
De Volksunie ging er vooruit ! 
Onze plaatselijke kandidaat Koen 
Van Meenen behaalde bijna 900 
voorkeurstemmen (vijfde plaats 
voor de provincie). 

Nadat iedereen zijn zeg had 
gekregen, kwam men tot een 
eensluidend antwoord dat overal 
in Vlaanderen een harde aktie 
nodig is, wil men beletten dat 
Vlaanderen eeuwig een knechten
rol blijft spelen. 

Een bijzonder dankwoord werd 
gericht tot al degenen die zich 
inspanden tijdens deze harde ver
kiezingsstrijd. 

De sekretaris-penningsmeester 
Erna Haantjes maakte zich vooral 
bezorgd voor de kas, die er nu 
niet meer zo schitterend voor
staat. 

Volksunie Heusden-Destelber-
gen telt nu meer dan 140 leden. 
In mei bestaan we 5 jaar. We ho
pen dan het 150ste lid te mogen 
begroeten. Koen Van Meenen 
eindigde bij de top-20 in de abon
nementslag op « Wij ». De e.k. 
kolportage met het weekblad 
« Wij » (voorzien voor dit week
einde) werd afgelast. 

In juni heeft rond Pinksteren 
een amnestie-aktie plaats. Het 
voornaamste punt op de dagorde 
werd de 1-mei-viering. Begin ne i 
is de Volksunie te Heusden 5 jaar 
jong. Dit moet gevierd worden. 
Voornaamste spreker is senator 
M. Coppieters. 

VU-Heusden-Destelbergen reist 
dit jaar weer mee naar de lizer-
bedevaart. Affiches van de Ijzer
bedevaart zijn nu reeds te beko
men op het VU-sekretariaat, 
Dorpslaan 7 te Heusden, of bij 
Roland Kerckaert, Europalaan 16. 
te Destelbergen. 

HULDE SEN. VAN OOTEGHEM 
Een afvaardiging van onze af

deling was zaterdag 23 maart aan
wezig in het lunapark te Gent
brugge, waar onze kersverse se
nator Oswald Van Ooteghem en 
zijn echtgenote in de bloemetjes 
werden gezet. Een passend ge
schenk werd afgegeven. 

HOREN, ZIEN EN... SPREKEN 
Alle teksten voor het tijd

schrift Horen, zien en Spreken, 
moeten tenlaatste op maandag 1 
april op de redaktie zijn. (redak-
tieadres : Nederbroekstraat 1, te 
9210 Heusden, tel . 09-30.73.88). 

LANDEGEMNEVELE 
REKORD 

Onze plaatselijke kandidaat J 
Schelstraete behaalde 2710 voor
keurstemmen op de lijst voor de 
provincieraad. Jules, van harte 
proficiat I Dank zij uw groot 
stemmenaantal kunnen wi j het 
« plakkersfeest » doen doorgaan 
onder het motto — Kanton Neve-
le boven —. 

Dit feest, waarop leden en 
simpatisanten zullen worden uit
genodigd, zal doorgaan rond 15 
april. 

DIENSTBETOON 
Voiksvert. F. Baert houdt zitdag 

iedere derde zondag van de 
maand. Ten huize van G. Schaeck 
Vosselarestraat 16 te Landegem. 
Om 11 uur. 

LOCHRISTIE 
DIENSTBETOON 

Moeilijkheden van gelijk welke 
aard worden voor U opgelost. 
Om het even welke politieke 
strekking U ook heeft, richt U 
in volle vertrouwen tot de Volks-
unie-Lochristie. 

Zitdag : Vlaams Huis Lochristie 
Dorpstr. 33, iedere eerste zater
dag der maand vanaf 16u. tot 18u. 
of na telefonische afspraak : te l . 
55.73.35. 

Vlamingen, 
I J J ^ I vraag GRATIS 
B t M ^ I advies voor uw 
^ ^ ^ ^ hypotheek-leningen 

" " " ^ ( Ie en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UN IT AS n.v. 
Kortriikse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

WELLE 
INVULLEN 
BELASTINGAANGIFTEN 

Een deskundige van het arron
dissementeel Centrum voor 
dienstbetoon zal ter beschikking 
zijn voor het invullen van de aan
gifteformulieren ir, café St-Elooi 
op het Dorp op zaterdagnamiddag 
6 april van 14 tot 16u. 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
ZITDAGEN 
GENT : centr, sekret., Keizer Ka-
relstraat 80, dagelijks, tel. 09-
23.52.27. 
AALTER : Ter Walle 12, donder
dag 11-12U., tel. 09-74.25.00. 
DEINZE : Driesstr. 36, donderdag 
10-12U., tel. 09-86.21.79. 
DENDERMONDE : Den Omme-
ganck. Grote Markt 18, woensdag 
16u30 - 17u30, tel. 052-225.94. 
DRONGEN : Steenweg Gent-
Deinze 5, dinsdag 9-12u., vrijdag 
17-20U., tel. 09-26.34.63. 
LEDEBERG : VI. Huis, Louis De 
Smetstr. 44, donderdag 19-20u., 
tel. 09-25.40.85. 

MARIAKERKE : Adv. De Bruyne-
str. 5, donderdag 13u30 - 15u30, 
tel. 09-26.38.59. 
MERELBEKE : Hundelgemse stwg 
359, dinsdag 14 - 17 u., tel. 09-
30.79.09. 
NEVELE : Cyriel Buyssestr., 2, 
donderdag 14 - 15u.. te l . 09-
71.50.19. 
\/URSTE : Kerkstr. 4, eerste en 
derde donderdag 9-10u., tel. 09-
84.17.13. 
WETTEREN : De Klokke, Kon. As-
tridlaan 27, woensdag 13u30 -
14u30, tel. 09-69.28.81. 
ZOMERGEM : VI. Huis, Markt 20. 
donderdag 15u30 - 16u30, tel. 09-
72.71.37. 

MEDEGEDEELD 
CDN-ZITDAGEN VOOR HET 
INVULLEN VAN AANGIFTEFOR
MULIEREN BELASTINGEN 

Te Wieze wordt heden zater
dagnamiddag 30 maart van 14 tot 
17u. een zitdag ingericht in het 
lokaal « Sportcentrum », Schro-
verstraat 4, voor het invullen van 
belastingaangiften. Zullen er ter 
beschikking zijn : de hh. Jozef 
Merckx en Marcel Vermeir, me
dewerkers CDNV, en de h. Re-
naat Meert, gewestelijk sekreta-
ris CDNV. Ook andere problemen 
mogen voorgelegd worden. 

Te Wichelen wordt m herberg 
« De Vlieg », Gentsestwg op zon
dagvoormiddag 7 april van 10 tot 
12u. een zitdag ingericht voor het 
invullen van de belastingaangif
ten. Zijn ter beschikking : Marcel 
Bombeke, dr. Van Boxelaer en 
Frans Van den Broeck, medewer
kers CDNV, en Renaat Meert, 
gewestelijk sekretaris CDNV. Ook 
andere problemen mogen voorge
legd worden. 

OPEN TELEGRAM AAN DE 
FORMATEUR 

Als U het welslagen van een 
toekomstgerichte levensvisie als 
grote optie neemt, als U zich als 
beleidsman de intense participa
tie van de bevolking wil verze
keren, als U de zorg voor het 
leefmilieu ernstig neemt, zal U 
er ditmaal voor zorgen dat ook 
een volwaardig ministerie van het 
leefmilieu er komt. 

Groenkomitee VI. Ardennen. 

MEIKLOKJESBAL 
Het Jongeren Steunkomitee 

van het Vlaams-nationaal Jeugd-
verbond Sint-Niklaas, brengt u het 
internationaal Tiroler en amuse
mentorkest Karl Herberger op het 
7de Meiklokjesbal ook volksdan
sen door v.n.j. •• speelschaar os-
saart » op zaterdag 27 april te 
20U.30 in zaal « Terminus » Sta
tionsplein Sint-Niklaas. Toegang : 
75 fr. (kaarten tel. 03-76.50.12) 

DE VLAAMSE VOLKSBEWEGING 
ALS DE SCHOUWVEGERS 
IN DE KARNAVALSTOET 
OP ZONDAG 3 MAART TE LEDE 

Onder het motto «ONS UNITEIRE SCHAA TREKT FLAA P» 
stapte de aktieploeg van de Vlaamse Volksbewegmg 
Arrondissement Aalst in de karnavalstoet te Lede. Het 
werd een ludieke aanklacht van misbruiken en sociale 
wantoestanden. De schouwvegers waren voorzien van 
laddertjes, waarop speelse schriften te lezen stonden. 
Aandachtig werd er gelezen, toegejuicht, gelachen en 
gefeliciteerd. De man langs de straat had het begrepen. 

MOTIE • MILIEU • GIJZEGEM 

Het arrondissementeel bestuur van de Volksunie-Aalst heeft kennis 
genomen van de voorgenomen vestiging van een asfaltbedrijf te Gij-
zegem, en verklaart zich solidair met het plaatselijk Groenkomitee, dat 
zich met klem tegen deze ongezonde inplanting verzet. 

De Volksunie-Aalst, trouw aan de besluiten van het kongres van 
1969 te Brussel, is van mening dat ongezonde bedrijven zich moeten 
vestigen waar zij thuis horen, namelijk ver van de bewoonde wijken 
en rekening houdend met de overheersende winden. 

De Volksunie arrondissement Aalst zal zich met alle wettelijke mid
delen blijven verzetten tegen elke inbreuk op ons leefmilieu. 

ZOCKeRC]€S 

Gevraagd : jonge bediende, mei 
goede kennis Frans, voor ekono-
maat van Franstalig bedrijf nabij 
Noordstation Brussel. Snelle in
diensttreding gewenst. Bemidde
ling : Albrecht De Schrijver, Ni-
noofsestwg 515, 1711 Itterbeek. 
tel. 02/21.19.09. — R 34 

Sekretaresse.stenotypiste, 35 j . , 
perfekt tweetalig, zoekt betrek
king te Brussel, Mechelen of Ant
werpen. Uitstekende referenties 
Schrijv. of tel. W. Jorissen, Loui-
sastr. 31, 2800 Mechelen, tel. 015/ 
435.96. — R 35 

BETREKKING GEZOCHT DOOR ; 

1) Verpleegster A2 (liefst dag-
dienst) 

2) Handelsreiziger voedingswaren 
Aanbiedingen aan Oswald Van 
Ooteghem, senator, Rode Kruis
straat 7, 9001 Gentbrugge 

R 38 

Juffrouw uit Houthalen is bereid 
thuiswerk te verrichten, bij voor
keur typen. Kontakt via voiksvert. 
E. Raskin, Eigenbilzen. — R 36 

INWONENDE 
HUISHOUDSTER 

GEVRAAGD 
bij voorkeur gepensioneerde, 
van dinsdag 19 u. tot zaterdag 
14 u bij bejaarde dame en be-
roepsbezige heer 

Gezelschap en licht huishou
delijk werk. Geen schoonmaak, 
geen was, geen boodschappen. 

ZEER GOED LOON 

Opname in familieleven. Thuis 
afgehaald en gebracht. 

Zich melden na 19 u.. Stations. 
str 37, Puurs, tel. 03/89.02.79. 

— R 32 
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WEST-VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 

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 Nayer-
laan, tel, 422.39 of tot H. Van 
RIjsel, KOO-lid, 25 K. Boudewijn-
laan, tel. 412.01. 
NOGMAALS DANK 

Verleden week drukten wij on
ze dank uit aan leden en simpa-
tisanten voor de voorkeurstem 
welke zij hadden verleend aan on
ze plaatselijke kandidaten. 

Wij mogen nu volstrekt de tal
rijke personen niet vergeten wel
ke ons zo mild hun bijdrage heb
ben gestort in ons verkiezings
fonds. De totale som welke wij 
hebben bekomen staat boven ie
ders verwachting. Hartelijk dank 
dan ook aan deze talrijke schen
kers. 
JUBILEUMBAL VU 

Personen welke wensen deel 
te nemen aan het Jubileumbal op 
zaterdag 6 april in het Jagershof 
te Sint-Andries en moeiPjkheden 
hebben om 's nachts terug te ke
ren naar Blankenberge zullen er 
steeds een bereidvol lid vinden 
om hen met zijn wagen mede 
naar huis te brengen. 

DE HAAN 
DIENSTBETOON 

Ingeval er leden zijn die wen
sen hun belastingsbrief te laten 
invullen kunnen dezen zich mel
den bij G. Verkest, Ringlaan-Zuid 
161 of bij N. Mahieu, Vosseslag 
31, beiden te Wemskerke. 

DIKSMUIDE 
ARR RAAD 

Wegens onze ledengroei kon 
overgegaan worden tot de aan-
wijziging van een derde lid in c'e 
arr raad • Gabij Laridon zal deze 
funktie waarnemen. 

ICHTEGEM 

OVERLIJDEN 

Bij het ter perse gaan ver
nemen wij het onverwacht 
overlijden van de heer Mau-
rits De Keyser. Wij komen 
hier volgende week op terug. 
Hij wordt begraven, vandaag 
zaterdag, om lOu. te Ichtegem. 

KORTRIJK (Arr.) 
BELASTINGAANGIFTEN 

Wij dringen erop aan dat alle 
afdelingen een bijzondere zitdag 
sociaal dienstbetoon zouden orga
niseren voor het invullen van de 
belastingsaangiften. 

Het initiatief moet uitgaan van 
de afdelingen die dringend kon-
takt moeten opnemen met W 
Vandevyvere, Deken Caemerlinck-
laan 121 te Kortrijk, tel. 140.01. 

KORTRIJK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Invullen belastingsaangiften. 
Lokaal 1302, heden zaterdag 30 
maart van 10 tot 11 en van 17 
tot 18u. Op maandag 1 april vanaf 

19 tot 20u. Wie niet kan komen 
op vermelde dagen kan zich 
steeds wenden tot Walter Vande-
vijvere Deken Camerlincklaan 121 
te 8500 Kortrijk, (tel. 056-140.01) 

Volgende stukken dienen te 
worden meegebracht : trouw
boekje, aanslagbiljet onroerende 
voorheffmg, loonfiches en betaald 
verlof, strookjes pensioen, bewij
zen afbetaling lening, levensver
zekering, bewijs mutualiteitsbij-
dragen. 

VOS KORTRIJK 
VOS Kortrijk stad nodigt alle 

Vlaamse vrienden uit deel te ne
men aan onze zangavond onder 
leiding van Willem Demeyer en 
met medewerking van Guido Pro
voost op donderdag 4 april 1974 
om 20u. in het Arena Theater, 
Schouwburgplaats, Kortrijk. 

KOEKELARE 
OVERLIJDEN 

Bij een tragisch ongeval over
leed ons lid L. Verstraete. Hij 
laat een weduwe en drie kinde
ren na. Onze innige deelneming 
aan de zwaar getroffen familie. 

MEULEBEKE 
PLAKKERSFEEST 

Een aangename ontspannings
avond voor plakkers en VU-mili-
tanten. Heden zaterdag 30 maart 
om 20u. in zaal « Het Park » te 
Meulebeke. Lente bal met studio 
dansorkest Paul Rutger (BRT). 

Geschenken • voor de traditio
nele tombola worden met dank 
aanvaard op het sekrstariaat : 
Bertje Santensweg 5 Meulebeke. 

MENEN-WEVELGEM 
VU-LENTEBAL 

Het jaarlijks Lentebal, ingericht 
door de Vü-afdelingen Menen en 
Wevelgem, gaat door op E'aasza-
terdag 13 april om 20u.3n in het 
Parkhotel Cortina te Wevelgem. 

Wij rekenen op een talrijke op
komst om samen in een gezellige 
sfeer de prachtige verkiezings
uitslag door de VU behaald in het 
kanton Menen te vieren. 

OOSTENDE 
DANKWOORD 

Drie centrale figuren in de ver
kiezingsstrijd verdienen hier een 
dankwoord : Gilbert Trouwaen, 
Erik Samson en J. Ostyn, elk in 
hun domein. Een plakkersfeest 
zal eerlang ingericht worden. In
middels liggen de kansen voor 

VAKANTIE 
voor uw 

KINDEREN 
te Bredene aan Z e e 

Familiale sfeer - Aantal zeer 

beperkt. Prima opvoeding en 

dagelijkse ontspanning aan 

strand, zee- en duinen. 

Tel. (059)807.62 

ons gewest beter : met twee ka
merleden moeten wij een prima 
uitgangspunt hebben voor nieuwe 
vooruitgang. Een hartelijk profi
ciat voor Emiel Vansteenkiste, J. 
Vandemeulebroucke en Kris Lam-
bert, zowel voor hun aantal voor
keurstemmen als voor hun ver
kiezing. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 

BESTUUR 
Wegens de verhuizing van El

sie Vanpeteghem komt er een 
bestuursfunktie vri j . Kandidaten 
kunnen zich melden bij onze se-
kretaris Jean Verplancke, L. van 
Tyghemlaan 54. 

OUDENBURG 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 6 april houdt onze af
deling haar jaarlijks bal in de 
zaal « Moderne », Markt te Ou-
denburg ! Alle vrienden vi/elkom 

VEURNE 
ARR. RAAD 

Ingevolge de ledengroei mocht 
onze afdeling een nieuw raadslid 
benoemen : aangewezen werd zo
wel als bestuurslid dan als raads
lid mevrouw Dewicke uit Adin-
kerke. 
VRIENDENMAAL 

Op 6 april '74 wordt er een 
vriendenmaal ingericht voor de 
medewerkers aan de verkiezingen 
van 10 maart. Prijs 180 fr. 

Alle leden en simpatisanten 
zijn eveneens welkom op 6 april 
om 20u. in « De Drie Koningen » 
te Beauvoorde. 

Inschrijvingen bij A. Huyghe, 
lepersestwg 71 Veurne. 

WEVELGEM 
RECEPTIE 

Afdeling Wevelgem nodigt zijn 
leden uit op de ontvangst die ge
houden wordt ter gelegenheid 
van de herverkiezing van Luc 
Vansteenkiste als kamerlid in de 
. St. Barbara » te Wevelgem, op 
heden zaterdag 30 maart om 18u. 

ZARREN-WERKEN 

ONS BAL 

Op 6 april in de zaal Riva ons 
jaarlijks bal met de « Vansteen-
landt » band. Een mooie gelegen
heid om onze kandidate Ria Ver
meire in de bloemen te zetten 
omwille van haar vele voorkeur
stemmen. 

BRUGGE (ARR.) 
WERK IN EIGEN STREEK 

Vorige week publiceerden we een persnota van het Westvlaams Eko-
nomische Studiebureau waaruit, cijfers bij de hand, bleek dat de pen-
delarbeid naar Brussel nog steeds groeit. Men hoeft trouwens maar 
op de spitsuren aan het station van Brugge te staan, om te beseffen 
hoeveel Westvlamingen om den brode naar Gent en Brussel moeten 
gaan werken. Want vanuit Brugge vertrekken ook heel wat mensen uit 
het arrondissement en zelfs van daarbuiten (kust en hinterland). 
Er is dus nog niets in huis gekomen van de decentralisatie en de 
dekoncentratie, waarover zij « met wie het zal veranderen » of « die 
doen wat ze beloven » al jarenlang de mond vol hebben. De beang
stigende drukte aan de provinciale spoorwegstations is een levende 
illustratie van het wanbeleid inzake werkverschaffing door de kleur-
partijen. , , j 
Daarom is de reeds oude VU-eis « werk in eigen streek » aktueler dan 
ooit, zeker in ons arrondissement. De CVP en de BSP namen weliswaar 
deze VU-eis over (ze zijn nog lang niet dood van hun eerste plagiaat) 
maar konden in de gewesten te weinig doen omdat hun nationale 
leiders het ontstaan van een echte autonomie blijven hinderen. De VU 
zal dan ook krachtiger dan ooit ijveren voor werk in eigen streek via 
een echte federalisering ! 

SENATOR VAN IN 

De VU-provincieraadsleden van West-Vlaanderen hadden zonder aar
zeling en eenparig aftredend senator Guido Van In voorgedragen als 
vu-kandidaat-provinciaal senator. Sinds maandag is deze verkiezing 
een feit, zodat de VU het arrondissement Brugge, waarmee ons dwaas 
kiessisteem zulk een lelijke toer uithaalde, nu toch in het parlement 
is vertegenwoordigd. Senator Van In, die zijn voorkeurstemmen aan
zienlijk zag stijgen (op de VU-senaatslijst werd zelfs winst geboekt) 
zal dus zijn mandaat kunnen voortzetten, wat meteen de spijt om het 
verlies van twee rechstreeks gekozenen aanzienlijk zal milderen. Aan 
senator Van In onze oprechte gelukwensen, aan het VU-kader en 
-militanten onze oprechte dank voor de geleverde inzet, die nu zeker 
niet zal verminderen. 

KflLCnDCR 

ARR. BRUGGE 20 JAAR 

Het jubilieum dansfeest 20 jaar VU gaat door op 

zaterdag 6 april otji 21 uur in het Jagershof te 

St. Andries. Met Rita De Neve en haar orkest. 

Toegang 80 fr. 

MAART 

30 Wevelgem : Receptie om 18 u. in St. Barbara ter gelegen
heid van de herverkiezing van Luc Vansteenkiste. 

APRIL 

13 Menen-Wevelgem : VU-Lentebal, zaal Cortina te, Wevel
gem. Inkom 60 fr. Orkest Norbert Goddaer. 
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OPGAVE 91 

HORIZONTAAL 

1) joviale senator uit het Waas
land 

2) Russische jongensnaam 
persoonlijk voornaamwoord 

3) dwingeland - jaar 
4) medeklinkers van « REN » -

reisagentschap gespeciall-
zeerd in vliegtuigreizen 

5) twee klinkers - voor Mia 
6) olympisch kampioen 100 m 

vlak 
7) in romantische situaties 

hebben de dames steeds 
een « hijgende » 

8) zwaardvis - Zuidnederlands 
voor « GEZEUR » 

9) lofdicht - Belgisch elektro-
nikus 

10) wat de handelswaar betreft. 

VERTIKAAL 

1) zuiderse boom 
2) ontdekker van de periodieke 

vruchtbaarheid - rang 
3) duw - drinkvoorwerp 
4) hoort bij « PRACHT » 
5) nikkel - meisjesnaam 
6) landbouwwerktuig - ana

gram van « MOREN » 

7) schouwburg - dronken (Zuid
nederlands) 

8) Frans nummer - Franse 
vriend 

9) familienaam van « Arnie » -
wanneer men er « land » 
bijvoegt, heeft men een el-
land in het Noorden van 
Nederland 

10) vogel. 
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IJZERBEDE
VAART '74 
SOLIDAIR 
MET 
ZUID-
TI ROL 

Sedert enkele jaren is heel Italië 
ingedeeld in « regiones » of ge
westen. 
Toen de verschillende gewesten 

afgebakend werden, hebben de 
Italiaanse unitaristen er voor ge
zorgd dat 't, sedert 1919 bij Italië 
ingelijfde zuiden van Tirol, geen 
afzonderlijk gewest kon worden. 
Het mocht wel een provincie zijn 
(Oberetsch alias-Alto Adige), die 
samengevoegd werd met het volk
rijkere, praktisch eentalig Italiaan
se, Trente (Trentino) 
In Alto Adige (Zuidtirol) zijn er 
220.000 Zuidtirolers en 110.000 Ita
lianen (sinds Mussolini inge
voerd). In het Italiaanse Trentino 
wonen 390.000 Italianen. In het to
taal : 220.000 Zuidtirolers tegen
over ruim 500.000 Italianen. 
Zo ontstond een gewest Trentino-
Alto Adige met Italiaanse meer
derheid (in Oberetsch zelf werd 
na de inlijving een nog altijd aan
groeiende Italiaanse minderheid 
ingevoerd). 

De Italiaanse regering heeft ge
poogd de kwestie Zuidtirol defini

tief op te lossen door het beruch
te « Pakket » Dat is een soort 
uitvoeringsplan dat voor Zuid
tirol een nieuwe vorm van auto-
nomiebeperking inhoudt. De volks-
bewuste Zuidtirolers hebben zich 
daar nooit bij neergelegd. En zelfs 
zij die zich noodgedwongen ak
koord verklaarden met dit « Pak
ket », beseffen thans hoe nodig 
het is een krachtige druk te blij
ven uitoefenen om de Italianen te 
bewegen tot het houden van de 
gedane beloften. 

Want tegen 20 januari 1974 moest 
de Italiaanse regering dit uitvoe
ringsplan verwezenlijkt hebben. 
De twee belangrijkste wetten, 
wetten, die door de Zuidtirolers 
als een levenskwestie worden 
beschouwd, werden nog altijd 
behandeld. De eerste wet han
delt over de nieuwe indeling van 
de kiesdistrikten voor de senaat, 
waardoor aan de Zuidtirolers een 

derde senaatszetel zou gewaa'-
borgd worden. 
De andere wet gaat over een 
grondig vernieuwde organisatie 
van het elektrobedrijf m het Ti-
roolse Alpengebied. Het feit dat 
deze belangrijke wetten, vóór de 
vervaldatum, nog altijd niet be
handeld werden, toont aan hoe
zeer de Italiaanse regering de 
plechtig gegeven beloften ver
zuimd. Tirolers spreken terecht 
van een nieuwe woordbreuk van
wege Italië. Het beruchte « Pak
ket • wordt dan ook door de 
Zuidtirolers de Pakket-leugen ge
noemd. 
Uit een onderzoek is gebleken dat 
meer dan 90% van de Zuidtiro
lers, bij een vrije volksstemming, 
tegen het verder deeluitmaken 
van Italië zouden stemmen. Al
leen daarom verklaart de Italiaan
se staat dat een volksstemming 
• onrealistisch » is. 

(uit • De IJzertoren » april 74) 

MERKSEM-ANTWERPEN 
BORIMSDAG - 7 APRIL 

Om IOu.30 in de ( verwarm
de) tent in het gemeentepark. 

Spreker : mr. Herman Wae-
gemans. 

Getuigenissen : uit Frans-
Vlaanderen en vanwege » ope
ratie Brevier ». 

Eucharistieviering (in de 
tent) met homilie door e.h. 
Elias Dupon van het Verschae-
ve-komitee. 

Regie : Herman Bruggen. 

DR. BORMSDAG 

Op zondag 7 april vertrekken 
er autobussen uit gans Limburg 
naar de herdenkingsplechtigheid 
?n strijdnamiddag te Merksem. 

Limburgse nationalisten dit 
wordt de bezinningsdag over hoe 
het was ? Hoe het is ? en hoe 
het wordt ? Terug naar de bron
nen die onze strijd als volksna
tionalist steeds zin gaven. Er 
wordt een zeer sterke Limburgse 
aanwezigheid verwacht. Prijs au
tobus + 120 fr. Aangeven voor 
30 maart op tel. 011-630.32 van 
Albert Vandersteegen Opoeteren, 
of door storting op rekening nr. 
457-3064161-34 van de KB te Neer-
oeteren met vermelding — Au
tobus Bormsdag — tot dan. 

COBRA IN BRUSSEL 

In het Stadhuis van Brussel zal, 
van 4 tot en met 28 april, een 
tentoonstelling Cobra gehouden 
worden die voor de eerste maal 
in België een overzicht zal geven 
van deze internationale beweging 
van experimentele kunst. De ten
toonstel ing toont ons het begin 
en de ontwikkeling van Cobra. 

Deze beweging werd in 1948 
gesticht door Jorn, Christiaan Do-
tremont, Joseph Noiret, Karel 
Appel, Constant en Corneille. 

Kort nadien sluiten andere 
kunstenaars zich bij hen aan, zo
als de Denen Heerup en Carl-
Henning Pedersen, Alechinsky en 
ook Hollanders, Duitsers, Engel
sen en Fransen. 

De naam Cobra werd gevormd 
door de eerste leden van « Co
penhagen, Brussel, Amsterdam, 
samen te voegen. 

De voornaamste eigenschap
pen van deze beweging waren de 
spontaneiteit, de verovering van 
een nieuwe primitiviteit, het anti-
industrialisme, het anti-specialis
me, het anti-dogmatisme, de wei-
germg om de uitbeelding en de 
abstraktie te scheiden, een po
ging het schrift in de schilder
kunst m te schakelen, de geza
menlijke kunst en het gemeen
schappelijk leven. In 1951 werd 
de Cobra-beweging ontbonden. 

Een groet uit Rheinland-Pf alz 
het land van 1.000 feesten. 

( J ^ t U r l k vAd-clu) ^x^/t^^e 
en. 
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BONDSREPUBLIEK 
DUITSLAND 

Wij vertieugen ons op uw bezoek. 
in Duitsland vmdt u alles romantische vakwerkhul
zen aantrekkelijke steden middeleeuwse kastelen 
bergen rivieren en dromerige dalen 
BIJV in Rheinland Pfalz met zijn wijnbergen uitge
strekte wouden vrolijke wijnoogstfeesten de Worst 
markt van Durkheim en het Carnaval van Mainz 
WIJ zouden u graag nog veel meer wetenswaardigs 
vertellen maar zend liever deze bon in dan ont 
vangt u gratis onze rijk geïllustreerde brochures met 

praktische wenken en prijzen 
r v 
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OP DE KEPER 
BESCHOUWD 
Daar de verkiezingsuitslagen altijd per provincie gegeven w/orden hebben we in onder 
staande tabel Brabant ontdaan van Nijvel en houden we Leuven en Brussel over. 
Zo krijgen we een klaar beeld in de verhouding tussen de vier partijen die in Vlaanderen 
zetels behaalden. 

KAMER 

Antwerpen 
West-Vlaanderen 
Oost-Vlaanderen 
Limburg 
Brussel + Leuven 

VU 
161.920 
108.915 
119.460 
42.688 

104.040 
537.023 

PVV 
113.005 
84.516 

184.630 
42.001 

102.864 
529.016 

BSP 
201.267 
139.843 
156.398 
78.765 
86.939 

663.232 

CVP 
345.130 
248.666 
284.073 
147.186 
197.072 

1.222.127 

De CVP staat overal ver vooruir. Ze heeft iets meer stemmen dan BSP en VU samen. De 
BSP heeft 126.189 stemmen meer dan de Volksunie. Ze gaat de Volksunie vooraf in alle 
provincies behalve in Brabant (Brussel en Leuven). De PVV heeft 8.009 stemmen minder 
dan de Volksunie. Ze gaat de Volksunie alleen vooraf in Oost-Vlaanderen, maar daar dan 
ook met 65.170 stemmen zodat haar achterstand in het totaal ongeveer wordt goed ge
maakt. 

SENAAT 
Antwerpen 
Mechelen-Turnhout 

Brussel 
Leuven 
Nijvel 

Limburg 
Gent-Eekio 
Aalst-Oudenaarde 
St. Niklaas-Temse 

Brugge 
Roeselare 
leper-Kortrijk 
Oostende-Veurne-Diksmuide 

104.626 
58.886 

163.512 
76.810 
28.333 

911 
106.054 
43.299 
50.665 
32.922 
40.298 

123.885 

23.609 
27.820 
29.771 
27.377 

108.577 

116.501 
61.738 

178.239 
73.444 
27.149 

100.593 
58.608 
61.525 
36.421 
48.046 

145.992 

22.422 
29.738 
31.552 
25.365 

109.077 

20,13 
17,56 
19,12 
9,40 

12,76 
0,70 
9,07 

14,16 
16,01 
14,29 
18,77 
16,48 

17,56 
23,01 
14,34 
22,62 

22,53 
18,68 
21,03 

8,89 
12,21 

8,54 
19,76 
19,29 
16,34 
22,41 
19,31 

16,76 
24,39 
15,24 
20,80 

— .2,40 
— 1,12 
— 1,91 
+ 0,51 
+ 0,55 
4 0,70 
+ 0,53 
— 5,60 
— 3,28 
— 1,42 
— 3,64 
— 2,83 

+ 0,80 
— 1,38 
— 0,90 
+ 1,82 

Samenvattend : winst in Brabant, status quo in West-Vlaanderen (met winst te Oostende 
en te Brugge), verlies in Antwerpen (minder te Mech.-Turnh. dan te Antwerpen) zwaarder 
verlies in Oost-Vlaanderen (vooral te St. Niklaas-Dendermonde en te Gent) zwaarste verlies 
in Limburg. 
Het vej-lies voor de Kamer ligt te Antwerpen bijna 1 % hoger dan voor de Senaat. Mech-
Tunrh. verliest iets minder voor de Senaat dan voor de Kamer. Brabant wint een ietsje 
meer voor de Kamer dan voor de Senaat. West-Vlaanderen verliest 1,2% voor de Kamer, 
terwijl de Senaat status qua blijft (— 0,07). 
Oost-Vlaanderen verliest meer voor de Senaat dan voor de Kamer (— 2,83 tegen 2,46). 
Nationaal verliezen we voor de Senaat 47.182 stemmen (— 0,86) en voor de Kamer 50.715 
(—0,91). 

MEDEGEDEELD 

INTENSIEVE 
GROEPSBELEVING 

De <• intensieve Groepsbele
ving » zal plaatsvinden van dins
dag 16 april e.k. (14u.30) tot vrij
dag 20 april (13U.30). 

Een intense, gevoelsgerichte 
groepservaring met het oog op 
zelfbewustwording en zelfaanvaar-
ding ; eerlijkheid in het wankel 
evenwicht van een open kommu-
niekatie : de ontdekking van no
deloze onvrijheden ; weerspiege
ling en relativering van eikaars 
maatschappelijke gebondenheid : 
dat zijn de bedoelingen van een 
intensieve groepsbeleving ! 

Inlichtingen en inschrijvingen • 
Vormingscentrum •< Rooierheide •• 
Rooierheidestraat 88 - 3610 Die
penbeek, tel. (011)310.86 

BIOGRAFIE VAN 
EEN NEDERLANDSE PAUS 

Slechts éénmaal in de geschie
denis van de Roomse kerk is het 
gebeurd dat een man uit de Ne
derlanden paus werd verkozen. 
Adriaan van Utrecht, geboren in 

1459, studeerde te Leuven, waar 
hij dertig jaar heeft gewoond en 
waar hij het bracht tot vice-kanse-
lier van de universiteit. 

In 1507 werd hij preceptor van 
de jonge keizer Karel V en nadien 
zien we hem in Spanje, belast 
met een diplomatieke zending. 
Hij wordt kardinaal en in 1521 tot 
paus verkozen. 

In die hoedanigheid heeft hij, 
een man van zuivere leer en zui
vere zeden, het woekerend ze-
denbederf — we zijn in de re-
naissancetijd met verering van 
de heidense beschaving der Oud
heid — en de veronachtzaming 
van de godsdienstige belangen 
door de hoge kerkelijke overheid 
krachtdadig bestreden. 

De levensgeschiedenis van de
ze merkwaardige paus vinden we 
boeiend beschreven in de brochu
re « Adriaan van Utrecht, een 
Nederlander op de pauselijke 
troon », nr. 171 van de Vlaamse 
Toeristische Bibliotheek, geschre
ven door Marcel Lambin. 

Losse nummers van de Vlaam
se Toeristische Biblioteek zijn, 
zolang de voorraad strekt, te 
koop in al de VTB-boekhandels 
tegen 23 fr. per exemplaar (25 fr. 

als over de post moet worden 
toegezonden). Men kan daar ook 
inschrijven op een abonnement 
voor twaalf achtereenvolgende 
nummers tegen slechts 230 fr. 
verzendingskosten inbegrepen. 

Zulk abonnement kan op ieder 
ogenblik ingaan. 

FINLAND 
BIJ DE EEUWWISSELING 

Een tentoonstelling « Finland 
bij de eeuwwisseling » zal plaats
grijpen in het Palels voor Schone 
Kunsten te Brussel, Koninklijke
straat 10, van 16 mei tot 16 juni 
1974. 

Deze rondtrekkende tentoon-
steling werd op touw gezet door 
het Museum voor Schone Kun
sten van Helsinki « Ateneum », 
het Architektuurmuseum van Fin
land en de Vereniging voor Sier-
kunst van Finland. Zij zal geor
ganiseerd worden in medewer
king met beide ministeries van 
Kuituur. 

Deze gebeurtenis kende een 
groot sukses te Stockholm, We
nen en Nuremberg, ze zal een 
overzicht geven van de Finse 
kunst 1900, schilderkunst, archi-
tektuur, sierkunst {meubelen, 
glaswerk, textiel...) 

De Finse kunst is nog, tot he
den toe, betrekkelijk weinig ge

kend buiten de grenzen van Fin
land. Deze tentoonstelling zal, 
zonder twi j fel , een onthulling zijn 
voor het Belgisch publiek. 

Alle inlichtingen aangaande de
ze tentoonstelling kunnen, vanaf 
nu bekomen worden op de Am
bassade van Finland, Stefania-
plein 20, 1050 Brussel, tel. 02-
12.98.9i3. 

STUDIENAMIDDAG 
LEEFMILIEU 

Het regionaal komitee Hasselt-
Genk-St.-Truiden van de Stich-
ting-Lodewijk de Raet organiseert 
op 6 april e.k. een studienamid
dag rond de problematiek van 
het leefmilieu. 

Deze studienamiddag wordt ge
organiseerd in samenwerking met 
het gemeentebestuur van Tessen-
derlo en de Bond Beter Leef
milieu. 

Datum 
Plaats 

derlo. 

6 april 1974. 
Gemeentehuis Tessén-

Bijdrage : 150 fr. — 50 fr. voor 
studenten en werkende jongeren. 

Inschrijving : 
— door storting van de bijdrage 
op prk. 100-38-98 van Schepen 
Lievesoens, Diesterstraat 39 Tes-
senderlo ; 
— op de studienamiddag zelf van 
13u. tot 13U.30. 

Inlichtingen zijn te bekomen op 
bovenstaand adres of op de 
Stichting Lodewijk de Raet 
(Dienst Regionale werking) Jozef 
ll-straat 49 - 1040 Brussel, te l . 
02-13.88.70. 

HIPPOLIET VAN PEENE-
VIRGINIE MIRYPRIJS 
VAN DE VTB 

Door de Vlaamse Toeristen
bond wordt, in samenwerking 
met de Vereniging van Vlaamse 
Toneelauteurs, een jaarlijkse prijs 
(10.000 fr.) uitgeloofd ter bevorde
ring van de Nederlandstalige to
neelliteratuur. 

Deze prijs kan toegekend wor
den aan de persoon, de vereni
ging, de instelling, het bedrijf, 
de onderneming of de toneel
groep (beroeps-, semi-professio-
neel of amateurgezelschap) die 
zich in de loop van een speeljaar 
uitzonderlijk verdienstelijk heeft 
gemaakt met het propageren van 
Nederlandstalig toneelwerk van 
nog levende auteurs. 

Het is wenselijk dat alle groe
pen of personen, die menen in 
aanmerking te komen voor deze 
prijs, een omstandig verslag van 
hun aktiviteitjen overmaken vóór 
15 juni van elk jaar aan de VTB, 
St.-Jakobsmarkt 45, 2000 Antwer
pen. 

Vóór 1 oktober brengt de jury 
advies uit bij de voorzitter van 
de Vlaamse Toeristenbond. 

AKTIVITEITEN 
VAN HET DOSFELINSTITUUT 

• Kursus « Politiek Opbouwwerk >• : 
voor mandatarissen, kaderleden en be
langstellenden voor het arr. Brussel-
Halle-Vilvoorde. Zesde (en laatste ') 
programmaonderdeel : « Het program
ma van de Volksunie » met W. Augus
tijnen. 
Zaterdag 30 maart van 14 uur lot 17 
uur in zaal « Alumni-Leuven », ^';agda-
lenasteenweg 51 Brussel. 
• Studieweekend ; voor Volksunie
jongeren van zaterdag 30 maart om 
14 uur tot zaterdag 31 maart om 18 u. 
Provinciaal Scoutsdomein « Drie Boom-
kensberg », St.-Pauluslaan 14 West
malle. 
Programma : 
1. taak, doe! en aktiemogelijkheden 
van VUJO. 
— verder werken aan de resultaten 
van de Hedenesse-Cadand. 

— bespreking met Hugo Schiltz. 
2. Voorbereiding van het Vujo-kongres 
(najaar 1974) 

Deelnemingskosten ; 150 fr. 

• Studieweekends « Politieke Vor
ming » : voor deelnemers aan de kur-
sussen « politiek opbouwwerk ». Ook 
andere belangstellenden en eventueel 
echtgenoot of echtgenote kunnen mee
komen. 
Data en plaatsen : vrijdag, zaterdag 19 
— 20 april (19 - 18 uur) te Averbode 
(Abdij) 

— zaterdag - zondag 27 - 28 april (14-
13 uur) te Drongen (Gent) (Volks
hogeschool De Sirkel). 
Onderwerpen ; politieke problemen 
(VU-programma, goed werken in de 
partij en in het kader, hoe naar bui
ten treden, e.a....) 

— problemen rond samenwerking, me
thode en techniek bij politieke aktivi-
teiten en -vormen... 
Inschrijving : zo spoedig mogelijk bij 
het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 
1000 Brussel en door het storten van 
200 fr. deelnemingsgeld op rekening 
nr. 403-0835551-81 van het Dosfelinsti
tuut Brussel met vermelding : vor-
mingsweekend «politiek opbouwwerk» 
Averbode of Drongen. 
Uitvoerig programma op aanvraag. 

REGIONALE AKTIVITEITEN 
VAN HET DOSFELINSTITUUT 
WEST-VLAANDEREN 
ROL VAN DE JEUGD IN DE POLITIEK 
Vlaams Huis te Izegem vrijdag 29 
maart te 20u.30 Maurits Coppieters. 
BRABANT 
ARR .LEUVEN 
18 april : Sociaal dienstbetoon (I) 
2 mei : Sociaal dienstbetoon (II) 
15 mei : Gemeentelijk schoolbeleid 
29 mei : Wettelijke mogelijkheden te
gen milieuhinder. 
ARR. BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
26 april : Ruhntelijke ordening. 
10 mei : Rechten en plichten van de 
gemeentemandataris. 
8 juni : Kursus « Goed Besturen » (i) 
ganse dag. 
15 juni : Kursus « Goed Besturen » (II) 
ganse dag. 
Deze laatste kursussen gaan door in 
het Kultureel Centrum te Strombeek-
Bever. 

WELZIJNSPROBLEMEN IN VLAANDE
REN VOOR HET JAAR 2000 
LEVEN IN EEN STAD 

Zoals wij U reeds eerder mededeelden 
organiseert het Dosfelinstituut een 
drietal colloquia onder het thema 
« Welzijnsproblemen in Vlaanderen 
voor het jaar 2.000 ». 

Het eerste colloquium dat handelde 
over « Bevolking en Welzijn » werd 
reeds met sukses gehouden. Het twee
de colloqium « Leven in een stad » 
zal georganiseerd worden op zaterdag 
18 mei e.k. te Steenokkerzeel in het 
Vormingscentrum Kasteel Van Ham, 
van 10 uur tot 17u.30. 

PROGRAMMA 

10 uur : Inschrijving en kennismaking 
IOu.15 : Inleidend referaat : « Sleu
tels voor goed samenleven • E. Van 
Itterbeek, socioloog 
l lu.15 : Koffie 
l lu.30 : « Oude stadskernen als leef
bare woonmodellen van nu » (hoe ou
de kernen herwaarderen ?) J. Beeck, 
grafikus 

13 uur : Lunch 
14u.30 : « Leef- en woonmodellen van 
nu » R. Sepelie, architekt 
16 uur : Koffie 
16U.15 : Paneeldisküssie. Deelnemers 
en referenten wisselen van ideeën 
Einde rond 17u.30. 

Inschrijvingen : kunnen gebeuren door 
storting van 150 fr. op rekening nr. 
430-0835551-81 van het Dosfelinstituut 
te 1000 Brussel met vermelding collo
quium « Leven in een stad ». In deze 
bijdrage zijn begrepen : syllabi, lunch, 
koffie en inschrijvingsgeld. 
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DE TREIN 

(LE TRAIN) 

Dat Pierre Granier-Deferre reeds 
drie romans van Simenon ver
filmde « Le Chat », « La Veuve 
Couderc » en nu « Le Train » is 
niet zo verwonderlijk want deze 
kineast heeft met Simenon o.a. 
gemeen een zin voor details en 
nuances, een evenwichtige en 
eenvoudige verhaalsopbouw, een 
bijna impressionistische tekening 
van menselijke gevoelens en in-
terakties, en vooral een enorme 
zin voor sfeer. Zoals je bij Si
menon kunt spreken van sfeer
romans, zo kun je bij Granier-
Deferre spreken van sfeerfilms. 
Pierre Granier-Deferre zegt zelf 
veel affiniteit te hebben met Si
menon. Bij Simenon treft men 
volgens de kineast een kultus 
aan van de anti-held. Ook in « Le 
Trein » is het hoofdpersonage, 
nl. Julien, een anti-held. Julien is 
radio-hersteller in een klein Frans 
dorpje. Hij noemt zichzelf een 
• mo.1 » (bijziend) en aangezien 
mollen niet gemobiliseerd wor
den, wordt hij in het begin van 
de tweede wereldoorlog (mei 40) 
samen met zijn zwangere vrouw 
en hun 10-jarig dochtertje mee-
gedreve'n in de stroom van oor-
logsvluchtelingen. Een trein 
brengt hen Noordwaarts. De tocht 
verloopt langzaam, duurt dagen 
en zelfs weken lang. Maar ook 
het oorlogsgewoel schuift lang
zaam verder Noordwaarts op, zo
dat de dreiging van de dood 
steeds aanwezig blijft. Julien be
vindt zich in een beestenwagon, 
terwijl zijn vrouw en dochtertje 
zich in een 1ste klasse-wagon be
vinden. Op een bepaald ogenblik 
wordt de trein in tweeën geputst 
en Julien zal zijn vrouw pas in 
een moederhuis terugzien. In de 
wagon van Julien bevindt zich o.a. 
een zwijgzame, mooie jonge 
vrouw, Anna. Tussen de schuch
tere Julien en de Duitse jodin 
Anna groeit een liefdesverhou
ding, die door de omstandigheden 
— alles is anders, Julien voelt 
zichzelf ook een ander mens, en 

iedere dag kan de laatste zijn — 
intens en zonder enig schuldge
voel wordt beleefd. Hun ontmoe
ting kan niet anders dan een 
« breve rencontre » zijn, want of
wel is men er morgen niet meer, 
ofwel zal alles weer zijn zoals 
voorheen. 
Volgens Granier-Deferre is zijn 
filmadaptie trouw aan de oor
spronkelijke roman van Simenon, 
uitgenomen wat het slot betreft. 
Bij Simenon komt Anna na drie 
jaar in het dorp van Julien en 
vraagt hem een Engelse para
chutist, haar verloofde, te ver
bergen. Enkele dagen later wordt 
Anna gefusilleerd : een smerige 
streek van Julien. Pierre Granier-
Deferre heeft zijn fi lm minder 
smerig laten eindigen. 
« Le Train » is een soliede f i lm 
zonder verrassingen, traditionele 
kinema, allerminst een meester
werk, maar toch opmerkelijk door 
zijn juist treffen van elk detail, 
zijn subtiele nuanceringen, zijn 
soberheid en bescheidenheid die 
zeldzaam zijn voor dit soort pro-
dukties. Door het inlassen van 
de zwartwit-aktualiteitsopnamen 
waar de gespeelde scènes-in
kleur a.h.w. uitvloeien èn door 
het inlassen van liedjes in de 
stijl van die t i jd, weet de kineast 
op werkelijk geslaagde wijze de 
ganse oorlogssfeer op te roepen 
en meteen te vermijden dat zijn 
fi lm vervalt in het spektakelgenre. 
Opmerkelijk is ook het rustige 
ritme (wat nog iets anders is dan 
traag), iets wat Granier-Deferre 
zelf wi j t aan het feit dat « Le 
Train » het tegendeel is van een 
praatfilm : de dialogen zijn 
schaars maar des te belangrijker 
zijn de blikken en de gebaren. 
Het is dan ook terecht dat de 
kineast telkens — en ook nu 
weer — een beroep doet op ak-
teurs die door hun talent aan 
deze blikken en gebaren de no
dige dramatische intensiteit we
ten te geven. De uiteindelijke 
kwaliteit van « Le Train » heeft 
de kineast in elk geval voor een 
groot deel te danken aan de 
hoofdvertolkers, Jean-Louis Trin-
tignant en Romy Schneider, die 
hij echter wel met vaste regie-
hand wist te leiden. 

MILDE DEKEYSER 

HUIL NIET MET EEN VOLLE 
MOND 

(PLEURE PAS LA BOUCHE 
PLEINE) 

De Franse kineast Pascal Thomas 
startte een jaar geleden zijn film-
loopbaan met het niet onaardige 
« Les Zozos » (« De Zotjes »). 
Zijn tweede f i lm, « Pleure pas la 
bouche pleine » wordt niet alleen 
gekenmerkt door dezelfde speels
heid, dezelfde mengeling van hu
mor en ironie enerzijds en teder
heid anderzijds, maar speelt zich 
ook af in het zelfde Frans-provin
cialistische plattelandsmilieu. De 
pubers uit « Les Zozos » zijn in
tussen echter adolescenten ge
worden. 
Centraal staat het personage van 
de 16-jarige Annie. De kineast 
observeert soms heel raak de 
sensuele, speelse en uitdagende 
wijze waarop deze van haar char
mes gebruik weet te maken, dit 
zowel bij haar vast vriendje, Fre
deric, als bij een gelegenheids-
vriendje, die het geluk krijgt toe
bedeeld haar te mogen ontmaag
den. Pascal Thomas observeert 
ook « la petite familie » : het 
alledaagse, wat te rustige ban-
nale leven van mensen in een 
landelijk milieu. Het geluk is voor 
deze mensen simpel : tevreden 
zijn met de kleine dingen van 
elke dag. 

Pascal Thomas tek i jk t deze men
sen ironisch-glimlachend en te
der-weemoedig tegelijkertijd, hij 
observeert ze zonder op hen neer 
te kijken of hen te idealizeren. 
Bij zijn observatie van mensen 
en dingen wijst Pascal Thomas 
iedere intellektualisering af. Hij 
wil de kijkers konkreet raken. 
Toch geloof ik niet dat hij dit 
doet, hij amuseert de mensen 
enkel maar wat, dit doordat hij 
bij zijn observatie erg aan de op
pervlakte blijft. Zijn blik is er een 
die enkel oppervlakkig alhoewel 
vaak raak waarneemt, maar die 
niet naar de diepte peilt. Kijkers 
die houden van een luchtig, 
speels dingetje zullen met deze 
f i lm best gediend zijn. Diege-

Twee adolescenten in een verhouding die even speels 
en luchtig is als de f i lm zel'f. 

nen die van een film. nog iets 
meer verlangen dan oppervlakkig 
amusement, zullen door deze f i lm 
enkel teleurgesteld zijn. 
Indien de fi lm desnoods toch nog 
het zien waard is, ligt dit dan ook 
niet aan de wijze waarop de 
kineast zijn onderwerp aanpakt, 
maar wel aan de inbreng van de 
akteurs. Er gaat van hun spel een 
levensechte, spontane, natuurlij
ke indruk uit. Beroepsakteurs en 
amateurs kun je daarbij nog nau
welijks van mekaar onderschei
den. Dit is dan toch te danken 
aan de regie van Thomas. Naar 
deze zelf verklaarde vraagt het 
een extra inspanning om tussen 
beroeps en gelegenheidsakteurs 
een evenwicht te vinden : om 
bij de beroepsakteurs het te be
wust ontleden akteren uit te 
schakelen en om de amateurs tot 
een zekere kontrole over eigen 
gedragingen en bewegingen te 
brengen. In het bereiken van dit 
evenwicht is de kineast uitste
kend geslaagd. 

De positieve inbreng van de ak
teurs vindt men ook terug in de 
dialogen. Deze werden niet vast
gelegd in het scenario van de 
film (wat uitzonderlijk is) maar 
ontstonden tijdens de opnamen 
zelf en vloeiden gewoon voort 
uit de situaties en lokaties en 
uit de relaties tussen de te ver
tolken personages. En aangezien 
deze fi lm vooral over vrouwen 
handelt, hadden de twee belang
rijkste vrouwelijke vertolkers ook 
invloed op de lijn van het ver
haal zelf : de eindscène, waarin 
de moeder erg tolerant reageert 
op haar ontmaagde dochter, werd 
volkomen bepaald door de twee 
aktrices in kwestie. 
Omwille van vertolking en dialo
gen dus toch een film die uit 
stijgt boven de gewone middel
maat. Omwille van de inhoud zelf 
en de oppervlakkig-luchtige wijze 
waarop de kineast deze behandelt, 
kunnen we de film echter moei
lijk een aanrader noemen. 

HILDE DEKEYSER 

Tussen Julien (J.L. Trintignant) en Anna (Romy Schneider) groeit 'n kortstondige 
maar intense liefde. 

ZONDAG 31 MAART — BRT 
IK HOU VAN JE ROSA (Ani Ohev Otach Rosa) - (1972) 
Deze Israëlische fi lm van Mosh Mizrahi, steunt op historische gege
vens, die in de loop der jaren wel met legendarische anekdotes wer
den verrijkt. Rosa, een 21-jarige weduwe komt in botsing met de 
ievitaatswet, die voorschrijft dat een kinderloze weduwe moet hertrou
wen met de broer van haar overleden man. Toch houdt ze van haar 
jongere schoonbroer en wil ze hem huwen, maar pas als dit uit vrije 
wil kan gebeuren en niet onder druk van een wet. Alhoewel de fi lm 
teruggrijpt naar het verleden is het onderwerp nog steeds even 
aktueel : een revolte tegen een achterhaalde wetgeving, waarbij de 
mens van geen tel is. Alhoewel de f i lm niet direkt een meesterwerk 
is, bekoort hij door zijn tederheid en gevoel, door een soort naieve, 
intens kinderlijke charme. 

DONDERDAG 4 APRIL — RTB 
RIO CONCHOS (1964) 
Een jonge luitenant en zijn sergeant, vergezeld door twee onbetrouw
bare vogelvrijverklaarden, willen beslag leggen op een lading gestolen 
Winchesters, daar zij vrezen dat die in de handen zouden vallen van 
de Indianen. Na heel wat hindernissen vinden zij de dader .. De hoge 
dramatische spanning, de onverwachte wendingen van het verhaal, het 
samensmelden van romantiek en realisme maken van deze film een 
merkwaardige western. Kineast is Gordon Douglas 

VRIJDAG 5 APRIL — BRT 
-BLEAK MOIVIENTS (1971) 
Debuutfilm van de Britse kineast Mike Leigh. Deze tekent de soms 
wanhopige pogingen van mensen die hun eenzaamheid en isojement 
pogen te doorbreken en een dialoog met hun medemensen pogen tot 
stand te brengen. Beperkt door omstandigheden, door eigen fysiek of 
schuchterheid, en vooral door hun «middle-class>-milieu en de kon-
taktarmoede van hun alledaagse wereldje, slagen de hoofdpersonages 
er niet in echte kontakten te leggen. Toch geeft deze fi lm geen depri
merend wanhoopsbeeld te zien, dit doordat tederheid en subtiele 
humor de bittere ondertoon milderen. In de hoofdrol Anne Raitt als 
het meisje Sylvia dat samen met haar gehandikapte zus ergens in een 
grauwe Engelse voorstad woont. 
« Filmtribune » vertoont deze fi lm in première voor België. 
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DO€K€M 

ONZE ZUIVERSTE VITALIST 

NIEUW WERK V A N 
RENE VERBEECK 

De nieuwe bundel van een dichter, 
die reeds een omvangrijk oeuvre heeft 
gepubliceerd, kan wel apart worden 
gewaardeerd, maar zijn betekenis 
wordt toch pas duidelijk als men hem 
in de kontekst van zijn ander werk 
plaatst. Dat geldt beslist voor « Lief-
deliedjes voor Sarai », door René Ver-
beeck, uitgegeven door Heideland-
Orbis te Hasselt. 
Onder deze allereenvoudigste, zelfs 
wat lankmoedige t i tel, schuilt niette
min een belangrijke bundei uit Ver-
beecks jongste en rijke produktie. 
Vooreerst is er de sterke neiging tot 
struktureren aangezien de bundel, be
nevens een aantal losse gedichten, 
een grote en een kleine cyclus bevat 
en ondanks de losse gedichten toch 
vrij zuiver wordt afgerond. Een cy
clisch verloop is bij Verbeeck welis
waar geen nieuwigheid (een prachtig 
voorbeeld hiervan is o.m. « Op het 
Spalier der Maanden »), maar zowel 
formeel als intentioneel- zijn deze 
liefdeliedjes zowat de som van Ver-
beecks hardnekkig volgehouden vita
listische geloofsbelijdenis én van de 
verregaande bezinningsmomenten, die 
reeds sterk tot uiting kwamen in bo
vengenoemde jaarcyclus en die sedert
dien ononderbroken zijn teruggekeerd 
als een zeer gevarieerd gewetenson
derzoek over zichzelf en het leven, 
dat nooit als enkelvoudig wordt be
leefd en beleden, maar steeds in kor-
relatie met de « andere », bij Ver
beeck nagenoeg nooit de medemens, 
maar wel de geliefde vrouw. Zonder 
haar ervaart Verbeeck het leven als 
onvolkomen, onaf. Mét haar is het 
mogelijk opnieuw die paradijselijke 
staat te beleven, waarin de mens — 
of precieser de man — de volheid van 
het bestaan kan ervaren zonder te 
vereenzamen ingevolge de onherroe
pelijke scheiding der geslachten. Al
leen mét haar slaagt hij er ook in, de 
tijdsdimensie te doorbreken 
Maar die tijd is er, even onherroepelijk 
en dwjngend. Het resultaat ervan is, 
dat vooral de ouder wordende dichter 
in een konfliktsituatie geraakt, die de 
spanningen tussen de tijdloze vitale 
wekroep en het nijpender besef van 
de uiteindelijke nederlaag geregeld 
verhoogt. 

Zo ervaren wij Verbeecks jongste bun
del als een bijna organisch verleng
stuk van « De Zomer staat hoog en 
rijp », maar terzelfdertijd ook als een 
sluitstuk van de konfliktsituatie tus
sen gen nooit-aflatende levenswil en 
het pijnigend besef dat men, in laat
ste instantie, het onderspit delft. 
Anders gezegd betekent het, dat de 
volgende bundel van René Verbeeck 
hoogstwaarschijnlijk een nieuwe start 
kan zijn, zoniet een nog scherpere af
rekening met het probleem zelf. Zo 
ver IS men wel nog niet, maar zowel 
de struktuur als de inhoud van de bun
del bevat toch duidelijke verwijzigin
gen naar een nieuwe aanhef. 
Het stramien Is fataal « autobiogra
fisch » — hoe kan het anders bij een 
lyricus als Verbeeck — al moet men 
zich vanzelfsprekend niet aan anek
dotische banaliteiten verwachten. 
Trouwens, het gaat om de levcnaea-
sentie zelf, deze maal verhuld in het 
bijbelse verhaal van Saraï, beeld
schone vrouw van Abraham die, om 
het leven veil te stellen, de farao 
voorliegt dat zij zijn zuster is. Dit is 
het uitgangspunt van het eerste deel. 
Motto van het tweede is uiteraard het 
vervolg van dit verhaal : de plagen die 
erop volgen en de uitwijzing uit 
Egypte. 

Letterlijke betekenis moet er aan dit 
bijbelverhaal niet worden gehecht, 
aangezien het voor de dichter eerder 
een correlatieve richtlijn Is om het 

poëtisch te vertalen ; eerder het weef
getouw dan het weefsel zelf. Achter 
de bijbelse motieven doemt trouwens 
de werkelijkheid op waar het eigen
lijk om gaat : de realiteit van de dich
ter zelf, die de bijbelse motieven op 
grond van eigen levenservaringen in
terpreteert. Wellicht komt het in grote 
trekken hierop neer, dat liefhebben 
willen bezitten is en dat bezitten ei
genlijk verliezen betekent, zowel voor 
de vrouw die men liefheeft als voor 
het leven dat men, ouder wordend, 
nog steviger poogt te omarmen, on
danks de (Egyptische) plagen waar
door men sterker dan ooit wordt ge
troffen. Verbeeck zelf liegt er niet om, 
want « diep in de kus der geliefden/ 
zit de smaak van het afscheid » en 
« het geluk kan men niet potten / als 
het vlees en de honig ». 
En toch kunnen deze twee citaten 
(overigens bezinningsmomenten) de 
glans noch de spierkracht van deze 
poëzie weergeven. Immers, Verbeecks 
poëzie leent zich eigenlijk weinig tot 
citeren ,omdat zeer vele gedichten or
ganische entiteiten vormen. Meestal 
zijn zij ook zijn beste produkten, al 
zijn er wel een aantal uitzonderingen, 
waarin het denkelement eerder de 
pointe is van het gedicht, dat precies 
daarom de dynamiek van de zinne
lijke verbeeldingsvloed schraagt en 
steunt. 

Want bovenal Is Verbeecks poëzie een 
dynamische beeldpoëzie, soms poly-
metaforisch, maar altijd suggestief, 
zinnelijk en lichamelijk. Van een stro-
fenbouw kan men eigenlijk niet spre
ken, wel van vrije, ritmische geledin
gen en van gebundelde beelden in 
één en hetzelfde gedicht, dat bijna een 
lichamelijke gestalte krijgt. 
In wezen is Verbeeck zijn vitalistische 
instelling nooit ontrouw geweest en 
als men een zinspeling mag maken op 
«"Tijdstroom » (het tijdschrift waarvan 
hij een der voornaamste medewerkers 
Is geweest) dan zou men dat eerder 
een ontsporing In de tijd kunnen noe
men, omdat Verbeeck altijd de eigen, 
persoonlijke « levensstroom » heeft 
gevolgd aangezien dichten voor hem 
een wijze van existeren Is. Optornen 
tegen de tijd als geheel van verschijn
selen heeft Verbeeck maar in schaar
se ogenblikken gedaan, maar de tijd 
als persoonlijk doorleefde duur Is uit 
zijn werk niet weg te denken. 
Zoals de Nederlandse dichter Hendrik 
Marsman erkent Verbeeck maar de 
ene levenswet, die het leven zelf is. 
Maar hoe verschillend komt dat tot 
uiting ! Immers, bij Marsman is zijn 
pseudo-vitalisme eerder een voor
schrift, een programma voor anderen ; 
bij de zuivere vitalist Verbeeck Is het 
de handeling en de daad zelf. 
Verbeeck schrijft niet vóór, hij leeft 
ernaar. Marsman bedenkt zijn proble
matiek van buitenaf, Verbeeck beleeft 
ze meer dan ooit. 
Dat neemt niet weg, dat ook Ver
beecks levensdrift logischerwijs moet 
uitmonden in een zelfde soort vernie
tigingsdrift, zelfs tegen de bron waar
uit alles ontspringt : het geliefde, één-
makende wezen. Tegelijkertijd evenwel 
ontstaat het besef, dat « de liefde 
haar prooi niet kan vernietigen » zon
der algehele zelfvernietiging, aange
zien zij de enige waarborg is tegen het 
mos en de roest van de t i jd. 
« Liefdeliedjes voor Saraï » Is in Ver
beecks oeuvre een belangrijke bundel, 
omdat hij een sluitstuk, een keerpunt 
of een aanloop Is, maar alleen het vol
gende werk kan zoiets verduidelijken. 

W. VREBOS. 

René Verbeeck : « de liefde, enige waarborg tegen mos en roest 
van de tijd » 
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Wij hadden reeds de gelegenheid 
om de drie eerste delen van deze 
groot-opgezette onderneming van 
de Uitgeverij Heideland-Orbis te 
bespreken, delen die geschreven 
werden door de bekende histori
cus dr. Rob van Roosbroeck en 
gewijd waren aan de geschiede
nis van Vlaanderen. 
Thans hebben wij het genoegen 
het verschijnen te mogen begroe
ten van deel 10, waaruit blijkt 
dat de uitgever niet bij de pak
ken blijft zitten en ook dat de 
opeenvolgende delen niet strikt 
in volgorde zullen gepubliceerd 
worden. Deel 10 is het eerste 
deel van de drie delen die een 
overzicht geven van Kunst en 
Wetenschap in Vlaanderen. 
Ruim de helft van dit deel is be
steed aan een geschiedenis van 
de letterkunde In Vlaanderen, 
van het ontstaan tot op de dag 
van heden. Dit zeer gevoelig, 
maar dan ook zeer gekonden-
seerd overzicht is van de hand 
van prof. dr. Bernard Frans van 
Vlierden. Het is zeer degelijk en 
overvloedig geïllustreerd. Van be
lang is wel dat ruim aandacht be
steed wordt aan onze hedendaag
se letterkunde. Het Is een merk
waardige syntese. 

TWINTIG 
EEUWEN 
VLAANDEREN 
Het toneel wordt afzonderlijk 
behandeld In hoofdstuk twee door 
prof. dr. Carlos Tindemans. Deze 
afzonderlijke behandeling Is ge
wettigd door het feit dat In dit 
hoofdstuk het toneel niet als een 
letterkundig genre behandeld 
wordt, maar aandacht besteed 
wordt aan het toneel-leven : het 
ontstaan van het toneel, de evo
lutie van de toneelkunst, de to
neelgezelschappen, de akteurs, 
enz... 
In hoofdstuk drie krijgen wij een 
geschiedenis van de muziek in 
Vlaanderen. Twee auteurs hebben 
de taak onderling verdeeld. Dr. 
Frans Van den Brempt behandelt 
de Oude Muziek en prof. dr. Al
bert Van der Linden de Moderne 
Muziek. Het geheel geeft ons een 
volledig overzicht van het mu
ziekleven in Vlaanderen en van 
de rol gespeeld door Vlaamse 
musici van de middeleeuwen tot 
heden. Het koncertleven in 
Vlaanderen wordt apart behandeld 
door Johan Casaert en de Opera 
door Renaat Verbruggen. De aan
dacht gaat ook naar Dans en Bal
let In een historisch overzicht 
van de hand van drs. Piet Deses. 
Nieuw Is wel dat In dit boek ook 
een hoofdstuk gewijd is aan 
•• kreatieve Fotografie », geschre
ven door Karel Van Deuren. Ten 
slotte Is er ook nog de Film : 
van de eerste moeizame pogin
gen In Vlaanderen tot de jong
ste films. Dit overzicht werd door 
Joz Van LIempt geschreven. 
Dit deel bestrijkt dus meerdere 
gebieden waarin de artistieke 
kreativiteit zich gemanifesteerd 
heeft in Vlaanderen. Volledig is 
het niet : er volgt nog een deel 
waarin de geschiedenis van de 
plastische kunsten opgenomen 
wordt : de bouwkunst, de beel
dende kunst en de kunstnijver
heid. Dit wordt dan deel 11, ter
wij l deel 12 zal gewijd zijn aan 
de wetenschap in Vlaanderen. 
In ieder geval zit er vaart In de 
uitvoering van deze groots opge
vatte syntese en weet de uitge
ver door te zetten, wat niet ge
makkelijk is wanneer men beroep 
moet doen op talrijke medewer
kers. 
Deel 10 is alleszins een merk
waardige prestatie en aanbeve
lenswaardig voor al wie belang
stelling heeft voor de kunst in 
meerdere van haar uitingen, van 
de literatuur tot de fi lm ! 

F.v.d.E. 
» Twintig Eeuwen Vlaanderen », 
deel 10, Uitgeverij Heideland-
Orbis, N.V. — Prijs 995 F. 
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KRITI9CH Kmm 

Tapijtwerk van Octave Landuyt 

OCTAVE LANDUYT : 

VERDWAALDE MIDDELEEUWER 

IN DE 20STE EEUW 

Sinds 15 maart en tot 10 april is in de 
grote zalen van het Brusselse Paleis voor 
Schone Kunsten een zogenaamde « keur-
kollektie » van het werk van Octave Lan
duyt te bezichtigen, een zgn. « antologie » 
van de beginperiode tot op heden. Dit 
oeuvre omvat zowel schilderijen als kera
miek, juwelen als wandtapijtwerk en toont 
in elk geval de veelzijdigheid aan van 
een van Vlaanderens markanste beelden
de kunstenaar van deze t i jd. 

We hebben het werk van Landuyt zeer 
vroeg leren kennen, toen hij nog te Kort
rijk woonde en \A/erkte. En er deelnam 
aan de exposities van de West-Vlaamse 
Kunstkring. Soms werden bepaalde wer
ken van Landuyt omwille van de pudeur 
uit deze groepstentoonstellingen verwij
derd. We herinneren ons een dergelijk 
incident te Brugge, waar een schilderij 
van de latere Guggenheimprijswinnaar in 
een apart kamertje te zien was, alleen 
voor « notabelen, persmensen en inge
wijden »... Nota bene een voorstelling 
van een knaap, wiens geslachtsdelen « te 
realistisch geschilderd waren »... 

We zijn sindsdien geëvolueerd, en zijn 
feitelijk reeds in het andere uiterste ver
vallen. Landuyt moet het overigens niet 
van de seks hebben en de naakten die 
hij schildert of boetseert zijn zeker niet 
de aantrekkelijkste te noemen. Dit is 
vooral het geval met de kleine keramiek 
beelden of metaalskulpturen die qua stij l 
vaag aan de Inka-kultuur doen terugden
ken. Landuyts juwelen zijn geraffineerde 
kleinodieën, waarvan het centrum vaak 

naar de periferie toe is verlegd (in zijn 
schilderijen pakt Landuyt trouwens ook 
nu en dan met een kleur- of lichtaksent 
aan de rand uit, dat op het eerste ge
zicht volledig uit de toon schijnt te val
len, bij nader toekijken zijn ze precies 
het element dat het evenwicht of de har
monie in de kompositie waarborgt). 

Onze aandacht gaat uiteraard naar de 
schilder. Het uitbeelden van de angst in 
de wereld is een der hoofdbestanddelen 
van Landuyts werk. Dit kwam uitdrukke
lijk tot uiting in zijn eerste werken : 
vrouwen, mannen en kinderen met uitpui
lende ogen en bolvormige hoofden staren 
angstig de lucht in, luisterend naar het 
gebrom van vliegtuigmotoren. Dit jeugd
werk is precies ontstaan tijdens de koude 
oorlog, toen de atoomdreiging de hele 
mensheid verontrustte. Sindsdien heeft 
men zich aan dit gewapend evenwicht 
aangepast, doch de angst zoals het on
bewoonbaar worden van de wereld, de 
« Vermassung » van de samenleving, de 
voortschrijdende beperking van de indi
viduele vrijheid e.d.m. Landuyts uitbeel
ding van de angst is echter geleidelijk 
introvert geworden, het suggestieve is op 
de voorgrond getreden terzelfdertijd met 
een teruggrijpen naar de klassieke tech
niek, een lumineuser koloriet, een terug
grijpen naar het cl9ir-obscur, een verdon-
kering van de sekundaire vlakken, waar
door een grotere sintetisering ontstaat. 
Had hij reeds van in den beginne neiging 
naar vergroting van het objekt de jongste 
tien jaar stapte Landuyt resoluut over 
naar de verdubbeling of verdrievoudiging 
van de dimensie in zijn objekten, of het 
nu om ingewanden, dieren of mensen 
gaat. Op grote formaten kijken U reu-
zengezichten aan, die qua faktuur aan de 
figuren uit de Nederlandse schilderkunst 
van de 15e, 16e en zelfs 17e eeuw doen 
terugdenken. Bepaalde koppen deden mij 
onstuitbaar terugdenken aan het tandloze, 

grauwe gespuis, dat bvb. rondspookt in 
de schilderijtjes van een Adriaan Brou
wer. Daarmee is niet gezegd dat het hier 
om een schaalvergroting van details uit 
dit zeventiende eeuwse werk zou gaan, 
maar de gelijkenis is soms frappant. El
ders zijn er geen reminicensies, zoals 
het sterk sprekend paneel met de agres
sieve honden, een angstaanjagend tafe
reel omwille van het blinde oerinstinkt 
dat eruit straalt. 
Landuyt beheerst voortreffelijk de oude 
schildertechniek, die hij in dienst van 
een moderne stijl en een eigentijdse we
reld gebruikt doorgaans in warme tmten, 
sober en beheerst koloriet en met een 
rembrandtiek aandoende licht-en-scha-
duwsfeer. 
Landuyt vleit niet, is geen « fijnschilder » 
en ook geen experimenten-maniak. Hij be
hoorde niet tot de avant-garde noch tot 
de modeschilders, doch ging met West-
vlaamse eigenzinnigheid zijn eigen weg, 
voortbouwend op de verworvenheden van 
de Nederlandse schilderkundige traditie, 
die aan de vak- en materiekennis de 
plaats geeft die haar toekomt. Alleen de 
visie is van onze ti jd, ze is pregnant en 
spreekt ons aan. Waarmee bewezen is 
dat men niet noodzakelijk op technisch 
vlak buitennissig moet gaan doen, om 
erkenning of bekendheid af te dwingen of 
aan anti-schilderkunst moet gaan doen 
zonder er iets evenwaardigs in de plaats 
te stellen. We hebben niets tegen een 
beeldende kunst, die de klassieke paden 
verlaat en een andere materie gebruikt, 
ze moet ons echter aanspreken. In een 
ti jd, waarin men de dood van de schil
derkunst meent te moeten konstateren 
of voorspellen, is daar een Landuyt om 
deze boude — en goedkope — bewering 
op klinkende wijze te logenstraffen. R.C. 

Precies zoals die van de Heer zelf zijn 
ook de wegen van de radio-nieuwsdienst 
soms ondoorgrondelijk. Tussen de vele 
edities die de dienst dagelijks verzorgt 
heb je belangrijke en minder belangrijke 
uitgaven. Piek-of spitsuren zijn de och
tenduitzendingen, het nieuwsbulletin van 
13 uur en het nieuws van 19 uur, beide 
laatsten niet in het minst omwille van 
het meestal zeer degelijke magazine 
« Aktueel » dat er onmiddellijk op volgt. 
Van de normale nieuws«gierige» Vlaming 
mag niet verwacht worden dat hij om het 
uur voor zijn toestel hangt om da laatste 
berichten op te vangen. Gewoon omdat 
ze er niet de tijd toe hebben, beperken 
de meeste luisteraars zich tot de piek
uren om het nieuws te beluisteren. 
Is het in die optiek dan wel verantwoord 
dat de radio toegeeft aan de neiging om 
op de eerste plaats het binnenlandse 
faits-divers stiefmoederlijk alleen tijdens 
nieuws-in-het-kort uit te zenden ? 
Waar met andere woorden mag een luis
teraar die om 13 uur het nieuws aanhoort 
ook niet weten wat er om 12 uur door 
dezelfde redaktie in de eter werd ge
stuurd ? 
Dit is geen oratorische vraag. 
Deze bedenking kwam bij mij op zondag 
24 maart, toen de BRT-radio om 12 uur 
zegde dat leden van het Taal Aktle Komi-
tee uit protest tegen de aldaar heersende 
franskiljonse toestanden het kasteel van 
Laarne hadden bezet. In het nieuws van 
13 uur werd over dit feit met geen woord 
meer gerept. 
Vijftig TAK-ers die het kasteel van Laarne 
bezetten zijn inderdaad geen wereldschok
kend nieuws. Maar de jongste evolutie in 
de troepënkoncentraties a.an de grens 
tussen Italië en Joegoslavië zijn dat even
min . 
De redaktie van de radionieuwsdienst 
moest daar toch maar eens over naden
ken. 

PAUL VAN VLIET : 

« ONE MAN SHOW NOORD WEST » 

Paul Van Vliet is één van Nederlands po
pulairste, meest gevraagde en m.i. ook 
meest talentvolle kabaretiers Hij trad 
gedurende een hele tijd op met zijn ei
gen gezelschap Pepijn, waar ook zijn 
vrouw Liselore Gerritsen lid van was. Ge
durende enkele jaren trad hij tijdens de 
zomer op in het als café-chantant inge
richte Schevenningse Kurhaus. Zijn elpee 
•> Een avond aan zee met Paul Van Vliet » 
werd destijds bekroond met een Edison. 
« One man show Noord West » werd 
live opgenomen tijdens voorstellingen 
van de gelijknamige show, die in totaal 
zo'n vijfhonderd maal werd opgevoerd. 
Het IS een dubbelelpee waarvan de ver
schillende nummers, conférences en 
liedjes prachtig in en uit elkaar vloei
en. De vier grote conférences zijn 
stuk voor stuk voltreffers : in « Het Re
servaat » geeft een aantal cynische be
schouwingen ten beste over het uitster
ven bedreigde Nederlandse •< rassen » ; 
« Majoor Kees » is een ironische confé
rence over leger-demokratiseringen ; in 
« Dat zijn leuke dingen voor de mensen » 
verplaatst hij zich in de rol van een sluw 
boertje dat de naïeve stadsmensen in het 
ootje neemt ; en in « Partnerruil » legt 
hij de triestigheid bloot van moderne 
sekspartijtjes. 

Naast deze grote conférences zijn er nog 
een aantal kleinere, maar daarom niet 
minder subtiele teksten als « Weet ik », 
« God », e.a. Bij de liedjes is hét knal-
nummer • De heilige cup », een satire 
op het tot religie verheven voetbalritueel. 
Maar ook de meeste andere liedjes, zoals 
« Zeven kleine liefdesliedjes », <• Lepel-
tjesgewijs » of « Nederland van 6 tot 11 » 
zijn erg genietbaar. 
Paul Van Vliet bezit de gave (die iedere 
kabaretier zou moeten bezitten) om en
tertainment en geëngageerde maatschap
pijkritiek vlot aan elkaar te paren, om het 
publiek te doen lachen en tegelijkertijd 
aan het nadenken te zetten Ook met deze 
elpee houdt hij de luisteraars een kritisch 
ironische spiegel voor, maar blijft tegelijk 
mild en menselijk : lachnummers als 
« Weet ik veel » wisselt hij af met teder-
lyrische liedjes als « Ik rij soms door de 
stad » en satirische nummers als « De 
heilige cup •. 
Paul Van Vliet brengt met « One man 
show Noord West » het soort kabaret dat 
in Vlaanderen nog moet geboren worden. 
(Philips 6641 150, dubbel-LP) 

HILDE DEKEYSER 

^ Na 
Paul Van Vliet 
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ZATERDAG 
30 

MAART 

13,45 De rode Schoentjes. Muzika
le fi lm. 

16.00 Volksunrversiteit 
18 00 Colargol. 
18 05 Het spookhuis, Avonturen

film voor de jeugd. 
19.38 Kortweg 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Moeders slimste. 
20.45 In de taterbak. 
21.30 Plots alleen. Psychologische 

f i lm. 
22.40 TV-nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Cornation Street. 
20.00 TV.nieuws. 
20.20 Meneer gaat op jacht. 

Blijspel van Remco Cafïipert. 
22.15 Een man over de vloer. 
22.35 TV-nieuws. 
22.40 Sportpanorama. 

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

eerste rang. 
20.00 TV.nieuws. 
20.20 MIK-show. 
21.10 Brandpunt, 
22.00 Vicky Leandros-show. 

11.30 Tout-Partout. 
Het uitgaansleven. 

12.45 TV-nieuws. 
12.50 TV 7. 
13.30 Sans rancune bis. Tekenfilm 

sport, TV-gast. 
14.00 Synüicalisme ou les travail 

leurs face a la société. 
16.25 Em'tchau et mes ochas. 

Waals toneelspel. 
18.00 A vos marques. 
18.55 De Wombels. 
19.00 Het uitgaansleven. 
19.15 Toumai. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 Les Cracks. Speelfilm. 
22.40 Cinéscope. 
23.50 Nieuws. 

ZONDAG 
31 

MAART 

10.30 Eucharistieviering vanuit 
Duffel. 

14 30 Voor boer en tuinder. 
15.00 De Toverbal, 
15.15 Binnen en buiten. 
17.15 Youppy. 
17.20 Tenuto 
18.15 Colargol. 
18.20 Speeltijd. 
18.46 Survival. 
19.13 Het meisje van de TV. 
19.38 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 Ik hou van je, Rosa. 

Psychologische fi lm. 
22.10 De schepping. Acht gedich

ten rond schilderijen van 
Frans Minnaert. 

22.35 TV-nieuws. 

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

muis. 
15.39 Star trek. 
16.57 Voetbal- en Totouitslagen. 
17.00 Vesper. 
18.45 Teleac. 
18.55 Ti-Ta-Tovenaar. 
19.00 TV-nieuws, 
19.05 Het wonder der natuur. 
19.30 Jonge mensen op weg naar 

koncertpodium. 
20.25 Hier Parijs, hier Jan Brussel. 
20.40 Tennis. 
22.00 Hiitermann - Hoogendijk. 
22.40 Humanistisch Verbond. 
23.Q0 TV-nieuws. 

18.45 K.N.Z.B.-winterkampioen. 
schappen. 

18.47 Vooraf. 
18.50 I.K.O.R. 
18.55 Ti-Ta-Tovenaar. 
19.00 De vloek van de 

wolf. 
19.25 Studio Sport. 
20.00 TV.nieuws. 
20.45 Bellevue 
21.25 Wat doe je voor 
22.10 Zienswijze. 
23.10 TV-nieuws. 

woeste 

de 

i 

kost. 

10.15 Wiskunde voor allen. 
-11.00 Joodse eredienst. 
12.00 Faire le point. 
13.40 Concertissimo 
13.40 Couteurs et foimes. 
14.00 Daktari. 
14.50 Visa pour le monde. 
16.15 Ronde van Vlaanderen. 
17.00 Sportuitslagen. 
17.10 Sept sur sept - Dimanche. 
17.50 Follies. 
17.50 Voetbal. 
19.00 Antenne soir. 
19.30 Les fables de La Fontaine 
19.45 TV-nieuws. 
20.05 Le week-end sportif. 
20.30 Suggestions. 
20.35 Les brigades du tigre. 
21.30 A travers le Bruxelles popu 

laire (2). 
22.10 Signes des temps. 
22.30 TV-nieuws. 

MAANDAG 
1 

APRIL 

18.00 Colargol. 
18.05 De familie Partridge. 
18.30 Het olifantje. 
18.35 Veilig verkeer. 
18.40 Nederlands voor... 
19.10 Sporttribune. 
19.33 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Berend Boudewijnkwis. 
21.55 Vergeet niet te lezen. 

Gesprek over Solzjenitsyn. 
22.30 TV-nieuws. 

10.45 
18.45 
18.55 
19.05 
19.30 
20.00 
20.21 
21.10 
22.05 
22.30 
22.40 

Schooltelevisie, 
Ti-Ta-Tovenaar. 
TV-nieuws. 
Black Beauty. 
Tweekamp. 
TV.nieuws. 
Muziek in uw straatje. 
Vidocq. 
Ander nieuws. 
Geestelijke liederen. 
TV-nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
19.05 Toppop. 
19.30 Het ziekenhuis. 
20.00 TV.nieuws. 
20.21 Tom Brown's schooltijd. 
21.10 Televizier magazine. 
22.00 Tennis. 
23.15 TV-nieuws. 

18.10 1, 2, 3,... j a i vu, 
18.30 TVF. 
19.00 Katholiek-godsdienstige uit 

zending, 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 TV-nieuws. 

Weerbericht. 
20.15 Victor ou les enfants au 

au pouvoir. Toneelstuk. 
22.15 Sciences et livres. 
22.30 TV-nieuws. 

DINSDAG 
2 

APRIL 

15.30 
18.00 
18.05 
18.30 
19.10 
19.33 
19.45 
20.15 
21.00 
21.50 
22.35 

Wielrennen. 
Colargol. 
Het grote koraalrif. 
Tienerklanken. 
Uit de dierenwereld. 
Kortweg. 
TV-nieuws. 
Waaldrecht. 
De groei naar elkaar. 
Troubadours, 
TV-nieuws. 

11.35 Milieubehoud. 
14,00 Tel voor twee. 
14.25 Pasen in zicht. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws, 
19.05 Kro cineac. 
20.00 TV.nieuws. 
20.21 Lady in Cement. 
21.50 De beulen staan 

Film. 
terecht. 

Het Brazilië-tribunaal. 
22.40 Den Haag vandaag. 
22.55 TV-nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar, 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 De stratemakeropzeeshow 
19,30 Guyana waterland. 
20.00 TV.nieuws. 
20.20 De Onedin-lijn. 
21.10 2 voor 12-kwis. 
21.55 Achter het nieuws. 
22.45 TV-nieuws. 
22.50 Teleac. 

18.10 1, 2, 3,,.. j 'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Antenne soir. 
19.15 Etranger d'oü viens-tu ? 
19.45 TV-nieuws. 
20.20 Si vous saviez. 
20.40 Les oiseaux de Meiju-Jingu 
21.30 Style. 
22.15 Kortfilms. 
23.05 TV-nieuws. 

WOENSDAG 

APRIL 

16.30 Jevanjong. 
17.55 Colargol. 
18.00 Wie weet, wint. 
18.53 Volksuniversiteit. 
19.20 Yoga. 
19.33 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Hier is Lucy. 
20.40 Pano 74. 
21.40 StarKipunten : De Volksunie. 
22.00 Mobre, Vice, Sanja. 
22.45 TV-nieuws. 
22.55 BasketbaJ. 

10.45 Zo leven ze daar. 
11.10 De boerderij. 
11.35 Milieubehoud. 
17.00 Kijkkast. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Van gewest fot gewest. 
19.50 Socutera. 
20.20 Politieke partijen. 
20.30 Het ontwaken. 
21.45 Panoramiek. 
22.10 Studio-sport. 
22.35 Den Haag vandaag. 
22.50 Nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Anna en de koning van 

Siam. 
19.30 Kenmerk. 
20.00 TV.nieuws. 
20.20 Studio vri j . 
22.05 TV-nieuws. 
22.10 Teleac. 

14.30 Wiskunde voor allen. 
18.45 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
18.55 Le manége enchanté. 
19.00 Antenne soir. 
19.15 Etranger d'oü viens-tu ? 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 L'ecran-temoin. 

Le colosse de Rhodes. 
Pseudo-Historische fi lm 

22.15 Debat. 
TV-nieuws. 
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DONDERDAG 
4 

APRIL 

18.00 
18 05 
18.30 
18 50 

19.05 

19.35 
19.45 
20.15 

21 15 

22 05 
22.45 
22.55 

Colargol. 
Black Beauty. 
Jonger dan je denkt 
Filmmuseum van de 
terlach. 
Israël isch-godsienstlge 
zending. 
Kortweg. 
TV-nieuws. 
De kliniek met 7 verd 
gen. 
Moar 'k leve nog... 
Het Patershol te Gent. 
Dokumentaire serie. 
Première. 
TV-nieuws. 
Yoga. 

scha 

uit-

epm-

14.00 De boerderij. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 EO-kinderkront. 
20.00 TV.nieuws. 
20.20 Open huis. 
21.00 't Kind dat geen stem krijgt 

(11). 
22.00 Het gat van Nederland, 
23 15 TV-nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18 55 TV-nieuws. 
19.05 Tennis. 
20.00 TV.nieuws. 
20 21 Duys op donderdag 
21 10 Boksen • Foreman-Norton 

(samenvatting) 
21.40 Tennis. 
23 00 Den Haag vandaag 
23 10 TV-nieuws 

18 10 1, 2, 3, j'ai vu. 
18 30 Yoga. 
19 00 Antenne soir 
19 15 Etranger d'oü viens-tu ' 
19 45 TV-nieuws. 
20 15 Contacts. 
20 20 Rio Conchos Western 
21 45 Le carrousel aux images 
22 30 Nieuws. 

VRIJDAG 

5 
APRIL 

18.00 Colargol. 
18.05 Vida Amanda. 
18.15 Volksuniversiteit. 
18.25 Op safari in Argentinië 
18.50 Ziet U er wat in ? 
19.03 K.T.R.C. : Kruispunt. 
19.33 Kortweg. 
19.38 weerman. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 De familie Ashton. 
21.05 Konfrontatie. 
21.50 Bleak Moments. Speelfilm. 
23.30 TV-nieuws. 

18 45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Met de muziek mee 
20.00 TV.nieuws. 
20.20 Twee onder een kap. 
20.45 Conny in de ban der came

ra's. 
21,30 Koning klant. 
22.30 Hans Jacobs in gesprek 

met minister-president 
J. M. Den Uyl. 

22.30 Uit de kunst. 
22.55 TV-nieuws. 

18 45 Ti-Ta-Toveriaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Zorro. 
19 30 Wat een familie ' 
20.00 TV.nieuws. 
20.21 Alles of niets. 
21 10 De F.B.I. 
22.00 Uw hart uw leve 
22.50 Film. 
23.30 TV.nieuws. 

18 10 1, 2, 3, j'ai vu 
18 30 Sept sur sept. 
19 00 Presence protestante 
19 30 Petitro en Grangallo 
19 45 TV-nieuws. 
20 20 Neuf millions neuf 
22 00 Histoires d'Amérique 
22 50 TV-nieuws 
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STOUTE JONGEN 

Miei Puttemans is stout geweest 
Omdat hij op 16 maart weigerde 
aan te treden met de Belgische 
ploeg in de landencross te Monza 
werd hij voor tien dagen ge
schorst — overeenkomstig het 
reglement — doch enkel voor 
veldlopen — in strijd met het re
glement, maar kom... Niettemin 
liep en won hij een week later in 
Milaan, aldus zichzelf en zijn kluh 
blootstellend aan een veel zwaar
dere sanktie. In de bondskringen 
IS men niet zo gelukkig, omdal 
men niet goed weet wat doen, 
vooral omdat Miei alweer ge
dreigd heeft dat hij beroepsatleet 
zou worden. Alles samen een 
dwaas geval. 

GOED, MAAR... ' 

Raoul Mollet heeft verleden za
terdag zijn BOK-troepen nog eens 
verzameld, om een grote diskoer 
af te steken. Hij zei onder meer 
dat de sport voor allen meer aan
dacht moet krijgen, dat er geen 
onverenigbaarheid bestaat tussen 
massasport en elitesport (wat 
nog niet zo zeker is) en dat men 
een beetje uit zijn ogen moet 
kijken opdat de kommercialisa-
tie van de sport niet al te ver 
zou gaan. Met dat laatste zijn wij 
het volkomen eens, al menen wij 
ons te herinneren dat dezelfde 
Mollet nog niet lang geleden met 
zijn « peterschap » voor olim-
pische keuratleten diezelfde weg 
dreigde in te slaan. Of vergissen 
wij ons ? 

ZWEETPISTE 

In verschillende landen bestaan 
in verschillende dorpen en steden 
zogenaamde « zweetpisten », het
zij een uitgestippeld veldloop-
trajekt met hier en daar een hin
dernis of een plaats waar men 
verzocht wordt een of andere li
chaamsoefening uit te voeren al
vorens verder te hijgen. Alle lief
hebbers kunnen wanneer zij maar 
willen, en op de manier waarop 
zij willen of kunnen, die omloop 
geheel of gedeeltelijk komen af
leggen, zonder onkosten, zonder 
prijzen, zonder applaus. Kortom, 
de beste sport in zijn eenvoudig

ste en zuiverste vorm. In Brussel 
is nu ook dergelijke piste aange 
legd. Hopelijk wordt het voor
beeld op veel plaatsen gevolgd 
Veel goedkoper en veel efficiën
ter dan een dure sporthall die 
zorgvuldig gesloten blijft. 

MOEIZAAM EINDE 

De voetbalkompetitie sleept zich 
moeizaam naar het einde toe. De 
opmerkelijke feiten van verleden 
zondag waren wellicht de neder
lagen van Standard en van 
Ander lecht, de twee ploegen die 
hier en daar nog zo'n beetje be
schouwd worden als de fine fleur 
van het Belgische voetbal. Na de 
overwinning tegen de Franse na
tionale ploeg moet de toefeling 
in Luik de Brusselaars wel raar 
zijn voorgekomen. Maar kom, ze 
hebben nog steeds drie punten 
voorsprong, en wie denkt eraan 
dat dit zo ongeveer het aantal 
punten is dat zij onder de vorm 
van penalty's van de arbiters 
kadoo kregen. 

HOE ? 

De Belgische voetbalbond gaat er 
altijd prat op dat hij vanwege de 
staat geen subsidies nodig heeft. 
Dat hij zelfs, via taksen op prono-
stieken en entreekaartjes, jaar
lijks een serieus bedrag afstaat 
aan de staat, dus de gemeen
schap. De voetbalbond moet ech
ter ook een beetje serieus blij
ven. In honderden gemeenten 
heeft de gemeenschap der belas
tingsbetalers een sportstadion 
gebouwd, dat dan door de spor
tieve gemeentevaderen voor een 
appel en een sjiek, en soms zelfs 
helemaal voor niks, aan de plaat
selijke voetbalklub wordt ver
huurd. Als men dat allemaal zou 
samentellen, zou men wellicht 
aan een bedrag komen dat de 
andere federaties groen zou doen 
uitslaan van afgunst. 

GROTE PRESTATIES, MAAR...* 

Van overal komen waarschuwin
gen — zopas nog uit Australië 
vanwege de internationale fede
ratie voor sportgeneeskunde — 

RONDE VAN VLAANDEREN 

CARPRESS, Internationaal Persagentschap 
copyright Carto pvba, Gaucheretstraat 139, 
1000 Brussel, telefoon 2161545 

om niet te overdrijven met de 
trainingen voor Jonge sportbeoe
fenaars, en om de kinderen niet 
al te jong aan kompetitie te laten 
doen. Ook in eigen land heeft 
o.m. Bloso daarover al zeer zin
nige dingen gezegd. Vaak wordt 
daar tegenover gesteld dat zeer 
jonge kinderen, bij voorbeeld in 
de zwemsport, grote prestaties 
kunnen leveren. Nog afgezien van 
de vraag of de prestaties de prijs 
waard zijn, kan opgemerkt wor
den dat in de 19de eeuw in Enge
land de kinderen de beste schoor
steenvegers waren (men liet ze 
door de schouw'zakken), en in 
Vlaanderen de beste arbeiders 
om de draden van de weefgetou
wen te herstellen. Spijtig dat zo
veel Engelse kinderen stikten, en 
zoveel Vlaamse een arm kwijt
raakten. 

RIJDEN EN OMZIEN 

In Frankrijk werd zoiets als de 
kompetitie voor de sportiefste 
firma op het getouw gezet. De fir
ma dus waar het grootste percen
tage van de werknemers binnen 
het bedrijf aan sport doen. Som
migen vragen dat men ook hier 
bij ons dergelijk initiatief zou ne
men. Prima idee misschien, maar 
naar onze bescheiden mening 
moet men met die sport binnen 
het bedrijf toch een beetje « rij
den en omzien ». Zolang het om 
de sport zelf te doen is, of om 
de saamhorigheid onder de kol
lega's is alles natuurlijk O.K. 
Maar de zaak wordt ingewikkel
der wanneer er publiciteit komt 
bij kijken, of de Intentie om via 
de sport de prestaties op te voe
ren. En hier en daar bestaan die 
intenties zonder enige twij fel. 

POEN 
Het Nederlandse blad « Reflec
tor » (van het wereldgebeuren) 
wijdde onlangs een nogal kritisch 
artikel aan een onderwerp dat op 
deze bladzijde al wel eens meer 
aan bod kwam, maar dat over het 
algemeen zo een beetje be
schouwd wordt als een heilige 
koe. De kwestie namelijk van de 
subsidies (staat, provincie, ge
meente) aan de sport. 

Het blad stelt dat jaren geleden 
al in Nederland ongeveer 5 mil
jard frank werden toegekend aan 
allerlei sportinstellingen en -be
wegingen. Voor meer dan 95 % 
betrof het hier bijna verdoken 
subsidies, in de aard van die wel
ke bij voorbeeld een gemeente 
verstrekt door een sportstadion 
te bouwen en het dan voor een 
simbolisch bedrag te verhuren 
aan een klub. Laten wij aanne
men dat wat voor Nederland 
geldt, ook ongeveer voor België 
geldt. 
De vraag die nu spontaan rijst is 
deze : is het aanvaardbaar dat 
zoveel geld van Jan en alleman 
in de sport wordt gepompt, zo
wel in de rekreatieve sport als 
in de konsumptiesport ' 

Voor de rekreatieve massa-
sport IS men geneigd dadelijk 
« ja » te zeggen. Maar heeft der
gelijke sport subsidies nodig ? 
Hoeveel van de daarin geïnves
teerde subsidies komen langs 
een omwegje bij de konsumptie
sport terecht ? En kan men de 

uitbouw van deze infra-struktuur 
niet beter overlaten aan het pri-
vé-initiatief, dat met de over
heidsinmenging die we nu ken
nen elke konkurrentiemogelijk-
heid ontnomen wordt, en meteen 
elke vernieuwende invloed ? 
Deze laatste kwestie is in ons 
land, op andere domeinen dan, 
wel zeer aktueel. 

En dan de konsumptiesport. Is 
het nodig dat wie niet van sport-
spektakels houdt, via de belas
tingen toch moet afdokken opdat 
de fan goedkoper naar de show 
zou kunnen — afleidingsmaneu-
ver van het establishment ? — 
opdat vedetten en meeëters méér 
zouden verdienen ? Stelt de spek-
takelsport voldoende waarden 
daar om subsidies te wettigen ? 
Vragen waarop wellicht bij gebrek 
aan gegevens niet kan geant
woord worden, maar waarover 
wij toch eens moesten gaan na
denken, dachten wi j . 

^(^ Men staat er nau

welijks bij stil dat 

sport geld kost. %% 

drs. H.M. Van de Kar 

Herman Van Springel die in het voorbije weekeinde 
tweemaal roos schoot, ook na de Ronde van Vlaan

deren op het podium ? 

VAN DAC... 
MAANDAG 
Weer een goed punt voor TV-man 
Louis de Pelsmaeker voor het 
beeld dat hij op het kleine 
schermpje borstelde van de zo
genaamde BWB-delegees, ofte de 
mannen die ervoor zorgen dat de 
koersen zo een beetje serieus 
verlopen. De delegees kwamen 
eruit als een hoop brave ama
teurs, die gratis of daaromtrent 
de klusjes opknappen, en door 
de BWB zodanig belangrijk wor
den gevonden dat de BWB niet 
het minste bewijs van geschikt
heid of bevoegdheid vraagt. 

DINSDAG 
Wij hebben vandaag zitten pein
zen aan 1302. Toen versloegen de 
Vlamingen de Fransen op de 
Groeningekouter. Vandaag ver
sloegen de Brusselaars van An-
derlecht de Fransen op het voet
balveld. België moet Anderlecht 
maar dankbaar wezen, want het 
is zonder meer duidelijk dat deze 
overwinning ons vaderland al
weer veel meer aanzien gaat ge
ven in de wereld. 

WOENSDAG 
Behalve het bericht dat Merckx 
nog een beetje « muug » is van 
zijn driedaagse longontsteking, 
was er vandaag niet veel nieuws 
te rapen. Er was namelijk voet
bal * oep den teevee ». Een van 
die dagen dus dat de vrouwen 
niet op hun man moeten rekenen 
voor de huishoudelijke karweit
jes, en de kinderen niet op hunne 
pa voor hun huiswerk. Voor de 
mensen die niet van voetbal hou
den moet het wel mizerabel zijn. 

DONDERDAG 
Trainer Wegria gaat Klub Luik ver
laten. Nu is dat vaneigens geen 
nieuws in ons voetbalwereldje, 
waar de trainers bij de klub in-
en uitlopen zoals in een duiven-
kot. Wat wel opvalt is dat er tus
sen Klub Luik en Wegria niet de 
minste > kweddelen » zijn ge
weest. Wegria is staatsbediende, 
en hij gaat gewoon zijn job in het 
ateneum weer opnemen, het ze
kere voor het onzekere nemend. 
Wie zou hem ongelijk kunnen 
geven ? 

VRIJDAG 
Triestige dag vandaag. Onze goe
de vriend Marcel is gestorven. 
Een goed mens en een groot 
sportman. I-lij was het namelijk, 
die te Humbeek alles deed voor 
de jeugdploegen waaruit zoveel 
latere vedetten zijn ontsproten, 
tot echte internationalen toe. Die 
vedetten zullen zeker met wee
moed terugdenken aan Marcel, 
die zelfs wafels stond te verko
pen om voor zijn « kadeene • 
van de jeugdploegen schoenen te 
kunnen kopen... 

ZATERDAG 
Nog geen nieuws, want dat er 
een autorenner verongelukt is, 
nog voor het seizoen in feite be
gonnen is, dat is geen nieuws. 
Dat is de gewone sleur. Deze 
keer was het de Amerikaan Peter 
Revson die wat te laag vloog. 
Bevy voor de vrienden, enorm po
pulair, een beetje play-boy, 35 
jaar oud, en voor zover wij kon
den ontdekken met niets anders 
op zijn aktief dan wat sportpres
taties. Om het in gazettentaal te 
zeggen : hij ging heen, gelukkig, 
want in volle aktiviteit, na een 
kort en intens leven, langs paden 
van roem en glorie. 

ZONDAG 
Twee jonge Fransmannen uit de 
Landes willen van Parijs naar Brus
sel lopen op stelten. Het steltlo-
pen is, zoals men weet, zo een 
beetje de nationale sport (ge
weest) van de herders in de Lan
des. De vraag is nu maar waarom 
de mannen van Merchtem, hier 
bij ons, en even bedreven in het 
steltlopen, zich de première van 
zo'n stunt lieten afsnoepen. 

TOT DAC... 

WIJ 11 30 MAART 1974 



10%vr.V.U.Ieden 
I KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

IR ICO-KLEDING V E R M E E S C H 
^Itwihouwerswst, 52 Antwerpen Tel. 03.3135.83, 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakweiken tegen alle hout-
inseklen. TWHdlG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land. P.VBA. INDUSTRAOE. Vandeizijpenstr. 
12. Wemmel (Bt) -Tel . 02/79.20.00. 

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenblik van de dag van het 
jaar middag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondag
avond in een gezellige sfeer. 

Nadien kr i jgt U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

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

Krachtvleesschotel beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van 

de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/268.69 . 

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

Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/751.36 • 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Llchtervelde. 2.000 pi. T. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Seenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 
Wij zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families 
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet -

Liefst mensen van 't vak. 

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

flfinBCuoLen 
KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

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

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

Tel. (03)80.14.71 
SPECIALITEITEN : 

Vast tapijt - Open haarden 

« GROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

Nieuwbouw . rustige omgeving 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nationale eigenaars 

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

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET OM UW 

VERLICHTING GAAT. 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrijk 

WIJNEN KOOPT MEN 
IN VERTROUWEN 

F. W. COLAERT 
Generaal Jacquesstraat 61 

8160 Diksmuide 
Tel. (015)509.72 - 500.57 

Bezoek ten huize op aanvraag. 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel. (053)662.19 
MAATWERK en zeer grote keus 

kleding « KLAAR OM DRAGEN » 

DE OUDE KRING 
Café - VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

DISCO-BAR & DANCING 
« TRANSVAAL » 

49, Liersesteenweg - Booischet 
(bij Heist-op-den-Berg) 

In de geest der Nederlanden. 
Een typische Zuid-Afrikaanse 

sfeer 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaak. 
Niet duurder dan seriefabrikatie, 

en zelfs beter I 
Prijsbestek en studio zijn gratis. 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058)235.81 
OOSTDUINKERKE 

Voor uw verlof aan zee 
Moderne villa's, appart. en studio's 

met foto's. 
WEST-LITTORAL 

te huur. Vraag gratis katalogus 
verkoop villa's - bouwgronden 

bouwen op aanvraag 
Leopold ll-laan 212 - 8458 Ooit-
duinkerke - Tel. (058)526.29 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

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

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

Verhuring en verkoop van moder
ne, nieuwe appartementen en stu
dios - bungalows en caravans -
sommigen met privaat zwembad -
gelegen te Koksijde, Oostduinker-
ke en middelkerke - huur per 
maand, per week, per weekend 
of een periode naar eigen smaak. 
Vraag inlichtingen - Schrijf of te

lefoneer. 

KWEKERIJEN J.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 SCHELLEBELLE 
Tel. 09/69.31.70 

GESELEKTEERDE PLANTEN voor 
PARTIKULIERE VERKOOP 

Open 's zaterdags 
Katalopg op aanvraag 

— Bezoek ons Tuincentrum — 

Instituut P. VERMEIR 
Aals t , Dirk Martensstr 58, 0 5 3 / 2 0 5 16 
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3 

0 5 2 / 2 1 5 H 
Kor t r i j k , Gentsestwg 37, 056 /120.61 
Roeselare, Consiensestr 42, 051 /237 .20 
Bestuurssekretoriaat {dag- en week-
eindles) - t o t v ier ta l ige steno-dakty lo, 
t o t v ier ta l ige br iefwissel ing, konverso-
t ie , boekhouden 
Kinderbi jslag - Plaatsing 

Eugeen THEYS - DROESSAERT 
Lakborslei 300 - Deurne-N. 

Tel. 24.71.24 
BEENHOUWERIJ - TRAITEUR 
voor alle feesten, huwelijken, 

recepties, jubileums, 
slechts één adres : 

FEESTZAAL TREFPUNT 
Tiirnhoutsebaan 28 - Deurne-N. 

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

Tel. (011)65.188 en 66.477 
MIELE - AEG - LINDE 

Voor een PRETTIG VERLOF 
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. VAN RIJSSEL 
K. Boudewijnl. 25, Blankenberge 

Tel .(050)41201 

BRABANTIA 
ZIEKENFONDS 

Alle landenvlaggen ~ 
Kunst- en reklaam-
vlaggen - Fanions -
Wimpels - Gebord^jur-
de kentekens - bij-
benodigdheden - Lint
jes met leeuw en 
speld Zelfklevers. 

Onze reklaam leeuw katoen 
150 X 150 : 

375 F - met fennen 475 F. 
VRAAGT PRIJSLIJST : 

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

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
teL (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bijhuizen : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

P.V.B.A. 
Lange Zoutstr. 30, 

Tel. 

AALST 

29-33, 36-38 
(053)240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversie-

rmgen - 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. tremen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren -
poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelert - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanreken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuin-
schommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN _ 

ALGE BOUWBEDRIUF KUNNEN 
t t iet iseti waaro|9 je kati UouM/eti 

ANTWERPEN GENT LEUVEN GENK 
Meir 18 Onderhergen 43 Brusselsestr.33 Winterslagstr. 22 
03/31.78.20 09/25.19.23 016/337.35 011/544.42 

600 ARBEIDERS 1001 MOGELIJKHEDEN 
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SENATOR LODE CLAES 

'' 10 MAART WAS EEN TIJDELIJK 
SUKSES VOOR DE VERZUILING" 

. Ik ben een Vlaams-nationalist van 
huis uit » zegt ons VU-senator Lade 
Claes, « het Vlaanderen Eerst is ook 
mijn politieke reden van bestaan ». 

Geboren Antwerpenaar (" Borgerhout, 
1913), waar hij van jongsaf militeerde 
in de Vlaams-nationatê organisaties, 
kwam hij in 1941 te Brussel wonen, 
waar hij zich overigens perfekt thuis 
voelt : volwaardig Vlaming, volwaar
dig Brusselaar. 
In de politieke kringen van de hoofd
stad is hij momenteel een bekende 
figuur, die weinig gelijkenis vertoont 
met het beeld dat de frankofonen 
graag van de flamingant ophangen. 
Overigens dient gezegd dat hij niet 
alleen hen in verwarring brengt, maar 
dat dit ook wel eens gebeurt met zijn 
partijgenoten in Vlaanderen die soms 
de wenkbrauwen fronsen bij sommige 
van zijn uitspraken. Lode Claes is 
zeker geen onopvallende, kleurloze 
politieke figuur. 
In 1958 werd hij, na een o.m. journa
listieke loopbaan, sekretaris-generaal 

Wil : Werd de verkiezingsuitslag voor 
u een verrassing, en in welk opzicht ? 
En wat denkt u van de resultaten van 
de VU, in Vlaanderen en te Brussel ? 

Claes : Al bij al was de uitslag inder
daad verrassend, hoewel ik in de VU 
behoor tot diegenen die — voort
gaande op de opiniepeilingen over 
1973 — nogal onder de indruk kwa
men van het feit dat onze oppositie 
tegen de regering-Leburton niet bleek 
aan te slaan. Het was nochtans een 
barslechte regering, en elk schot was 
raak. . Toch dacht ik vóór 10 maart 
dat de VU hoe dan ook, met haar ge
kende gave tot strijdbare improvisatie, 
een zekere vooruitgang zou boeken. 
Ik stond in dit opzicht niet alleen, en 
te Brussel werd dit trouwens beves
tigd ondanks het feit dat de traditio
nele partijen er voor het eerst alle
maal afzonderlijk opkwamen. 

Wat het Vlaams binnenland betreft, 
moet ik toegeven dat ik de impact 
van de levensbeschouwelijke vraag
stukken, waarmee ik minder ver
trouwd ben, wat onderschat heb. De 
CVP heeft er garen bij gesponnen. De 
impact van de ekonomische vraag
stukken heb ik niet onderschat : ik 
verwachtte dan ook enige vooruitgang 
van de PVV en een achteruitgang van 
de BSP Ikzelf heb ekonomisch een 
duidelijke positie ingenomen, maar 
blijkbaar is de algemene lijn van de 
VU op dat punt minder goed overge
komen. 

Ik wil er nog aan toevoegen dat ik 
mij in Brussel — in tegenstelling met 
anderen — niet aan een volstrekte 
meerderheid verwachtte van FDF en 
PLDP. 

Als schepen in het Agglomeratiekol
lege heb ik geleerd die heren niet te 
overschatten . zij hebben zich vrij 
vlug versleten aan het stukje macht 
dat zij daar in handen kregen. Een 
volstrekte meerderheid ligt nu min
der dan ooit in hun bereik. 

Eerlijk gezegd had ik mij ook met aan 
een BSP-vooruitgang in Wallonië ver
wacht. 

van de Ekonomische Raad voor Vlaan
deren. Hij bleef dit tot in 1964 toen 
hij naar de privé-ekonomische sektor 
overstapte en beheerder werd van de 
Brussel-Lambert - maatschappij. Een 
stap die politieke tegenstanders hem 
nogal eens verwijten, alsof het een 
schande zou zijn belangrijke funkties 
waar te nemen in de privé-sektor. 
In 1968 werd hij als VU-lijsttrekker 
voor de Senaat in het arrondissement 
Brussel een eerste maal verkozen met 
ruim 8.000 voorkeurstemmen. Dit ge
beurde opnieuw in 1971 en zopas 
werd hij een derde maal als senator 
verkozen, ditmaal met meer dan 
13.000 voorkeurstemmen. • Let wel > 
zo zegt hij nadrukkelijk • ik kwam dus 
vanuit de privé-sektor in de politiek 
terecht, en niet omgekeerd zoals wel-
eens gebeurt... ». 
Senator Claes volgt met grote aan
dacht de ontwikkeling van ons poli
tiek en maatschappelijk leven. Wij 
gingen met hem even praten over de 
situatie zoals zij zich na de jongste 
verkiezingen voordoet. 

Wij : Welke betekenis moet er aan 
de jongste uitspraak van het kiezers
korps worden gehecht ? 

Claes : Ten eerste is nu duidelijk aan
getoond dat er in ons land twee onder
scheiden publieke opinies bestaan, de 
Vlaamse en de Waalse. Vlaanderen en 
Wallonië hebben op een verschillende 
manier gereageerd op de politieke ge
beurtenissen en verschillend gestemd. 
Onze twee grote gemeenschappen 
groeien uit elkander weg, de federali
sering voltrekt zich in feitelijkheid. 
Dat proces voltrekt zich ook te Brus
sel in versneld tempo. Hoewel de uit
slag daar slechts gedeeltelijk een po
litieke telling was — nog steeds stem
men heel wat Vlamingen er voor tra
ditionele politieke figuren, bijvoorbeeld 
socialistische burgemeesters — maar 
de Vlaamse groep te Brussel heeft 
zich duidelijk geaffirmeerd. Zowat 
16 % van de stemmen werd daar uit
gebracht op zuiver Vlaamse lijsten. . 
Dit is m.i. een illustratie van het feit 
dat steeds meer Brusselaars het ge
voel hebben te behoren tot een van 
onze twee grote gemeenschappen. De 
uitslagen van CVP, PSC en VU op de 
provincieraadslijsten geven zelfs een 
afkeer te zien voor gemengde lijsten. 
Die evolutie is volgens mij onomkeer
baar en zal ongetwijfeld weldra leiden 
tot de splitsing van de provincie Bra
bant en van het kiesarrondissement 
Brussel. 

Een kenmerk van de jongste verkie
zingen is ook dat de « zuilen » kort
stondig en tijdelijk revanche hebben 
genomen De CVP-winst in Vlaande
ren kan daardoor alvast gedeeltelijk 
verklaard worden. De nevenorganisa-
ties van die partij hebben zich ditmaal 
sterker dan ooit ingezet om een CVP-
vooruitgang te bewerkstelligen. Die 
« verzuiling » — dat inkapselen van 
de mensen van de wieg tot aan het 
graf — moet niet onderschat worden. 
Ook Wilfried Martens was er enkele 
jaren geleden nog van overtuigd dat 
de •• verzuiling » voorbijgestreefd is, 
maar dat betekent nog niet dat die 
uitgebouwde zuilen zomaar plots in
eenstorten. Toch geloof ik dat dit ver-

zuiling-sukses kortstondig is. De ont
wikkeling van onze samenleving gaat 
op langere termijn een andere richting 
uit. Vergeten' wij immers niet dat de 
traditionele formaties ditmaal goed ge
diend werden door de internationale 
ekonomische situatie en de toegeno
men behoefte aan veiligheid bij het 
publiek. 
Betekenisvol is nog de terugloop van 
de nieuwkomers onder de kommunau-
tatire partijen : het FDF en het RW. 
Zij zullen het moeilijker hebben om 
deze tegenslag te verwerken, vooral 
dan het FDF. Zij zijn heel wat meer 
konjunktuurgevoelig dan de Volks
unie. De Volksunie is de politieke in-
karnatie van een volk dat reeds zeer 
lang strijdt voor zijn identiteit, de 
emanatie van het Vlaams-nationalisme 
dat reeds heel wat harde noten te 
kraken kreeg. Ik vrees echt niet voor 
de politieke toekomst van de VU. Ons 
probleem is het wel dat wij de partij 
feilloos door een mentale aanpassings
periode moeten loodsen. Van zweep-
partij naar beleidspartij. Wij moeten 
ons aanpassen aan de veranderde si
tuatie in Vlaanderen. Wij moeten 
strijdbaar blijven, maar aangepast aan 
de nieuwe en positieve situatie in 
Vlaanderen. Om verder te kunnen 
groeien moeten wij uit ons isolement 
geraken. Men kan een potentiële re
geringspartij zijn en toch een krach
tige en doelmatige oppositie voeren. 
Die twee zaken sluiten mekaar niet 
uit. 

Wij : Sommigen menen dat de zgn. 
' gouvernementele » opstelling van 
de VU voorbarig is, en zeker niet 
elektoraal rendeerde. Er zijn er ook 
die van oordeel zijn dat sommige van 
uw uitspraken i.v.m. de taalwetgeving 
en t.o.v. andere politieke groepen het 
radikaal-Vlaamse imago van de partij 
niet steeds hebben gediend. 

Claes : Kijk eens, het is toch duidelijk 
dat het federalisme door de federalis
ten moet gerealiseerd worden. Wij 
moeten dus een politieke partij zijn 
die aan de regering wil deelnemen. En 
ik zegde het reeds : dat sluit het voe
ren van een stevige oppositie hoege

naamd niet uit. Ik geloof zelfs dat wij 
als potentiële regeringspartij onze 
oppositie beter waar kunnen nriaken 
dan als loutere zweeppartij, dan als 
drukkingsgroep die vermomd is als 
politieke partij. De mensen moeten 
geloven dat wij een volwassen partij 
zijn, dat wij een en ander kunnen 
veranderen in de zin zoals zij het wil
len. Ik geloof niet dat onze lichte 
terugloop te wijten zou zijn aan het 
feit dat wij ons bereid verklaarden 
eens regeringsverantwoordelijkheid op 
te nemen. Wij moeten wel naar mid
delen zoeken om ons oppositiewerk 
beter te doen overkomen bij het grote 
publiek. Misschien hebben wij inder
daad teveel onze troeven op één kaart 
gezet : het louter parlementaire werk. 
Vooral nu het parlement zozeer aan 
invloed en gezag heeft ingeboet. Ons 
imago als oppositiepartij wordt niet 
in de eerste plaats bepaald door ons 
optreden in het parlement, een aantal 
VU-parlementsleden overschatten het 
belang van dit parlementaire werk wel 
enigszins. Dat imago mag overigens 
ook niet louter bepaald worden door 
allerhande stunts en luidruchtige kam
panjes. Belangrijk zijn wel goede poli
tieke zetten op het geschikte moment. 
Een heel klein voorbeeldje daarvan is 
bijvoorbeeld het indienen van een VU-
lijst in het arrondissement Nijvel. 
Van belang is ook — en hier ben ik 
het eens met Wim Jorissen — dat 
wij ons organisatorisch beter uitbou
wen, doelmatiger, en onze propaganda 
harder aanblazen. Wij moeten besten
dig in de publieke opinie aanwezig 
zijn, ook in de stillere periodes tussen 
twee verkiezingen in. 
Voor het overige ben ik van mening 
dat ons imago als federalistische 
partij, als partij die het Vlaanderen 
Eerst in haar banier voert, nog steeds 
intakt is. Daar deden mijn uitspraken 
niets aan af. Ook voor mij is en blijft 
het « Vlaanderen eerst » mijn poli
tieke reden van bestaan. Maar wellicht 
ben ik optimistischer van aard dan 
sommige partijvrienden. Ik wil andere 
taktische en strategische ' wegen be
wandelen dan alleen maar de tradi
tionele. Zo zet ik mij inderdaad scher
per af tegen ondoelmatige taalwetge
ving — zoals mijn leermeesters in 
het Vlaams-nationalisme overigens I 
— omdat ik van oordeel ben dat een 
federale staatshervorming (federalis
me met twee) veel doelmatiger is. 
Wat nu de andere politieke groepen 
betreft. Tja, het is een feit dat ons 
« kommunautair » programma voor 
een goed deel door de CVP werd over
genomen, en dat de PVV en zelfs in 
zekere mate de BSP zich veel Vlaam-
ser zijn gaan opstellen. Wij hebben 
op ons Vlaams programma trouwens 
geen auteursrechten, en in zekere zin 
is het zelfs verheugend dat het die 
weg is opgegaan. 

Kontakten met de andere partijen zijn 
ook nodig. In ons land leeft elke partij 
in het gezelschap van andere partijen 
in een voortdurend wisselende vriend
vijand-verhouding. Er zijn relaties. Van 
ons standpunt uit gezien, is het nor
maal dat wij het direktst in relatie 
staan met de andere partijen in Vlaan
deren, en met die wiens programma 
sommige overeenkomsten met het 
onze vertoont. Het beeld van een par
t i j hoeft niet vertroebeld te worden 
door sommige kontakten met anderen. 
Over dat beeld moet een partij zelf 
waken, en zij moet er op staan dat dit 
beeld zo scherp en duidelijk mogelijk 
overkomt. 

Wij : Is ons Vlaams-radikaal imago 
niet wat in de verdrukking gekomen 
doordat wij onze standpunten sterker 
gingen beklemtonen op de vele andere 
gebieden die niet direkt « kommunau
tair » zijn. 

Claes : Een partij als de onze moet 
een volwaardig uitgebouwd program
ma hebben over alle aspekten van het 
gemeenschapsleven, en ook interna
tionale belangstelling hebben. Dat 
verwacht elke verstandige kiezer van 
ons. Wat wij wel moeten doen, en 
veel meer dan in het recente verleden, 
dat is ons programma op die andere 
dan strikt kommunautaire gebieden 
duidelijker verantwoorden vanuit onze 
Vlaams-nationale optiek. Daar komt 
het op aan. 

BRUNO TRAPEGEERS. 
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