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HUGO SCHILTZ OP VU-KONGRES

HET VEROVEREN VAN ZELFRESTUUR
RLIIFT ONZE MEEST ORINGENDE TAAK
Voor een nokvolle zaal sprak Hugo Schiltz, voorzitter van het VUPartijbestuur, zondagnamiddag te
Hasselt een aandachtig beluisterde programma-rede uit die heel
wat echo kreeg in de pers. Wij
drukken deze rede hierbij volledig af omdat zij een merkwaardige syntese geeft van de problemen die zich stellen voor ons
volk, bekeken vanuit het standpunt van de volks-nationaliteit.
EEN BESCHAMENDE BALANS

Onder het voorzitterschap van volksvertegenwoordiger Evrard Raskin
(Eigenbilzen) ging vorige zaterdag en zondag te Heisselt, in het Kultureel Centrum, het 14de partijkongres van de Volksunie door. Informatie
over dit kongres vinden onze lezers op de pagina's 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13
en 24 in dit nummer.

In een toespraak te Mortsel heeft CVPvoorzitter Martens verklaard dat de
Vlamingen geen gebruik mogen maken
van hun meerderheidspositie in het
parlement, noch voor het afdwingen
van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel, noch voor amnestie.
Deze vraagstukken, zo zei hij, moeten
een oplossing vinden via een voortgezette dialoog « van gemeenschap tot
gemeenschap ».
En in « Het Laatste Nieuws » schrijft
Piet Van Brabant, die nochtans aanstipt dat de Vlamingen inzake het kiesarrondissement Brussel « eens te
meer de wet van de Walen en de
Brusselse franstaligen » ondergingen,
toch hun meerderheid in het parlement
niet mogen uitspelen.
Dat is Lamme Goedzaktaai I
Door de beruchte Eyskens-grondwet
hebben de Vlamingen reeds afstand gedaan van hun meerderheidsrecht op tal
van terreinen (in ruil voor wat ?), en
nu zouden ze ook al geen gebruik meer

Als volks-nationalisten blijft voor
ons het veroveren van zelfbestuur, van een eigen Vlaamse
staat in een Belgische Bondstaat
het eerste en meest dringende
aktiepunt..
De gebeurtenissen van de laatste
maanden en jaren bewijzen hoezeer de aanwezigheid van een
sterke Volksunie voor de Vlamingen de enige hoop, blijft om de
aan gang zijnde hervorming van de
staat terug in goede banen om te
buigen en om te beletten dat deze hervorming uiteindelijk zou leiden tot een definitieve nederlaag
voor de Vlaamse gemeenschap.
Het kan inderdaad niet geloochend worden dat sedert het begin van de grondwetsherziening
de politiek van de traditionele par.
tijen geleid heeft tot een operatie
die steeds duidelijker tegen Vlaanderen uitvalt.
Het is beschamend te moeten

mogen maken van hun meerderheidspositie op de schaarse terreinen waar
die meerderheid nog kan spelen !
Al wie begaan is met de situatie van
onze Vlaamse gemeenschap in deze
Belgische Staat moet toch beseffen
dat het gewoon waanzin is onze meerderheidspositie — ons enig sterk politiek wapen — uit handen te geven
vóór wij voldoende zelfbeschikkingsrecht hebben verworven om onze vitale belangen veilig te stellen. Welnu,
dat zelfbestuur waarvoor generaties
Vlamingen hebben gestreden en geleden is er nog niet.
De jongste grondwet legde onze meerderheidspositie sterk aan banden, In
ruil voor wat schijnhervormingen en
enkele machteloze gewestelijke instellingen. Volgens de CVP en de PVV is
dit kennelijk nog niet voldoende. Ook
wat ons nog rest moeten wij vrijwillig
afstaan in de beate hoop daarmee een
kans op een nieuwe dialoog met de
franstaligen te behouden...
Ook wij beseffen terdege dat de definitieve federalisering van België onderhandelingen van gemeenschap tot gemeenschap vereist. Maar reeds voor-

vaststellen hoe de Vlaamse politici in de traditionele partijen
zich stap voor stap hebben laten
terugdringen in een defensieve positie : hoe zij stap voor stap
Vlaamse machtsposities hebben
prijsgegeven in ruil voor nietvervulde beloften of voor lichtzinnige verwachtingen.
Oordeel zelf.
Ondanks het prijsgeven van de
Vlaamse meerderheid in het Parlement, het aanvaa'-den van de
pariteit in de regering, het laten
varen van de taalwetgeving op
het onflerwijs te Brussel, het ondergaan van de sistematische
overheveling van Vlaamse miljarden naar Wallonië, is er geen beslissende tegenprestatie van de
franstaligen gekomen.
Brussel werd niet definitief begrensd, de pariteit in Brussel
werd niet verwezenlijkt, de waar-~
borgen voor de Vlamingen in
Brussel zijn niet verworven, de
franstaligen hebben niets van hun
imperialisme prijsgegeven.
Vlaams Brabant blijft bedreigd.
Aan deze beschamende balans
moet dan nog de gewestvorming
toegevoegd worden, de losprijs
aan de heer Perin betaald, waarin het Brussels gewest op dezelfde voet geplaatst wordt als
Vlaanderen en Wallonië en waarin de Brusselse Vlamingen worden
overgeleverd aan een agressieve
franstalige meerderheid.
Ik vraag u, welk ontwikkeld volk

dien onze allerlaatste troeven verspelen getuigt van naïeviteit en een ontstellend gebrek aan taktisch inzicht.
Is de les van de grendelgrondwet nog
niet bitter genoeg geweest ?
Is het niet veel doelmatiger te onderhandelen vanuit een sterke positie. Zou
het geen heilzame les zijn voor bepaalde arrogante franstaligen wanneer
zij enkele malen zouden gekonfronteerd worden met een manifestatie van
de Vlaamse meerderheidswil, op die
punten waar de grondwet van Eyskens ons nog niet tot machteloosheid
doemde ? Of moet België voor altijd
uitsluitend op de Vlaamse toegeeflijkheid en op het Vlaamse geduld alleen
gebouwd blijven ?
De CVP en de PVV, die de Vlamingen
thans trachten te paaien met een
verwijzing naar een eventuele dialoog
van de gemeenschappen, moeten weten welk gevaar erin schuilt naar dergelijke onderhandelingen te gaan met
lege handen. Het betekent dat men op
voorhand bereid is nieuwe Vlaamse
toegevingen te doen... Is het nu nog
niet welletjes geweest ?
Paul Martens

in West-Europa, welke zelfbewuste natie zou zich in de eigen
staat waarin dit volk de meerderheid aan mensen en middelen
levert dit laten welgevallen ?
CVP EN PVV KAPITULEERDEN
Dit alles is het gevolg van het
gebrek aan inzicht en van de
slaafsheid der traditionele partijen in Vlaanderen, van hst feit dat
de CVP en d? PVV koudweg het
veto' van Perin hebben geslikt en
de Vlaamse stellingen die onder
druk van de VU te Steenokkerzeel waren ingenomen totaal hebben verloochend.
Thans, blijkt hoe noodlottig voor
Vlaanderen de kapitulatie voor
het veto van Perin en het weren
van de Volksunie is geweest.
Want dit moet duidelijk gezegd
worden, ook aan diegenen die de
VU met Steenokkerzeel verdacht
willen maken : de beschamende
toestand waarin wij ons nu bevinden is niet het gevolg van de onderhandelingen van Steenokkerzeel maar wel van de totale verloochening ervan door de CVP
en de PVV.
Wij hadden te Steenokkerzeel wel
soliede waarborgen voor de Vlamingen in Brussel afgedwongen,
wij hadden te Steenokkerzeel wel
de noodzakelijke politieke verbondenheid van alle Vlamingen in en
buiten Brussel bevestigd, en aldus
de weg geopend naar een tweeledig federalisme en een fatsoenliike reqelinq voor Brussel.
De franstaligen hebben goed geweten wat zij deden wanneer zij
de VU wilden uitsluiten. Zij wisten immers dat alleen op die manier de gewestvorming kon omgebouwd worden tot een wapen
tegen Vlaanderen. Zij zijn in hun
opzet eens te meer geslaagd
dank zij de zwakheid, de onbetrouwbaarheid van de traditionele
partijen in Vlaanderen.
ZONDER VU
IS VLAANDEREN DE DUPE
Deze zgn. « staatspartijen » hebben zich totaal onbekwaam getoond om de hervorming van de
staat op een behoorlijke manier
te laten verlopen. Het resultaat
van hun werk is een potsierlijke
wirwar van machteloze, dure en
verwarrende instellingen.
De les uit dit alles is overduidelijk. Alleen wanneer de VU sterk
genoeg is om haar wil mede op
te dringen en haar stempel te
drukken op de staatshervorming
kunnen de Vlamingen het verder
verloop van deze hervorming met
vertrouwen tegemoet zien. Zon(Lees door op biz. 3)
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EEN ANDERE KLOK

Telkens men over de emancipatie
van de vrouw spreekt, ziet men
bv. het kinderen krijgen als een
nadeel, het huishouden doen als
een noodzakelijk kwaad, de man
verzorgen en over het gezin waken als een passieve (on)-wettelijke plicht, enzovoorts.
Ik vind het adsurd de werkloosheid van de vrouw, rechtstreeks
gevolg van inflatie en recessie,
kennelijk te schetsen als de « dupe » — « het zwarte schaap »
van de huidige teloorgong van
onze luxueuse maatschappij. De
werkloosheid van de vrouw zou
eerder een voordeel moeten zijn.
Een werkloze man speelt geen
rol meer in de maatschappij en
brengt ze vaak in de war, terwijl
de werkloze vrouw waardevol
werk kan verrichten bij het stichten en verzorgen van gezinnen.
Een werkloze en een « goede »
huisvrouw spaart praktisch een
maandloon uit als ze thuis blijft,
daar ze al de tijd heeft om bv.
naar « koopjes » uit te zien, zelf
haar was te doen, goed en gezond eten te koken, waarbij ze
gemakkelijk er een klein moestuintje kan op na houden, enz...
Wanneer een vrouw mede uit
werken gaat, komt er van dit alles
niets terecht. Van het jachtige leven van haar werk, komt ze
's avonds thuis om al haar huishoudelijk werk even jachtig op te
lossen. Daarentegen wanneer een
vrouw thuisblijft heeft ze daarnaast, 's avonds en in de. weekends ruimschoots de tijd om zich
ergens te engageren, er een persoonlijke eventuele kulturele in-

NOODKREET

teresse op na te houden, en kan
ze zelfs nog even aandacht hebben voor de zorgen en problemen
van de man.
Want het is uiteindelijk de man
die de minderwaardige is van de
vrouw van reeds bij de geboorte.
Een man moet aldoor zijn mannelijkheid bevestigen, « stoer »
doen, risiko's nemen, mag nimmer zijn gevoelens uiten, heeft
een zo hoog mogelijk en goed betaalde positie na te streven en
zeker géén mislukkeling te worden wil hij niet uitgestoten worden met alle nefaste gevolgen
k^an dien.
Automatische wasmachines, vaatwasmachines, de pil, legalisering
van abortus, totaal afgewerkte en
aan huis gebrachte produkten, ingeblikt eten en diepvriesprodukten zijn slechts en blijven immer,
valse, huichelachtige, onwerkelijke « lapmiddeltjes » om de werkelijkheid te verdoezelen, de werkelijkheid die getuigt van de
meest perverse dekadentie, die er
zich niet voor schaamt er de
meest geraffineerde en de allerlaatste technische en psichologische snufjes bij middel van reklame, pers en alle andere kommunikatiemiddelen te bedienen,
om alzo dit onherroepelijk innerlijk verval te rechtvaardigen.
Blijkbaar is het niet voldoende
meer, enkel de mannen de konkurrentiestrijd en de immorele
onmenselijke wedijver naar positie en aanzien In te sturen, bovendien wil men zelfs de vrouw
ermee van laten genieten I
Dat thans heel onze konsumptiemaatschappij op wankelen staat,
is een bewijs dat onze « lapmiddeltjes » blijkbaar niet alles hebben kunnen voorzien, gewoonweg
omdat ze geen rekening houden
met bv. de waarde van het gezin, de opvoeding in menselijk
opzicht, het harmonische huwelijk
als basis voor een evenwichtige
maatschappij.

SUBNATIONALITEIT

Als toevallig lezer van uw weekblad wens Ik U hierbij geluk met
het artikel « Subnationallteit als
enig redmiddel ».
Hierin wordt langs een realistische benadering van de toestanden een positieve oplossing voorgesteld voor het (zogenaamde)
tweetalige
hoofdstedelijke
gebied.
Op termijn zou subnationallteit
inderdaad tot grotere klaarheid
lelden en meteen de Vlaamse gemeenschap veilig stellen tegen
het heersende taalimperialisme.
Meteen zouden de historische
woorden van J. Destrée toch nog
werkelijkheid kunnen worden en
twee volksgemeenschappen volledig zichzelf worden.
Indien men dieper gaat doorden-

ken op de politieke duidelijkheid
en evidentie van deze oplossing,
dan rijst de vraag, waarom geen
partij dit als centraal punt van
een kiesprogramma durft aan te
nemen.
Waarom niet naar de mensen
gaan en hen bij de verkiezingen
volgend alternatief voorleggen :
— enerzijds de bestaande warboel van overkoepelende raden
en instellingen, die ondoeltreffend werken, loodzwaar drukken
op de staatsfinancies en uiteindelijk dienen om de volkswil af
te leiden.
— anderzijds een programma om
langs subnationallteit en federalisme — met twee — een overzichtelijke struktuur op te bouwen, die zeker efficiënter zal zijn
en tot een staatsbestel zal leiden,
waarin alle burgers daadwerkelijk
dezelfde rechten en plichten hebben.
Waarom wordt een dergelijk kon-

n . Wij » van 2-1-75 richtte J.G.
uit Kontich een vraag aan VUJO,
waarop in de lezersrubriek van
« Wij » een antwoord verwacht
werd. Dat doen wij zeer graag.
In principe laten wij alleen mededelingen van VUJO en oproepen tot deelname aan specifieke
VUJO-aktiviteiten in « Wij » afdrukken. Tot nu toe werd deze
stelregel steeds gevolgd, enerzijds omdat wij menen dat het
onze taak is eigen aktiviteiten zoveel mogelijk bekend te maken en
anderzijds omdat oproepen in
« Wij » tot deelname aan o.m.
TAK-manifestaties een voldoende
aansporing
moeten
betekenen
voor VU-ers en dus ook voor
VUJO-ers om er bij te zijn. TAK
maakt als organisatie toch ook
geen propaganda voor VUJO-aktiviteiten.
Dat belet niet dat TAK onze volledige steun en simpatie krijgt
en dat bij gelegenheid —» voor
een groots opgezette manifestatie bv. — van deze stelregel kan
worden afgeweken. Zo kan de
betoging te Schaarbeek op 9 februari een uitzondering op de regel zijn.^

/

F.B., penningmeester
VU-afdeling Sterrebeek-Wezembeek-Oppem.
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EEN ANTWOORD VAN VUJO

H.V.M.

Waarde lezers-lezeressen, langs deze weg richt ik mij tot U
allen, voor wie de Vlaamse strijd een heilige en rechtvaardige zaak is.
In onze grensgemeente met het geduchte gewest Brussel,
voeren wij sinds enkele jaren een verbeten strijd tegen de
verfransing en het noodlottig gevolg ervan de ontwrichting
van ons sociaal-demokratisch evenwicht.
Een klerikaal gemeentebestuur ziet meer heil in franskiljonse
residentiewijken dan in sociale woonwijken voor onze autochtone jeugd. Als pas volwaardige Volksunieafdeling, samen
met een andere arme broer, staan wij al geruime tijd op de
barrikade tegen een aanrukkend fransdol jargon.
Een bijzonder plan van aanleg, ons door de unitaire dwazen
opgedwongen, voorziet voor Sterrebeek alléén, duizenden
bouwplaatsen en driemaal meer zielen.
Deze dreigende noodlottige wending in de etnische waarde
van onze gemeente, aan de drempel van Brussel, betekent
een reuzestap verder naar de voltrekking van de derde macht
en uitschakeling van de Vlaamse hegemonie.
Wij zijn voor het behoud van onze streek zonder loodsen,
viadukten, bermen en autobanen ; zonder Franstalige woonwijken, maar wel voor sociale woningen voor onze eigen
Vlaamse mensen ; voor het behoud van onze landbouwgrond,
een waarborg voor een leefbare, milieu-reine nalatenschap.
Zij die het anders willen zijn koud berekende Vlaamshatende
potentaten zonder ziel.
Sinds enkele jaren geven wij te Sterrebeek-WezembeekOppem een Informatieblad uit, om de Vlaamse autochtonen
en inwijkelingen aan te sporen tot samenwerken om alle
nadelige ontwerpen voor onze gemeenten af te remmen.
De kosten van deze geschriften en bestelling worden gedragen door giften van onze eigen leden en statutaire toekenning
van de partij. Deze bijdragen zijn onvoldoende geworden om
te volharden in ons streven.
Wij zijn niet in de mogelijkheid enigerlei feestelijkheid in te
richten om wat geld in kas te krijgen, het enige geschikte
lokaal wordt ons ontzegd.
De afdelingen van het Vlaamse hinterland hebben niet de
zelfde problemen. Voor ons gaat heKin de eerste plaats om
het behoud van onze entiteit. Een verzwakking van onze
bedrijvigheid zou een triomf betekenen voor onze vijanden.
Daarom vragen wij U vrienden simpatisanten en rijkere afdelingen, ons te steunen in onze zenuwslopende strijd, het
gaat ons allen aan.
Een geldelijke bijdrage, hoe gering ook, zullen wij met dank
aanvaarden. U kunt dit doen door storting op Postrekening
nr 947.34 van Kredietbank Wezembeek-Oppem, voor rekening
nummer 427.1093301.68 van Volksunie Sterrebeek-Wezembeek-Oppem of aan vriend Jules De Greef, Achtbunderstraat
11, Sterrebeek 1960.
Zo helpt U broeders in nood. Met dank bij voorbaat.

kreet plan niet door een politieke
partij uitgedragen en als verkiezingsplatform voorgesteld ?
Is het misschien in het belang
van de toekomst van dit land, dat
de problemen in talloze kommissies verwateren of is de demokratie beter gediend, indien er
klare taal gesproken wordt en alternatieven voorgesteld worden ?
Misschien denken de beroepsp
litici, dat de mensen te kortzichtig zijn om hun werkelijke belangen te begrijpen en dat ze enkel
rust willen.
Maar de geslaagde ontvoogdingsstrijd van zovele volkeren rondom ons bewijst duidelijk, dat er
een uitweg bestaat.
Het volstond steeds dat de essentie van de verlangens van een
verdrukt volk ondubbelzinnig geformuleerd werd, dat het streefdoel sistematisch verspreid werd
en dat vastberaden leiders duidelijk de weg wezen.

Wat nu de oproep tot de betoging « Neen aan de 30 miljard
voor gevechtsvliegtuigen » betreft, liggen de kaarten toch
enigszins anders. VUJO was mede-organisator van deze betoging
en in dat geval ging het dus duidelijk om een specifieke VUJOaktiviteit.
Ik hoop dat hiermee een bevredigend antwoord gegeven is op
een, naar ik geloof, eerlijk bedoelde vraag.
Karel Van Reeth,
Edegem

ZCXI«RC]CS
Een kandidaat landmeter, die nog
2 jaar stage voor de boeg heeft
zoekt dringend werk. Gehuwd en
26 jaar. Voor verdere kontaktname : N. Maes, Pr. Jos. Charlottelaan 115, St-Niklaas, tel. 76.49.74.
R 12
18-jarige minder-valide jongeman
zoekt licht werk of bureelwerk
(m.o.) te Brussel of N.W. Brussel.
R 14
Stagiair landmeter wenst stage te
doen, bij voorkeur bij privé-landmeter, omgeving Kempen. Zich
wenden tot Jo Belmans, Geel. Tel.
(014)58.85.35.
R 15
25-jarige met diploma van licentiaat in de handels- en financiële
wetenschappen van de Ekonomische Hogeschool « St-Aloysius »
te Brussel (1972) zoekt betrekking bij een bank, in de kredietafdeling of in een agentschap.
Student geneeskunde, 20 j . , zoekt
in het Brusselse part-timewerk
op administratief gebied of, als
dat kan, in laboratorium of dergelijke.

20-jarige
kleuteronderwijzeres
zoekt aangepaste betrekking.
Medische sekretaresse zoekt fullof part-timewerk.
Voor verdere inl. zich wenden :
dr J. Valkeniers, Stwg naar Nlnove 11, Schepdaal, tel. 582.34.06.
R 19
Vlaamse firma voor binnenhuisinrichting (schilder- en behangwerken, vloerbekledingen, gordijnen
en overgordijnen) zoekt werk.
2eer betrouwbaar en zeer goede
afwerking. Kontaktadres : Rom De
Craen, arr. voorz.,tel. 015/71.12.40
of rechtstreeks bij betrokken firma, tel. 015/71.16.08.
R 21
Alg. ontwikkeld man, 55 j . , zoekt
wegens bijzondere omstandigheden eender welk werk, omgeving Kortrijk.
Vrouwelijke bureelbediende, 21 j . ,
diploma A2, reeds enkele jaren
praktijk. Daktylo. Zoekt geschikte
werkkring omgeving Kortrijk.
Kontakt opnemen : Vandevijvere
Walter, tel. 056/21.40.01.
R 22
Jozef Van Weide, Eppegemsestwg
32, Elewijt, typograaf, 29 j . , en 13
j . ervaring, zoekt werk in drukkerij. Tel. 015/61.37.27.
R 23
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HET VEROVEREN VAN ZELFBESTUUR
BLIJFT ONZE MEEST DRINGENDE TAAK
(vervolg van blz 1)
der de VU zal deze hervorming
uitlopen op de grootste politieke
nederlaag die de Vlamingen in
België ooit zullen geleden hebben.
De VU moet ervoor zorgen dat
een volgend gesprek van gemeenschap
tot
gemeenschap
van
Vlaamse zijde gevoerd wordt
vanuit een radikaal onverbloemd
Vlaams standpunt, vanuit de 0|>tiek van een Vlaamse staat met
een onaantastbaar grondgebied
die zijn rechten ook te Brussel
laat gelden en die Brussel ook als
zijn hoofdstad blijft beschouwen!
Bovendien moet het voor iedereen duidelijk zijn dat een derge\\\^ gesprek slechts zin heeft
wanneer het gevoerd wordt met
het oog op machtsuitoefening en
konkrete verwezenlijkingen.

Daar waar het regeringsprogramma geen enkele konkrete Vlaamse
eis bevat kon gehoopt worden
dat tenminste via de normale parlementaire procedure enkele van
de konkrete eisen van het Overlegcentrum van de Vlaamse Verenigingen aan bod zouden komen.
Welnu, nog zopas hebben wij het
moeten beleven dat de CVP, broederlijk verenigd met de PSC en
bijgestaan door de PVV het wetsvoorstel tot splitsing van het

ondubbelzinnig te bevestigen dat
wij het bestaansrecht en de bestaansmogelijkheid van het vrij
onderwijs zowel als van het overheidsonderwijs hardnekkig zullen
verdedigen en dat wij hopen dat
mogelijkheden zullen geschapen
worden voor het tot stand komen
van pluralistische gemeenschapsscholen die echter aan niemand
mogen opgedrongen worden.
Wij betreuren echter dat dit eerlijk standpunt in sommige mid-

DE ECHTE DEMOKRATISCHE
GEEST BROKKELT AF
Tevens wenst de VU een Vlaamse
staat, en een bondstaat, waarin
de échte demokratie terug in ere
wordt hersteld.
De gevaarlijke steun aan de pers
die door de regering bovendien
eenzijdig wordt gemanipuleerd,
het fnuiken van de vrije en gevarieerde berichtgeving door het
opdrijven van de posttarieven,
ook voor de onafhankelijke opmiepers, het definitief monopoliseren en politiseren van het sindikalisme in het openbaar ambt,
het regeren buiten het parlement
met de medewerking van onkontroleerbare drukkingsgroepen, de
verzaking van de meerderheidspartijen aan hun parlementaire
rechten en plichten, het zijn allemaal bedenkelijke verschijnselen die wijzen op het afbrokkelen
van de echte demokratische geest.
Daartegenover plaats de VU haar
uitgebreid progran>ma voor de
herwaardering van het parlement
en voor het herstel van de onafhankelijkheid van de politieke besluitvorming t.o.v. de druk van_
aparte private of groepsbelangen.'

DE VU ALS SOCIALE PARTIJ
Deze Vlaamse staat die wij willen, toehoorders, is geen doel op
zichzelf. De staat is er om de
mensen.
De VU is dan ook een sociaalbewogen partij. In een Vlaamse
staat stellen wij het streven naar
sociale rechtvaardigheid voorop.
Met fierheid mogen wij terugblikken op het baanbrekend politiek
denkwerk van de partij inzake
herverdeling, fiskalisering van de
maatschappelijke zekerheid, het
minimum
inkomen,
enzomeer,
waarvan sommige aspekten reeds
zijn doorgedrongen tot op het
vlak van regeringsinitiatieven.
In dit kongres hebben wij nogmaals duidelijk onze oprechte bekommernis getoond om onbevangen het probleem van de maatschappelijke struktuurhervormingen te benaderen.
Reeds jaren waarschuwt de partij voor de ongebreidelde materialistische konsumptie-etiek van
ae westerse samenleving, voor
het
ekonomisch
en
sociaal
machtsmisbruik van monopolies
allerhande, voor de afbraak van
het leefmilieu.
Het weze nogmaals duidelijk onderstreept dat men niet op de
VU moet rekenen voor d ^ verdediging van kapitalistische privilegies, voor het bevorderen van de
Concentratie
van
ekonomische
macht in de handen van enkelingen, voor het dienstbaar maken
van politiek gezag aan privé-belangen.
Maar tevens wijzen wij als humanisten en demokraten het dogmatisch gauchisme af, dat de weg
tracht te banen voor een absolutistische maatschappij waarin met
dwang een utopische gelijkschakeling wordt opgedrongen, en het
kreatieve initiatief van de enkeling tenslotte wordt doodgedrukt.
Wij wensen het streven naar een
menselijk evenwicht tussen gelijkheid en vrijheid. De inflatie en
de recessie hebben op welhaast
dramatische wijze de aandacht
gevestigd op de sociaal-ekonomische struktuurproblemen van het
westen. Het getuigt van de ernst
waarmede de VU haar sociale bekommernis beleeft dat zij reeds
in 1973 te Oostende de huidige
evolutie voorspelde en de beginselen vooropstelde van een sociaal-verantwoorde
anti-inflatiepolitiek. Het anti-inflatieplan van
de Volksunie staat in schrille tegenstelling tot het onsamenhangend beleid van een regering die
onder druk van het georganiseerde bedrijfsleven en van de sindikaten een ééndagspolitiek voert,
een ééndagspolitiek die de exportpositie,
levensnoodzakelijk
voor de tewerkstelling, ondermijnt.

VOOR DE VLAMINGEN IS
HET MOMENT NOOIT GESCHIKT
De regering misbruikt evenwel de
sociaal-ekonomische
toestand
om eens te meer de Vlamingen
In de hoek te drummen.
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in de hele waaier van de kuituurpolitiek.
Vlaanderen is met de verzuilingspolitiek niet gebaat en de geschie.
denis van de Vlaamse beweging
bewijst hoe noodlottig dergelijke
politiek in het verleden voor de
Vlaamse gemeenschap is geweest. Of wil men soms terugkeren naar de tijden waarin de groei
naar volwassenheid van de Vlaamse gemeenschap met herderlijke
brieven of instrukties van de loge werd gefnuikt ?
De VU zal de levensbeschouwelijke verdraagzaamheid hardnekkig
blijven verdedigen.

IN DE VAART DER VOLKEREN

kiesarrondissement Brussel-HalleVilvoorde voor onbepaalde tijd
liet verdagen. Het is trouwens tekenend dat deze vraag tot verdaging werd geformuleerd door een
Vlaamse CVP-er en dit in het
Frans ! Het wetsvoorstel tot afschaffing van de faciliteiten werd
niet eens verdaagd maar gewoon
verworpen en dit door Vlaamse
politici en partijen die het manifest van Halle mede onderschreven hebben en waarin deze afschaffing eveneens als konkrete
eis stond ingeschreven.
En wanneer de eerste-minister
gebruik meent te moeten maken
van de televisie om te vragen of
dit een regeringskrisis waard was
in de moeilijke omstandigheden
van vandaag, dan vragen wij
waarom
sociaal - ekonomische
moeilijkheden eenzijdig misbruikt
worden om de Vlamingen 't zwijgen op te leggen. Waarom aan de
franstaligen niet op hun beurt
gevraagd wordt omwille van deze
toestand af te zien van hun chantage en van hun verzet tegen regelingen die alleen op het Vlaamse grondgebied betrekking hebben. Of zijn het alleen de Vlamingen die de politieke last van de
krisis moeten dragen ?
VERZUiLINGSPOLITIEK IS
NADELIG VOOR VLAANDEREN
De VU is tevens een pluralistische
en demokratische partij.
Als
volksnationalisten
wensen
wij een diepe eerbied op te brengen voor de verscheidenheid van
levensopvattingen in onze gemeenschap.
In deze zin neemt de VU deel
aan de werkzaamheden van de
verruimde
schoolpaktkommissie
en levert zij er een zeer positieve
bijdrage. Wij wensen nogmaals

dens van het katoliek onderwijs
gewild of ongewild wordt misvormd en het onjuiste gerucht
wordt verspreid als zou de VU het
gemunt hebben op de uitschakeling van het konfessioneel onderwijs. Evenzeer betreuren wij het
ongemotiveerde wantrouwen dat
in sommige vrijzinnige middens
tegenover de VU tot uiting komt.
Met spijt stellen wij verder vast
dat sommige partijen om partijpolitieke redenen menen de levensbeschouwelijke verzuiling en
onverdraagzaamheid opnieuw te
moeten aanwakkeren.
Deze politiek komt o.m. tot uiting

Wanneer wij hardnekkig streven
naar de verwezenlijking van een
Vlaamse staat, is het tenslotte
niet om ons op te sluiten binnen
de grenzen van ons eigen gebied.
Wel integendeel, dan is het omdat wij vanuit deze Vlaamse staat
als partner in de Bondstaat onze
plaats in de wr -eld willen innemen en onze verantwoordelijkheid opnemen.
Want wij zijn er ons zeer van
bewust dat indien België verplichtingen heeft tegenover de
NAVO-partners, wij als volk evenzeer verplichtingen hebben tegenover andere volkeren, vooral
de verdrukte en onderontwikkelde volkeren.
Is het niet tragisch dat onze jeugd
op dit huiveringwekkend moment

in de evolutie van de wereld nog
steeds gehinderd wordt door de
staatkundige wanorde in het eigen land.
Ook wij willen Europa bouwen,
maar wij aanvaarden met dat onze politieke leiders zich opwerpen als bouwers van Europa, zonder in staat te zijn voor hun eigen
volk, voor Vlaanderen orde op zaken te stellen en te zorgen voor
een fatsoenlijke herinrichting van
de Belgische staat.
De houding van de oliesjeiks kan
ons schokken, maar men kan niet
ontkennen dat zij ons een dwingende boodschap brengen. De
boodschap dat de tijd voorbij is
waarin het westen zijn ongehoorde luxe en konsumptie-geloof kon
opbouwen op de onderontwikkeling van anderen. Achter de druk
van de olielanden rijst bovendien
het huiveringwekkend spook van
de derde wereld met zijn onvoorstelbare armoede.
De energiekrisis, de inflatie, zij
zijn de uiterlijke tekenen van
grondige veranderingen.
Voor ons Vlamingen, stelt zich de
dwingende vraag : hoe treden wij
als groep, hoe treden wij als volk
deze wereld tegemoet ?
Een echte herverdeling realiseren, om de armoede uit te schakelen, en dit bij een afnemende
groei van het bruto-nationaal produkt, én tegelijkertijd een drastische milieupolitiek voeren én
voor energie en grondstoffen uit
de arme landen een rechtvaardige prijs betalen. Ziedaar de vragen die nu om een oplossing
schreeuwen. Om échte oplossingen in de feiten. Niet in slogans,
rode boekjes of enciklieken
ONZE ZORG
Wat mij echter verontrust is het
feit dat wij als groep, als volk
dreigen overrompeld te worden
door deze vragen, nog vooraleer
wij de hypoteek van de onnatuurlijke unitaire Belgische staat hebben gelicht. Dat wij Europa moeten intreden — en misschien zelf
weer beginnen maken — langs
vreemde of vervormde poorten.
Dat wij als groep politiek niet
zouden bestaan.
Federalisme, Vlaamse staat : het
zijn geen toverwoorden, het is de
loopplank waarover de Vlamingen
het nomansland inmoeten van de
nieuwe wereld, die vanuit de onderontwikkelde landen ons konsumptie-eiland begint te omsingelen. En terecht.
Ziedaar de redenen, waarom de
partij een onvervangbare rol te
spelen heeft.
Ziedaar de redenen waarom wij
meer dan ooit beroep doen op uw
inzet, uw offervaardigheid, uw
geloof en uw trouw.

MIJNEN
WEER BELANGRIJK

Staatssekretaris Dhoore heeft aangekondigd dat het Kemplsch kolenbekken zal worden gerevaloriseerd. De produktie wordt opnieuw opgedreven en er zullen 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen vrijkomen.
Sinds 1965 heeft de Volksunie zich samen met de meest
bewuste mijnwerkers in Limburg steeds hardnekkig verzet
tegen de door de regering gevoerde sluitingspolitiek, die
voor vele mijnwerkersgezinnen een ware beproeving was
en bovendien op termijn de energievoorziening van het
land in gevaar kon brengen. Maar de regering bleef koppig en de vakbonden legden zich bij het sluitingsprogramma neer. Dit heeft tot drama's geleid, die een droesem
van bitterheid hebben nagelaten in vele Limburgse harten.
Nu de regering plots het geweer van schouder verandert
zullen velen in de mijnstreek zich wel even de donkere
dagen herinneren toen de mijnwerkers en de VU alléén
stonden tegenover het hele Belgische establishment.
Wij hadden — te vroeg — gelijk. Dat blijkt nu wel.
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GEEN PLAATS MEER
VOOR KINDEREN...
Tijdens de slotzitting van het voorbije Volksuniekongres te
Hasselt, zag je heel veel vrouwen als aanwezig kaderlid,
meer dan ooit het geval was tijdens een grote partijvergadering.
.
.
j
Toen de aktualiteitsresoluties werden gestemd, en de zesde
aan de beurt kwam, klonk applaus voor de « prioritaire »
eisen, zoals het stimuleren van de koëdukatie en gelijke
onderwijs- en vormingskansen, het toepassen in het bedrijfsleven van het principe van gelijk loon voor gelijk werk, de
hervorming van het huwelijksgoederenrecht en het erfrecht,
maar vooral voor wat heette : « het herwaarderen van het
opvoedingswerk vgn de vrouw in het gezin ».
Een heer uit Veurne wou
in dit verband wat opmerken, maar kreeg — door
allerlei
omstandigheden
— het woord niet.
Het bleek dat hij had wilMen wijzen op de onrustwekkende daling van het
geboortecijfer in Vlaanderen en hoe de « prokreatie » (!) te herwaarderen.
De algemene voorzitter,
Frans Vander Eist, toonde in zijn slottoespraak dezelfde bezorgdheid als de basismilitant uit de verre Westhoek.
Iedereen deelt bovenvermelde zorg en het is één van de
werkopdrachten van de Vrouwenwerkgroep in onze partij, de
oorzaken van de demografische evolutie te onderzoeken
Hierbij kunnen we reeds het volgende opmerken : de laatste
decennia brachten in Vlaanderen een ekonomische revolutie
teweeg. Zoals in andere landen van West-Europa kregen we
een materialistische konsumptiemaatschappij opgedrongen.
Om de aangeprezen levensstandaard en levenswijze te bereiken, was veel geld nodig, die de man met zijn arbeid alleen
niet kon opbrengen. De vrouw besloot tot buitenshuiswerk.
Had de ekonomie vrouwenhanden steeds meer nodig, door
steeds toenemende vraag en produktie, dan had zij helemaal
niet gedacht aan de kinderen die de vrouw moest verzorgen.
Er kwam een breuk tussen de ekonomische situatie en de
gezinswerkelijkheid.
De buitenshuiswerkende vrouw zag geen mogelijkheid kinderen-opvoeden en arbeid met elkaar te kombineren, ook omdat
de maatschappij in feite geen plaats voor kinderen voorziet.
Treffend is de ontwikkeling van de woonkultuur in de Wirtschaftswundertijd : de fiat biedt geen plaats voor kinderen,
en in de building-buurt vindt junior geen spel-ruimte.
De psichisch-ontmoedigde vrouw verkoos het dikwijls bij
het ene kind te houden, en dat meestal met verdriet in
't hart.
Daarbij voltrok zich een gedachtenevolutie bij de vrouw : zij
ontdekte dat zij buitenshuis sociaal kon meetellen, en moest
de arbeidersvrouw dikwijls uit financiële noodzaak mee-werken, dan vervulde de meer gegoede Eva een buitenshuistaak
om zich maatschappelijk te laten gelden.
Het is toch een elementair-menselijk recht zijn persoonlijkheid uit te bouwen. Het bereiken van een bepaalde funktie
in deze ongenadige samenleving is echter een vlerentwintlgurentaak en vele vrouwen zagen geen mogelijkheid om daarbij kinderen op te voeden, ze maakten de keuze, met wroeging in 't hart.
Komt daarbij dat traditioneel in onze maatschappij de heren
der schepping wel veel van kinderen houden, maar de opvoedingstaak met de vrouw weinig delen en slechts « optreden » als uiteindelijke « strafrechterlijke » autoriteit.
Eva moest de financiële gezinsiast delen, maar de kinderlast moest zij alleen dragen, en de huishoudelijke taken
bleven haast uitsluitend voor haar.
Vele vrouwen konden dat alles tegelijk niet meer aan.
Tenslotte schakelde de ekonomische evolutie in Vlaanderen
steeds meer de landbouwers- en middenstandsgezinnen weg,
groepen die traditioneel veel kinderen opbrachten.
De maatschappij heeft ook het opvoedingswerk van de vrouw
riooit gewaardeerd. Met « waarderen » bedoel ik niet de vele
rraaie woorden en de kommerciële « Moederdag » éénmaal
per jaar, maar de ekonomische meerwaarde van het moederzijn werd gewoon genegeerd. De waarheid is dat de appreciatie in klinkende munt moet worden omgezet.
Persoonlijke bevrijding gaat onvermijdelijk samen met financiële onafhankelijkheid.
Nu kan je wel met SPT (Sociaal-pedagogische toelage) de
pil vergulden, maar het blijft een symbolisch gebaar en met
zinnebeelden Is de mens In deze bikkelharde samenleving
niet of weinig gebaat.
We staan met het konkreet-maken van « de herwaardering
van de opvoedingstaak van de vrouw in het gezin » voor een
reuze-groot probleem.
In volgende artikelen willen we hierop nader ingaan. Wel
hadden we graag jullie mening gekend. Wie slijpt haar of
zijn pen ?
Huguette De Bleecker

VROUWENWERKGROEP VU
Op zaterdag 1 maart komen we opnieuw samen. We vergaderen te Gent In café Reinsert, Maria-Hendrikaplein, rechtover het Sint-Pietersstation. Onze samenkomsten beginnen
stipt om 15u., en om 18u. hebben we alles besproken. Dit jaar
behandelen we het tema « Gelijkheid voor de vrouw in politiek, gezin en arbeid ». West-Vlaanderen zal een « dag » uitwerken, Oost-Vlaanderen komt waarschijnlijk tweemaal samen, Brabant volgt. In het najaar houden we een algemene
VU-Vrouwendag. We zouden je aanwezigheid en medewerking
erg op prijs stellen. Neem kontakt op met : Huguette De Bleecker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent. - Tel. (091)25.64.87.
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WANNEER SPLITSING
TOERISTISCHE DIENST ?
Binnen niet zo lange tijd meer
gaat de heer Hauïot, kommissaris-generaal
voor
toerisme
met pensioen. Ook de twee adjunkt - kommissarissen-generaal
naderen snel de pensioengerechtigde leeftijd. De tijd is dus
gunstig om een radikale splitsing van het Belgisch Kommissariaat-generaal voor Toerisme
door te voeren en autonome
Vlaamse eit Waalse diensten op
te richten. Alle insiders zijn het
daarover eens. De meeste toeristische
diensthoofden
in
Vlaanderen zien uit naar de logische doortrekking van de kulturele autonomie op het toeristische vlak. In Vlaanderen vooral neemt men het niet langer
dat de toeristische provincie bij
uitstek, West-Vlaanderen, die ca
70% van alle toeristisch verblijf in ons land voor haar rekening neemt, van het toeristisch
budget slechts evenveel krijgt
als bvb. Henegouwen, een Waalse provincie die slechts een onbeduidende betekenis als toeristisch centrum heeft (Doornik,
met veel moeite Bergen en... de
ekonomische flop Ronquières,
voorbeeld van Waals-Belgische
geldmorserij).
Waarop wacht minister Chabert
om daarvan werk te maken ?
En ook om een einde te maken
aan de budgetaire diskriminatie
van de Vlaamse provincies en
dus van de schromelijk overdreven begunstiging van een in het
nuiet verzinkend Waalse toeristische « belangrijkheid ».

laat staan integratie stellig niets
in huis komen. Hoelang zal die
beschamende voogdij nog duren ??

ARETZ-HERDENKING
Op 14 februari a.s. is het twee
jaar geleden dat mejuffer Hub.
Aretz overleed. We hoeven deze
reddende engel van vele repressieslachtoffers, deze verzetsstrijdster, die haar humaan werk
tijdens de bezetting met opsluiting in een Duits concentratiekamp moest bekopen, doch na
de oorlog grootmoedig en hardnekkig voor amnestie streed,
niet nader voor te stellen,
in deze tijd waarin het amnestievraagstuk andermaal in de
politieke aktualiteit kwam, past
het dat wij deze schone, Vlaamse figuur piëteitsvol gedenken.
Daartoe zal o.m. op 14 februari
a.s. te Berlaar tijdens een
eucharistieviering
gelegenheid
zijn.

DE ZOVEELSTE KAPING
Zoals je wellicht allen weet kunnen de
parlementsleden
's
woensdags tijdens de middaguren de sport-infrastruktuur van
de l\^ilitaire School gebruiken
om zich fit en lenig daarna aan
de wetgevende arbeid te begeven. Slechts een 10-tal dapperen komen gewoonlijk opdagen.
Tijdens 't vervoer naar de turnzaal merkte Willy Kuijpers op
dat er slechts 1 Franstalige bij
was, nl. Albert Parisis, en daarom stelde hij voor Parisis te gij-

morgen

WILLEM DE MEYER 75
Dezer dagen vierde de Vlaamse
bard Willem De Meyer zijn 75e
verjaardag. Hij werd zeer onlangs daarvoor hartelijk gevierd
in het Antwerpse. Niettegenstaande zijn hoge leeftijd staat
de Willem nog steeds zijn man,
o.m. bij het leger, waar hij de
Vlaamse soldaten leert zingen.
Op onze beurt wensen we Willem De Meyer, die zoveel deed
en doet voor het Vlaamse lied,
van harte proficiat en ad multos
annos !
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YU-VUJO
met TAK
naar
SCHAARBEEK
samenkomst
11 uur achter
KVS - BRUSSEL
FLAUWE TOP
VU-parlementsleden hebben al
bij herhaling gewezen op de
zeer
zwakke
Belgisch-Nederlandse kulturele samenwerking.
Den Haag lijdt aan een inmengingsfobie, Brussel wordt geremd door de Waalse afkeer en
vrees voor het heel-nederlands
gebied.
De jongste (5e) kulturele top
die dinsdag in het Gatshuis in
Den Haag werd gehouden bewijst dat eens te meer. Behalve een « Belgisch Huis » te
Amsterdam en de oprichting
van een spellingskommissie, die
het zoveelste advies moet uitbrengen werd de wens uitgedrukt, de gemengde kommissie
ter uitvoering van het BelgischNederlands Kultureel Akkoord
te splitsen in drie : één uitgaande van de Nederlandse Kultuurraad, één van de Franse KR
en één van het Belgisch Parlement. Met deze laatste kommissie zou Nederland dan « gemeenschappelijke zaken » bespreken.
Het ruikt er sterk naar dat
« Brussel » een dialoog en een
samenwerking Nederlandse Kuituur-Nederland wil beletten. Op
die enggeestige, unitaristische
basis zal er van een heel-nederlandse kulturele samenwerking

zelen om daarna het federalisme af te dwingen. Een andere
snuggere merkte evenwel op dat
dit plan niet kon slagen, omdat
men voor Parisis nooit een losprijs zou betalen.

BODEMLOOS VAT
Uit een vraag van VU-kamerlid
Peeters blijkt volgens het antwoord van het ministerie van
Ekonomische Zaken het volgende : sinds de overname door
de staat van de kristalfabriek
van Val Saint Lambert is het
verlies verviervoudigd (van 69
miljoen naar 372 miljoen I) De
totale « rijksinspuiting » (voor
meer dan 60% geleverd door de
Vlaamse belastingbetaler) bedraagt nu een half miljard. Hoop
op beterschap is er niet, ook
niet door het arbeidersbelieer.
Val Saint Lambert is een — te
dure — luxe voor het land. Hoe
ongraag we het schrijven (met
het oog op de arbeiders) maar
zo kan het niet langer, des te
meer daar er veel te veel Waalse luxe-, onrendabele of slecht
beheerde
bedrijven
mede met ons geld kunstmatig in
leven worden gehouden. Ook dit
schandaal moet ophouden !

Op
de
vergaderingen
van
woensdag en donderdag van de
Vlaamse Gewestraad te Mechelen trok de Volksunie andermaal
en als enige oppositiepartij (de
BSP boycot de zittingen) resoluut te velde tegen de mogelijkheid van een gewestvorming
(resp. federalisme) met drie
(Vlaanderen ,Wallonië en Brussel). De VU stelde vast dat door
de beleidsnota's van minister
De Backer en staatssekretarissen Dhoore en Poma de Vlaamse Brusselaars aan de fransdolle Brusselse imperialisten worden overgeleverd. In een ordemotie verweet de VU de regering de Brusselse Vlamingen
dood te zwijgen, omdat van een
drieledigheid wordt uitgegaan,
die niet strookt met de kulturele, sociale en ekonomische
werkelijkheid. De Vlamingen in
het Brusselse moeten via de
subnationaliteit op vele domeinen onder het zelfde beleid
vallen als de andere Vlamingen.
Minister De Backer was gedwongen deze laatste zienswijze bij te treden.
Zowel in het parlement, als in
de kuituur- en gewestraden is
de VU in feite de enige partij,
die een volwaardige en effektvolle oppositie voert.

REGERING
VAN HET DURE LEVEN
Er gaat sinds het bewind van
Leo Anders (ook bijgenaamd :
de Beledigde) geen maand voorbij zonder opslag van diensten
en goederen. Thans is het de
beurt aan het bier (1 fr. meer
voor het pintje) en 6 fr. meer
voor één kgr. boter (ondanks
de Europese boterberg !) Straks
heeft Honoré Gepluimd zelfs
geen vel meer...
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DANK
Het verloop van het kongres
was smetteloos. Deze gang van
zaken lag in de hand van een
aantal mensen die wij hier speciaal wensen te bedanken. De
algemene koördinator Jan Roux,
de verantwoordelijke voor het
sekretariaat (denken wij maar
aan het klaarmaken van de
goedgekeurde kongresresoluties
en bedeling aan de uitgang) was
Vic Beirens. Het vriendelijk onthaal werd verzorgd door de
lieftallige meisjes van de Erasmus-school o.l.v. Flor Wums en
J.P. Claes. De ordedienst stond'
o.l.v. Karel Wyckmans. Al de
stemopnemers gelieven onze
dank te aanvaarden in de persoon van dhr Jan Plas, arr. voorzitter Tongeren-Maaseik. Stelde
gratis bloemen en zijn tijd ter
beschikking en zorgde voor de
opsmuk van de kongreszaal Jan
Van Baelen. De Limburgse afdeling van het Vlaams Kruis
hield een medisch oogje in het
zeil. Verder werden er 95 gastvrije Limburgse families gevonden om zoveel kongresgangers
te herbergen, draaide de babysit dienst zeer voortreffelijk en
was het dank zij Jos Schreurs
die voor de bordjes en de wegwijzers in de stad zorgde dat
er geen vrienden hun weg verloren.
Al deze puike diensten waren
slechts mogelijk dank zij Renaat
Van Heusden die met zijn - gekend entoesiasme zo veel mensen aan het werk kon zetten.
Aan deze vermelde en niet vermelde vrienden uit Limburg van
harte dank u wel !

BLOEMEN
Onze kongressen worden meer
en meer door aktleve vrouwen

bezocht. Fijn ! Een van de referaathouders was een dame :
Lutgart De Beul. Voor de aanvang van de plenaire vergadering werd aan alle dames bloemen aangeboden. Toen hun resolutie met een grote meerderheid werd goedgekeurd gingen
al deze bloemen triomfantelijk
de hoogte in.
Heelwat
echtparen
brachten
hun kinderen mee. Deze werden
opgevangen en in een van de
vele lokalen van het kultureel
centrum ondergebracht.
Dat het met kinderen niet altijd gestroomlijnd gaat bewijst
het bord dat op een zeker ogenblik in de zondagmorgense kongreszaal binnenwandelde met de
tekst : «de moeder van Steven».
Vergezeld van teder geglimlach
liep een jonge dame op het bord
toe...

W I T WATER
Dank zij de Hasseltse overnachtingsdienst hebben heelwat kongresgangers in de Limburgse
hoofdstad kunnen overnachten.
« Vlaanderaars » en Brabanders
wilden wel eens dat verre «provinciestadje» leren kennen. En
het moet van het hart, het viel
best mee. De avond gaf ruim
de gelegenheid om te verbroederen en menige anekdote op te
halen. Dé ontdekking voor velen
was het « wit water », beter gekend als : Hasseltse jenever.
Toen op een zeker ogenblik van
de hak op de tak springend de
haikoe CJapans drieregelig vers)
ter sprake kwam schreef iemand
op een bierviltje, in de witte
rijkdom van een kelkje jenever
kijkend : wit water van graan /
en tranen in deze nacht / bitter
als sake...
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CITATEREN
Op zo'n kongres worden steeds
een heleboel zinnige dingen verteld. Maar soms glijdt er wel
eens iemand in het volle vuur
van de overtuiging uit op de onVerwachte
bananeschil. Toen
prof. Maton iemand wou overtuigen van zijn mening verklaarde hij onomwonden : « Mijn logika is logischer ! ». Dat weten
we dan weer...

SCHANDE
Na de lang toegejuichte rede
van Frans Van der Eist schraapte iedereen de keel voor « de
daverende Vlaamse leeuw »,
maar die kwam niet. Senator
Coppieters kwam dan vertellen
dat er in het hele kultureel centrum géén enkele plaat was met
de Vlaamse leeuw op ! Coppieters zette dan maar zelf uit volle borst ons nationaal lied in.
Dit gebeurde nadat hij, tot groot
genoegen van Wim Jorissen, als
een volleerd padvinder driemaal
abonnementen ! abonnementen !
abonnementen I had geskandeerd...

MONNIKEN
In de rand van alle kongressen
wordt er steeds heelwat gevent
door vaak de meest onmogelijke
bonden. Hasselt bracht op dat
vlak echter een «nieuw geluid».
Kaalgeschoren,
Engelstalige
monniken van de Hare Krishnabeweging verkochten er Ip's met
weeïge
medidatiemuziek.
En
met sukses want de prijs was
verbazend laag. Al bij al reikte
ons pluralisme nog niet zo v e r -

Het gaat er stilaan op lijken dat de vlotters Oerlemans en
Hassan de figuren van bet jaar zullen worden. Als dat hun
wens en hun streven was, dan hebben zij het geluk onvoorwaardelijk aan hun zijde : de pers, die naar opvallend nieuws
vist in een gebeurtenissen-arme tijd ; het ophefmakend meningsverschil tussen hen beiden en tenslotte wat voor de
perslui, de lezers, de kijkers en de luisteraars eigenlijk het
minst interessante is : de geslaagde overtocht op de plaats
waar de Atlantische Oceaan het smalst is, maar toch nog 82
dagen breed bleek voor » De Laatste generatie ».
In het Marokko van Hassan spelen pers en radio en televisie
natuurlijk een veel bescheidener rol, zodat Hassans reputatie
er moet overgeleverd worden van mond tot mond — net als
bij ons tijdens de middeleeuwen — en dus niet ver buiten
de grenzen van zijn dorp zal uitgedragen worden. Maar misschien wordt Hassan nu wel eerste burger, held en opperhoofd van zijn stam, zodat hij zich met de smaak van de
roem in de mond en wat Europese centen in zijn zak, verscheidene exemplaren kan aanschaffen van alle levende
wezens die aanzien en macht verschaffen in verhouding tot
het aantal dat men ervan bezit. Hassan maakt zich vandaag
weliswaar sterk ooit de legendarische held te zullen zijn op
een oceaanvlot, maar alles laat vermoeden dat de wereld
hem spoedig zal vergeten.
Met Oerlemans kan het helemaal anders verlopen. Het scenario van de gepatroneerde opgang naar de toppen van de
roem tekent zich reeds flink af. Op de BRT blijft het brandnieuws en in de geschreven pers — wat gaqt het worden
als « Zondagsnieuws » en « Kwik » zich eens met de zaak
zullen bemoeien I ? — herhaalt men voortdurend pro's en
contra's naast elkaar, zodat Oerlemans een betwiste figuur
wordt, een ideale voorbereiding op de glorierijke dag waarop
zijn gedenkboek kan verschijnen. Dat boek zal verhalen over
de heroïsche strijd tegen Hassan, de stormen en de haaien.
Het boek zal met tienduizenden exemplaren tegelijk worden
gekonsomeerd en Oerlemans zal in een sportwagen van de
ene boekenbeurs
naar de andere moeten flitsen,
van
de ene voordrachtzaal naar de andere. En misschien zal hij
nog een paar keer op een of andere zee gaan zwalpen, onder
de puNicitaire vlag van Coca Cola of van een andere konsumptiereus die brood in hem zal zien. En dan zal de roem
van Oerlemans langzaam dalen, terwijl zijn bankrekeningen
imposanter zullen worden. Intussen kan hij zich — net als
Thor Heyerdahl — voor de rest van zijn leven gaan verschansen in een riante bungalow, ergens op een ruige bergflank
aan de Italiaanse Riviera.
Het kan natuurlijk ook helemaal anders verlopen. Het kan
roemloos eindigen. Bijvoorbeeld als Oerlemans het prachtig
uitgekiende scenario plots overhoop haalt door helemaal
geen boek te schrijven of te laten schrijven of door bijvoorbeeld zolang te talmen dat de perslui zich uit pure verveling
gaan bezighouden met andere « opwindende » gebeurtenissen. Of misschien door onverwacht te erkennen dat zijn
kortstondig waagstuk meer geëerd wordt dan het « waagstuk » van hen die een leven lang hun bezit, hun gezondheid
en bun gemoedsrust hebben geofferd, anoniem en voor het
geluk van anderen.
FRANS-JOS VERDOODT

Waar loflijke gewoonte werd ook in Hasselt het partijbestuur
Onze nat. voorzitter in gesprek met burgemeester
Meyers.

door het stadsbestuur

ontvangen.

NU
NOG 2 J 2 3 NIEUWE
ABONNEES NODIG!
Zo hoort het ! De abonnementenslag bereikt stilaan zijn doel. Even een blik op
de provincies in de top-20. Oost-Vlaanderen spant de kroon met zeven topwervers. Daarin valt speciaal het arr.
Aalst op met niet minder dan vier trekpaarden. Bert De Cremer, broer Herman
en zuster volksvertegenv^oordiger Georgette De Kegel en Jan Caudron.
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Antwerpen en Brabant met elk vijf wervers. West-Vlaanderen drie en Limburg
één. Vrienden, uit het kleine Limburg
met het grote kongres, nu moet het gebeuren !
Totaal bekeken loopt alles goed. Toch
nog even herinneren aan de vele gedane eden en beloften... en dan komen
w i j er wel !

N.B. Daar Hassan zich driemaal per dag naar het Oosten
richtte voor zijn gebed, is het onbegrijpbaar dat hij zo
snel het noorden verloor.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mia Ceens, Kapelle-op-den-Bos
Karel Rigo, Cent
Eugeen Franco, Oostende
}oris Depré, Tervuren
Koen Van Meenen, Heusden (O. -VI.)
Joke De Caster, Ledeberg
Roger Van den Bilcke, leper
Nicole Van der Donckt, Bertem
Lieve Jaspers, Hombeek
Jozef Labaere, Kortrijk
Frans Van Dessel, Nijlen
Bert De Cremer, Denderhoutem
Ceorgette Martens-De Kegel, Ninove
Herman De Kegel, Pollare
Jan Caudron, Aalst
Juul Moens, Antwerpen
jaak Gabriels, Bree
Ferre De Beuckelaer, Kontich
Carlos Van Coillie, St.-Kwintens-Lennik
Wim Jorissen, Mechelen

Miei Van Langendonck, St.-Kat.-Waver

1450
1394
1349
543
456
447
420
414
396
391
336
320
323
300
297
287
276
268
254
252
252
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(jeeveedee) Een grondwetswijziging (of een poging daartoe)
draait nogal eens uit op een lijdensweg. De Vlamingen kennen het verschijnsel maar al te goed, en kijl<, het is in noordNederland niet anders. De afgelopen week is die weg, gemarkeerd met borden als « Gekozen regeringsformateur », « Distriktenstelsel bij verkiezingen », « Ook de burgemeesters
moeten voortaan gekozen worden », enzovoort, voor alle
verkeer afgesloten en feitelijk opgeheven. Acht jaar lang
hebben de politici zich op deze weg bewogen (maar wel in
twee richtingen I), thans is het afgelopen : alle plannen om
via een grondwetswijziging het Nederlands staatsrechtelijk
bestel te hervormen, werden door het parlement weggestemd.
Dit negatieve resultaat van een diskussie dat in alle politieke
partijen aan de orde is geweest, betekent overigens geen
verrassing. Want met de feitelijke dood van de partij Demokraten '66 (D'66), vier maanden geleden, ging ook de grote
gangmaker van de hervormingsbeweging heen en was het
al duidelijk dat het proces zijn vaart verloren had.
D'ee was immers rond de verkiezingen van 1967 de partij
die, vooral bij monde van haar oprichters Hans van Mierio
en Hans Gruijters (de huidige minister van Volkshuisvesting),
propageerde dat de burgers meer invloed moesten krijgen
op de regeringsvorming en dat de afstand tussen kiezers en
gekozenen diende te worden verkleind. Voor het ene zagen
de Demokraten de gekozen formateur als grote oplossing,
voor het andere lag de sleutel in het invoeren van een distriktenstelsel. Dit laatste dus in sterke afwijking van het
huidige Nederlandse systeem waarbij alle stemmen van het
land bij elkaar worden geteld en men dus niet, zoals in
België, per arrondissement stemt.

DE
GRONDWET WIJZIGEN ?
Zijdelings bood een distriktenstelsel ook een mooie kans
om een einde te maken aan de versnippering binnen het
partijensysteem. Immers, in tal van de te vormen distrikten
zouden bepaalde kleinere of heel kleine partijen geen schijn
van kans maken, terwijl ze er nü steeds weer in slagen —
dank zij het optellen van de stemmen — tot in het parlement
door te dringen. Een distriktenstelsel zag er sympatieker uit
dan het leggen van een • kiesdrempel » (zoals in WestDuitsland) en D'66 kon voor haar idee dan ook in vrij brede
kring aanhang verwerven. De gekozen regermgsformateur
paste op het eind van de zestiger jaren ook precies in het
demokratiseringsverlangen dat zich overal in het land begon
te uiten. Al gauw werden er ook de gekozen burgemeester
en de gekozen provinciegouverneur (kommissaris der koningin) aan toegevoegd en sommigen wilden zelfs meteen doorstoten naar de invoering van volksstemmingen naar Zwitserse snit.
Tijdens de regeringen-De Jong en -Biesheuvel boog een kommissie van staatsrechtkundigen zich over al deze ideeën.
Er verschenen lijvige rapporten, kongressen werden aan de
plannen gewijd, maar van lieverlee gingen ook de tegenstanders zich schrap zetten. Er bleken ook wel degelijke bezwaren aan de hervormingen te zitten. Bij voorbeeld : wat moet
een gekozen formateur doen als hij in het parlement niet de
meerderheid haalt ? Moet hij dan tegen de zin van de-kiezers
zijn kandidatuur maar laten schieten ? Een ander bezwaar :
doet een distriktenstelsel nog wel recht aan het princiep
van de evenredige vertegenwoordiging ? Is het niet juist
demokratisch dat ook kleine partijen in de Kamer aan bod
kunnen komen ? Bovendien groeide ook de mening dat er
nog wel ergere kwalen waren dan de afstand tussen kiezers
en gekozenen. De afschuwelijke burokratie bij voorbeeld
waaraan de burgers zijn overgeleverd. Of de steeds sterkere invloed van niet-parlementaire lichamen, vooral wat het
sociaal-ekonomische gebeuren betreft.
Samen met de geleidelijke neergang van D'66 leidden de
hierboven genoemde bezwaren tot steeds meer weerstand
tegen een grondwetsherziening, zodat bij de vorming van de
huidige regering (Den Uyl) besloten werd géén wetsvoorstel
in te dienen, doch slechts een nota aan de Kamer voor te
leggen. Het is deze nota die de afgelopen week finaal werd
afgewezen. Geen enkele van de voorgestelde wijzigingen
vond in het parlement genade, dus óók niet de afschaffing
van de Eerste Kamer (senaat), een plan dat eveneens in het
pakket van hervormingen was opgenomen.
Alles blijft dus bij het oude in Nederland, althans wat de
grondwettelijke regeling van het staatsrechtelijk bestel betreft. In de praktijk gebeurt er intussen wél iets : het sluiten
van stembusakkoorden bij voorbeeld, waardoor toch blokvormingen optreden die in het nadeel van de kleine partijen
uitvallen. En doordat bij verkiezingen meer en meer de nadruk wordt gelegd op personen in plaats van op partijen,
begint het erop te lijken dat de kiezer een tikkeltje te zeggen
krijgt over de persoon van de formateur. Meer dan marginale
verschijnselen zijn dat overigens niet. In feite duurt het oude
bestel voort en verandert er niets. Voor de vernieuwingskoorts die een aantal jaren in Nederland woedde, is « Den
Haag • ongrijpbaar gebleken.
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GEEN
BEMIDDELAAR
(AVD) Anwar Sadat kan vandaag
niet meer weggedacht worden
uit de bewogenheid in het M-0.
Van zijn vóór de Oktoberoorlog
('73) vaak inhoudloze, verbale
aanvallen op Israël is vandaag
niet veel overgebleven. Daarom
allicht is hij een geldige gesprekspartner geworden bij alle problemen die de konfliktsituatie aldaar
oproept. De Egyptische president
krijgt dan ook een bijzonder drukke agenda af te werken. Maandag
jl. ontving hij Gromyko van de
Sovjetunie... nadat partijvoorzitter Brezjnev zijn tegen 15 januari
jl. aangekondigd bezoek aan Kaïro
wegens « ziekte » had afgezegd.
Na de Sovjet-minister van buitenlandse Zaken is het dan weer de
beurt aan Henry Kissinger om
met Sadat het ingewikkeld midden-oostelijk schaakspel voort te
zetten. Tussendoor was de Egyptische leider dan nog te gast bij
Giscard d'Estaing van Frankrijk.
Het ontbreekt dus niet aan internationale belangstelling voor het

M-0 en voor de man, die een aanzienlijk deel van het Arabische
eisenpakket simboliseert.
De beslissing van Giscard om
Mirages en andere oorlogstuigen
aan Egypte te leveren zal het
evenwicht in de machtsverhoudingen niet in gevaar brengen. De
leveringen liggen immers gespreid over vele jaren terwijl de
Franse mogelijkheden zelf uiteraard vrij beperkt zijn en niet van
een aard, om de technologische
machtsposities in het M-0 te revolutioneren. Wat het meer politieke aspekt betreft is het zo
dat de Franse president nu een
ontwikkeling heeft afgerond die
al in 1967 door de Gaulle op gang
werd gestuwd : Frankrijk staat
achter de Arabieren terwijl het
tegelijk Israël wil steunen en de
soevereiniteit van de joodse staat
wil gewaarborgd zien.
De vraag of Frankrijk zich in de
toekomst onveranderlijk achter
Egypte zal opstellen hangt af van
de algemene ontwikkeling in het
M-0. Ook Gromyko's aanbiedingen kunnen voor Egypte erg verleidelijk zijn nu Washington de
handen vol heeft met leverancies
aan Iran en Saoedi-Arabië. Men
kan zelfs stellen dat de Franse
maatregel voor Egypte en Arable

alleen psichologisch belangrijk is.
Maar ook die overweging neemt
niet weg dat velen aanstoot nemen aan die duidelijke Franse
voorkeur vermits Parijs hierdoor
de bewapeningswedloop in het
M-0
helpt
stofferen.
Verder
wordt de invloed die Giscard
met zijn allesbehalve overdadige
leverancies in de Arabische wereld kan winnen overschaduwd
door nieuw Frans gezichtsverlies
in Israël, waardoor Frankrijk zijn
kansen op een gebeurlijke bemiddelingsrol
nagenoeg
kompleet
verspeelt. Als Sadat vandaag, zoals geredelijk aangenomen wordt
gewonnen is voor de « stapsgewijze » aanpak van Kissinger zou
Marianne er beter aan doen zelf
een multilaterale vredesprocedude te organiseren in plaats van
zich eenzijdig achter Arabische
standpunten te verschansen. Dit
zou alvast een nuttige en positieve poging zijn om het slaghoedje
weg te nemen van een « bom »
die de hele wereldvrede bedreigt.
Vooral nu Kissinger zelf veroordeelt lijkt tot suksessen die met
de dag moeilijker haalbaar zijn.

REFERENDUM
(AVD) De Britse « Observer » omschrijft het door premier Wilson
geplande referendum over Europa
als een « nieuwsoortig » en kon^
pleet « on-Engels » procedee. De
Britse traditie wil immers dat een
gewichtige beslissing als het toetreden tot of het uittreden uit de
Gemeenschap zijn beslag krijgt
op parlementairsniveau. Met haar
referendum is de Labourregering
derhalve aan een grondige wijziging toe van de tot dusver geldende politieke spelregels : in juni e.k. wordt alle stemgerechtigde Britten gevraagd of ze al dan
niet bij de Gemeenschap willen
blijven terwijl de 635 parlementariërs hierbij een tweederangsrol toegewezen krijgen. Naarmate
de historische
dag dichterbij
komt wint het « great debate »
aan vinnigheid en intensiteit. De
pers en wat men een tikje uit gemakzucht het establishment is
gaan noemen hebben hun antwoord al klaar. Voor hen zal het
maar « ja » wezen.
Er is inderdaad in de hele Britse
Aan de Leuvense Alma Mater werd Kurt Waldheim doctor honoris
geschiedenis geen precedent aan
causa de weg naar de vrede loopt ook nog eens over eer...
te wijzen dat zoveel veronachtzaming van het parlementair gezag.
Er rijzen dan ook bange vragen
of men in de nabije toekomst
volksraadplegingen over de autonomie van Schotland en over andere knellende items uit de weg
zal kunnen gaan. De wijze waarop
de leden van het Lagerhuis hun
(AVD) Van de twee partijkongressen (van de socialisten en van de oneigen meningsverschillen terzake
afhankelijke republikeinen) die zondag j l . resp. te Pau en te Parijs einaanpakken is op zichzelf al bedendigden lijkt dit van de socialisten veruit het belangrijkste. In een dekelijk. Het sakrosante beginsel
mokratisch bestel valt of staat de representativiteit van een partij nu
van de kollektieve verantwoordeeenmaal met haar getalsmatige aanhang. Wat dit betreft houdt de PS
lijkheid wordt immers opgedoekt.
(niet langer het SFIO van Guy Mollet) zijn onafhankelijk-republikeinse
Weliswaar zal de regering aan
tegenstander verre achter zich. Bovendien verheugen de Franse sociaparlement en kiezers een bepaallisten zich niet alleen in de toetreding van een PSU-fraktie onder leide oplossing aanbevelen maar
ding van Michel Rocard maar de PS-rangen werden ook gevoelig verook dan mogen tegenstanders
sterkt door pragmatische vakbondsmensen uit het CFDT. Onlangs is
van de Gemeenschap zoals Shode partij er zelfs in geslaagd door te dringen in regio's die vroeger tot
re, Benn, Poot en Barbara Castle
het exkluzief jachtgebied van de Franse KR behoorden. Als Frangois
voor uittrreding blijven pleiten.
Mitterand vandaag beweert dat zijn socialistische partij bij toekomstiVandaag liggen de modaliteiten
ge verkiezingen 30 pet van de uitgebrachte stemmen zal wegkapen bevan het referendum nog niet vast
zondigt hij zich niet eens aan euforische loslippigheid. Als de tekenen/ maar men vraagt zich nu al verniet bedriegen is de PS inderdaad op weg om de eerste partij te worontrust af of de stemmen zullen
den in een land dat door anti-socialisten wordt bestuurd.
geteld worden per kiesdistrikt of
En toch ziet de toekomst van de PS er niet bepaald probleemloos uit.
per regio. Mocht het betrekkelijk
Zoals alle partijen die hun ledenbestand onverwacht vlug zien stijgen
welvarende Zuiden van Engeland
zal ook de PS gekonfronteerd worden met verminderde homogeniteit
zich voor de Gemeenschap uitbinnen de eigen rangen. Zonder te stellen dat de PS uitgegroeid is tot
spreken terwijl het Noorden en
een amalgaan van onverzoenbaarheden ontkomt niemand aan de beSchotland voor uittreding optedenking dat het een haast magische goocheltoer is om reformisten,
ren dan zou die diskrepantie erg
vage gauchisten en meer technokratische vakbondsmensen op eenongunstig overkomen op het unizelfde formule samen te houden.
tair verenigd koninkrijk... Er liggen beslist een paar pijnlijke konHet was dus beslist nodig dat de PS zich ging bezinnen over haar ideofrontaties op de loer. En dit terlogische strukturen. Het eeuwig bekvechten met de KP is voor de linkwijl de inzet van het referendum
se frontvorming meer dan een gewone beproeving. Het socialistisch
zelf ontzettend belangrijk is voor
partijkongres heeft dan ook behendig gemaneuvreerd. De PS blijft
de onmiddellijke toekomst van
trouw aan streefdoelen die vroeg of laat tot een breuk moeten leiden
Albion. Per slot gaat het toch om
met het kapitalistisch sisteem, wat evenwel niet uitsluit dat ze op elekeen aangelegenheid die bepalend
toraai vlak konkurrentieel blijft voor de KP. Of de trend naar . matige »
kan zijn voor de oriëntatie van
radikalizering in de praktijk van een leien dakje zal lopen zal pas blijhet insulaire « Hjk » binnen een
ken wanneer de strijd om de machtspozitie in stad- en gemeentehuizen
veelvoud van politieke en ekonovoorgoed aan de orde is — een aangelegenheid waarbij de socialisten
mische blokken. Al bij al gaat het
in weerwil van andersluidende verklaringen op bepaalde allianties met
ook om de nationale soevereiniof koncessies aan het centrum aangewezen zal blijven. Er zal dus niet
teit van een natie die vroeger
gezegd worden dat het jongste partijkongres van de Franse socialisnooit wakker heeft gelegen van
ten alle tegenstellingen in eigen rangen heeft weggeveegd, een onEuropese belangstelling.
aangename omstandigheid waarmee vandaag alle snel groeiende partijen rekening moeten houden.

VERDEELDE LINKERZIJDE
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kan gebeuren in het openbaar
vervoer, de sociale mfrastruktuur, het milieubeheer, enz.
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Tos slot wees Nelly Maes op het
belang van de KMO's in Vlaanderen, op de Vlaamse probleemgebieden die dat gebleven zijn, op
de noodzaak de investeringen m
toekomstloze sektoren stop te
zetten, op de noodzaak van glijdende en verkorte werktijden en
van omscholing Wat de gastarbeiders betreft is een soepel optreden geboden en mag met uit
het oog verloren worden dat dit
vraagstuk slechts kan opgelost
worden door een nieuwe arbeidsverdeling op wereldvlak
VU-kamerlid Valkeniers achtte het
rechtvaardig dat de vrouw een
gelijk loon voor gelijk werk eist,
met dien verstande dat de arbeidsprestatie inderdaad gelijk is
Om psychische inzinking te vermijden ware een arbeidstijdsverkorting beter dan een langere vakantie Wat de tewerkstelling van
werklozen door de openbare diensten betreft achtte dr Valkeniers
de aanwerving van jongeren verkieslijker Hij laakte de oneerlijke kokurrentie tussen beschutte
werkplaatsen en gevangenissen en
wees ook de overkonsumptie in
de revalidatiecentra af Het doel
ervan mag immers geen winst
zijn.
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KMO'S
V A N FUNDAMENTEEL BELANG
In het begrotingsdebat Tewerkstelling en Arbeid 1975 kwam als
laatste VU-spreker kamerlid Baert
aan het woord. Hij hekelde de
lichtvaardige
sluiting
waarmee
een nochtans rendabel bedrijf uit
het Gentse bedreigd wordt. Zonder acht te slaan op de sociale
gevolgen wordt om louter bedrijfsekonomische redenen een
bedrijf geiikwideerd. De regering
zou dergelijke procédés onmogelijk moeten maken en daarin het
Nederlandse voorbeeld
moeten
volgen. De Kleine en Middelgrote
Ondernemingen — Ki\/IO's — moeten beter beschermd worden tegen inpaiming door buitenlandse
groepen. Hij besloot als volgt: « In
de strijd om het welzijn van onze
gemeenschap is het beveiligen
van de kleine en middelgrote bedrijven van fundamenteel belang»
Let wel, dat vooral de KMO's het
ekonomisch beeld van Vlaanderen bepalen.
Het debat werd in de namiddagzitting begonnen door VU-kamerlid Nelly Maes. Inleidend stelde
ze vast dat in concreto het beleid
iz tewerkstelling geenszins het
resultaat is van een duidelijke
politieke optie. Men kan zich overigens afvragen of er een regeringsbeleid mogelijk is in een sisteem ais het onze, waar de regering geprangd zit tussen werknemers en werkgevers terwijl het
bedrijfsleven steeds meer beheerst wordt door de multinationals, die de oude Vlaamse bedrijven opslorpen, geen oog hebben voor de sociale prioriteiten
en die hun winsten uitvoeren naar
het buitenland. Ze zien levensbelangrijke faktoren ais leefmilieu
taal of zelfs vrijheid over het
hoofd. Tegen zulk soort verdrukking moet de overheid optreden
Er werd nooit kontrole uitgeoefend. Jaren geleden al had men
in deze wildgroei moeten snoeien.
Na vastgesteld te hebben dat de
werkloosheid het snelst in Vlaanderen strijgt drong mevr. Maes op
"een sterk geregionaliseerd tewerkstellingsbeleid aan. Zijn de
Vlaamse gewesten wei voldoende gewapend tegen de huidige
recessie ? Jammer genoeg werd
door het Vlaams bedrijfsleven aan
weinig research gedaan zodat er
weinig hoop op innovatie bestaat.
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Dit is een gevolg van de vrij recente industrialisering in Vlaanderen. Beschikt de regering wel
over een behoorlijke analyse van
de werkloosheid ?
Wat de tewerkstelling van 20.000
werklozen door het openbaar ambt
betreft vroeg spreekster zich af,
of zulks ook een opvoering van

de produktiviteit inhoudt, zoniet
IS dat een inflatoire maatregel Bepaalde werklozen, die geen werk
meer zullen vinden moeten uit de
werkloosheidsreglementering gelicht en in een ander sisteem ingeschakeld worden, dat hun een
behoorlijk
inkomen
garandeert.
Jongeren kunnen ouderen aflossen, terwijl nuttige tewerkstelling

VU-kamerlid Olaerts vroeg wat de
minister zal doen om de misbruiken iz klandestiene gastarbeid te
beteugelen.
In 1973 werden werkgevers voor
90 miljoen gesanktioneerd
De
kontrole op de meer dan 2 000
verschillende kollektieve arbeidsovereenkomsten is geen kleinigheid Wanneer zal de minister
daarin wat meer eenheid brengen?
Wat Limburg betreft moet ondanks de lichte herneming in de
kolenmijnen
de
arbeidsmarkt
grondig ontleed worden De jeugd
dient beter opgeleid, arbeidsintensieve bedrijven moeten gesteund worden, selektiviteit is geboden ook op regionaal vlak Ten
slotte moeten de bedrijfsrisiko's
geografisch en ekonomisch beter
gespreid worden Spreker had helaas de indruk dat de strijd tegen
de werkloosheid te verbaal gevoerd wordt.
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DISKRIMINATIE IN
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
veel is veranderd en dat o m. op
initiatief van wijlen minister Lefèvre (via een ophaalplan en een
bijzondere kommissie) de Vlaamse achterstand ter zake geleidelijk werd ingehaald Hij betwistte
een bewuste achterstelling van
de Vlamingen.

VU-Senator Vanhaegendoren interpelleerde de minister van Ekonomische Zaken en de staatssekretaris voor de Begroting en het
Wetenschapsbeleid over de achterstand en achterstelling van de
Vlamingen in en door het IWONL
Cijfers bij de hand toonde de interpellant frappante toestanden
van achterstand en achterstelling
in o a de nijverheidsprojekten :
de drie laatste ]aren kregen de
Vlamingen gemiddeld slechts een
derde (in 1972 zelfs maar één
vijfde !) van het bedrag, toegekend aan franstaligen. De taal
van de gesubsidieerde publikaties
bevestigt de algemene tendens :
300 franstalige tegenover 200 nederlandstalige
en een 100-tal
engelstalige. In 1973 bedroeg het
aantal studiebeurzen via universitaire instellingen, verleend aan
franstaligen, bijna het dubbele
van het aantal aan nederlandstaligen. Ook in de terugbetalingen
door de firma's en iz doodgelopen
projekten bestaat er achterstelling.
Staatssekretaris Geens zei in
zijn antwoord, dat er sinds 1967

In een repliek relativeerde senator Vanhaegendoren — zeer terecht — sommige cijfers van de
staatssekretaris (het ophaalplan
Lefèvre betrof slechts 4,4 procent
van de totale universitaire kredieten, wat de h Geens deed zeggen dat men het NFWO en parallelle financieringen moet samenvoegen, waardoor het percentage
tot 10 stijgt — hetgeen dan toch
nog steeds een gering aandeel
IS nvdr).

Senator Vanhaegendoren

Met genoegen kon de interpellant
ten slotte vaststellen dat de
staatssekretaris voorstander is
van een evolutieve verhouding,
gebaseerd op de behoeften en de
dinamiek van de gewesten. Nu
afwachten wat er van die intenties in de praktijk terecht zal komen.

• VU-senator Van In kwam tussen in het debat in de vaste senaatsafdeling Binnenlandse Aangelegenheden, dat volgde op de interpellatie van de h. Spitaels
(BSP) over « het willekeurig karakter van de benoemingen in het
Hof van Beroep en in het arbeidsgerecht te Bergen ». Sen. Van In
drong er bij minister Vanderpoorten (Justitie) op aan, dat de politieke dosering bij de benoeming
van magistraten niet zou primeren doch wei de bekwaamheid
van de kandidaten.

• Tijdens het debat over de begroting van Ekonomische Zaken
1975 kwam VU-senator Van In
herhaaldelijk tussen. Na de uitvroeg sen. Van in hem wanneer
eenzetting van de eerste-minister
er een diepgaand debat over de
energievoorziening zou gehouden
worden. De eerste-minister antwoordde dat zulks zou gebeuren
van zohaast de regering haar
standpunt heeft vastgelegd. Op
vraag van onze senator, of de bestelling van kernreaktoren in het
buitenland door diverse binnenlandse firma's met de goedkeuring van de regering gebeurt en
of een diepgaand debat niet zal
te laat komen, verzekerde de h.
Tindemans de VU-woordvoerder
dat in elk geval wanneer er grote
optie's moeten genomen worden,
er hierover eerst in het parlement een debat zal gehouden worden.

• VU-kamerlid Vandemeulebroucke ondervroeg de minister van
Nationale Opvoeding over de
achterstand bij de uitbetaling van
studiebeurzen. Voor het schooljaar 1973-1974 zijn in Vlaanderen
nog ruim 7.000 gevallen uit het
sekunoair onderwijs die niet werden uitbetaald. De rechthebbenden zouden nog maandenlang
moeten wachten. De interpellant
vroeg of het juist was dat het
departement voorrang zou geven
aan uitbetaling van de toelagen
voor het hoger onderwijs 197475 op deze van het schooljaar
1973-74 en of het niet logisch zou
zijn, aan de 7.000 rechthebbende
een verwijlinterest uit te keren,
vermits de vertraging uitsluitend
te wijten is aan de administratie.
Bovendien klaagde het kamerlid
de anomalie aan waarbij een zelfde personeelsbezetting vier maal
meer dossiers voor het Vlaamse
landsgedeelte moet behandelen
dan voor het franstalig gedeelte.
De minister gaf de achterstand
toe, doch somde de lasten op,
die de jongste jaren in de betrokken diensten zijn bijgekomen
(stijging van het aantal aanvragen,
nieuwe procedure voor het inwinnen van fiskale gegevens, verdaging der aanvraagdata). Als
voornaamste reden gaf hij echter
het schrijnend personeelstekort
op. De minister vroeg zich af of
met het huidig sisteem (waarbij
het vaak tot een forfaitaire toelage van slechts 1.000 fr. komt)
moet voortgegaan worden. Tot
slot beloofde de minister een zo
spoedig mogelijke uitbetaling, met
dien verstande dat de beurzen
hoger onderwijs eerst aan de
beurt komen.

• Via een spoedvraag informeerde VU-kamerlid Kuijpers naar de
mogelijkheden om dreigende bedrijfssluitingen in het Leuvense
te voorkomen. Staatssekretaris
D'Hoore gaf een omstandig antwoord, waaruit moest blijken dat
de sociale gevolgen van de overname van een Leuvens bedrijf
niet zo zwaar zouden zijn, terwijl
bovendien boventallig geworden
werknemers elders zullen geplaatst worden. De RVA zal bijzondere aandacht besteden aan
de tewerkstelling van de getroffen werknemers. De eventuele
teruggave van vroeger verleende
staatssteun aan de betrokken firma zal onderzocht worden.
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DE SIHDIKALE DENOKRATIE HERSTELLEN
Tussen 28 april en 31 mei van dit jaar
hebben de sociale veri<iezingen plaats.
In de ondernemingen die minstens 50
werlcnemers tellen, worden dan de werknemers-afgevaardigden voor het Komitee
voor Veiligheid en Gezondheid verkozen.
In de ondernemingen met minstens 150
tewerkgestelden worden daarenboven de
werknemers-afgevaardigden voor de Ondernemingsraad verkozen. Voor deze verkiezingen heeft de liberale vakbond nummer 1 getrokken, de socialisten hebben
nummer 2 en de kristelijke sindikaten
hebben nummer 3.
Het belang van deze verkiezingen mag
noch overschat, noch onderschat worden.
In elk geval is het zo, dat ongeveer 5.000
ondernemingen hierbij betrokken zijn en
dat enkele tienduizenden arbeiders en bedienden op de kandidatenlijsten zullen
voorkomen. In kleinere ondernemingen
levert het opmaken van de lijsten geen
onoverkomelijke moeilijkheden op, omdat er weinig afdelingen zijn. In grote ondernemingen daarentegen moet men bij
de samenstelling van de kandidatenlijsten
de belangen verzoenen van geschoolden
en ongeschoolden, van mannen en vrouwen, van jongeren en ouderen. Elke afdeling wil eveneens goed vertegenwoordigd
zijn op de lijst en nadien in de Ondernemingsraad en in het Komitee.

WETTELIJK

Zoals de verkiezingen voor gemeenteraad,
provincieraad en parlement, verlopen ook
de sociale verkiezingen volgens een wettelijk uitgestippelde procedure. Elk detail
is geregeld : het tijdstip voor het uitschrijven van de verkiezingen, het toekennen van een gemeenschappelijk nummer, het indienen van de kandidatenlijste, de stemverrichtingen, de stemopneming nadien, enz., enz.
In algemene regel mag men stellen dat
de sociale verkiezingen in België volkomen wettelijk verlopen. Incidenten komen
niet of bijna niet voor. Men mag zelfs
zeggen dat alles kalm en ordentelijk zijn
beslag krijgt, zoals het trouwens een volwassen arbeidersbeweging past.

r

Alhoewel alles dus wettelijk verloopt,
kan men niet beweren dat deze verkieingen een volkomen demokratisch karakter hebben. Daarom zijn de bepalingen
die deze verkiezingen regelen al te duidelijk in tegenspraak met de Grondwet.
Inderdaad, niet alle sindikale organisaties
mogen kandidaten-lijsten neerleggen voor
deze verkiezingen. Dit recht is voorbehouden aan de zgn. « reprezentatieve » vakverenigingen, met uitsluiting van alle andere. Nu wordt het statuut « reprezentatief » in België alleen toegekend een de
kristelijke, socialistische en liberale vakbonden. Zij hebben zich als dusdanig
trouwens door de wetgever — lees : hun
politieke vrienden — een monopolie-pozitie laten waarborgen. Want het is in de
praktijk voor opkomende vakbonden niet
mogelijk dit statuut eveneens te verwerven, zelfs niet al zouden deze laatsten
in een bepaalde sektor de meerderheid
van de werknemers groeperen !
Met andere woorden, alhoewel de Grondwet in art. 20 de vriiheid van vereniging
waarborgt, wordt in de praktijk deze vrijheid sleciits volkomen gewaarborgd door
drie vakbonden, terwijl diezelfde vrijheid
beknot wordt voor alle overige sindikale
organizaties.
Het is ontegensprekelijk dat de vrijheid
van vereniging zwaar in het gedrang komt
wanneer de wetgever, via het statuut « reprezentatief •», bevoorrechte vakverenigingen in het leven roept. De wet en de
praktijk zijn hier in onbetwistbare tegenspraak met art. 20 van de Grondwet. Weliswaar is het oprichten van nieuwe vakverenigingen «iet bij wet verboden, noch
onderworpen aan eniqe preventieve maatregel, maar de konkurrentie-pozitie van
deze nieuwelingen t.o.v. de drie erkende
vakbonden wordt zodanig vervalst, dat
man nog moeilijk van een waarachtige
« vrijheid van vereniging » kan spreken.

O

De kinderbijslagregeling voor werknemers voorziet,
mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden die hieronder beknoF>t worden weergegeven, in een verhoogde bijslag — wezenbijsiag genoemd — voor
wezen van werknemers. Wie niet voldoet aan de
gestelde voorwaarden, onvangt de gewone bijslag.
Ten voordele van de wees van een loontrekkende
vader of moeder wordt de zgn. verhoogde « wezenbijslag » uitbetaald wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden :
— ofwel de vader ofwel de moeder moet, op het
ogenblik van het overlijden van een van hen, de
hoedanigheid van rechthebbende bezitten ;
— de vader (of de moeder, volgens het geval) moet
krachtens een arbeidsovereenkomst werkelijk
tewerkgesteld geweest zijn volgens de bepalingen opgenomen in (1) en tijdens ten minste
150 dagen op de 365 welke het overlijden onmiddellijk voorafgingen.
(1) a. Beroepsloopbaan van minder dan 20 jaar :
minstens tijdens de helft van die loopbaan.
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Tijdens haar jongste kongres heeft de
Volksunie opnieuw gepleit voor het herstel van de werkelijke sindikale vrijheid.
Wij zullen dat blijven doen, omdat w i j demokratie willen, niet alleen op het politiek vlak, maar evenzeer op het sindikaal
vlak.

WILLY COBBAUT

De wijze waarop alleen de zgn. « reprezentatieve » vakbonden tot de sociale verkiezingen toegelaten worden, is evenwel
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WERKNEI\iERS

Wie ontvangt de verhoogde bijslag ?

O

niet alleen ondemokratisch, maar evenzeer anti-sindikaal. De arbeidersbeweging
is duidelijk op de verkeerde weg wanneer
de arbeiders slechts vertegenwoordigd
kunnen worden door een sindikaal establishment dat geen konkurrentie meer
te vrezen heeft van nieuwe sindikale organisaties die zich groeperen rond nieuwe inzichten. Een dergelijke arbeidersbeweging zal zeer snel alle kenmerken van
een gevestigde orde krijgen in de meest
negatieve betekenis van het woord.
Naar aanleiding van de vorige sociale verkiezingen heeft de Volksunie, via een
wetsvoorstel van de volksvertegenwoordigers Schiltz en Raskin, gepoogd de sindikale demokratie te herstellen door
werkelijk vrije verkiezingen te houden.
Bij de stemming hierover bleek alleen de
Volksunie voorstander te zijn van het
iiouden van vrije sociale verkiezingen.
Ook het Algemeen Verbond der Vlaamse
Sindikaten heeft regelmatig protest aangetekend — zoals de andere vrije sindikaten overigens — tegen het ondemokratisch karakter van de sociale verkiezingen in België. Vanzelfsprekend, evenmin
met enig resultaat.

ANTI-SINDIKAAL

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN
KINDERBIJSLAG VOOR WEZEN VAN

I

ONDEMOKRATISCH

b. Beroepsloopbaan van 20 jaar of langer : minstens tijdens de helft van die loopbaan of
gedurende 2/3 van de laatste 15 jaar van bedoelde loopbaan onmiddellijk vóór het overlijden.

Noteer evenwel dat het recht op wezenbijslag vervalt wanneer de overlevende vader of moeder hertrouwt of een huishouden gaat vormen met een
persoon van het andere geslacht, behalve wanneer
zulks gebeurt met bloed- of aanverwanten tot en
met de derde maand. Deze bepaling is nochtans
niet toepasselijk wanneer de wees door de overlevende vader of moeder verlaten is. Bij scheiding
van tafel en bed gaat het recht op wezenbijslag
opnieuw in.
Wie ontvangt de gewone bijslag ?
Ten voordele van de wees wordt de gewone kinderbijslag uitbetaald wanneer :
— de loontrekkende vader of moeder, op het ogenblik van het overlijden van een van hen, de hoedanigheid van rechthebbende bezit, maar niet
voldoet aan de hoger opgesomde voorwaarden ;
— de niet-werkende minder-vallede vader of moeder, op het ogenblik van het overlijden van een
van hen, de kinderbijslag voor kinderen van
mindervalieden kan verkrijgen ;
— de niet-werkende studerende vader of moeder,
op het ogenblik van het overlijden van een van
hen, kinderbijslag voor kinderen van niet-werkende studenten kon verkrijgen.
Bedrag
Sinds 1 januari 1975 bedraagt de wezenbijslag per
kind 3.376,5 fr.

DOKUMENTATIE
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BLIJFT ONZE MEEST DRINGENDE TAAK
Te Hasselt voltooide de Volksunie
vorige zaterdag en zondag haar
indrukwekkend 14de partijkongres, dat te Oostende in november 1973 niet volledig kon afgewerk worden omwille van een
autoloze zondag.
In zijn openingsrede schetste
kongresvoorzitter Evrard Raskin
de stelselmatige uitbouw van het
VU-programma doorheen de kongressen van de zestiger en zeventiger jaren. Hij stipte daarbij
aan dat de VU vanaf 1963 op haar
kongressen vaak thema's behandelde die pas later door de traditionele partijen werden « ont-

dekt » en brandende aktualiteit
werden. In dit verband had hij
het over het VU-gedachtengoed
omtrent medebeheer, kontrole
van de overheid op de energiesektor, pluralisme, leefmilieu, de
problematiek van de verbruikers,
van de vrouwen, de ontwikkelingssamenwerking, het minimuminkomen, de inkomensbelasting,
enzomeer.
De bedoeling van het 14de partijkongres was de grondbeginselen
van de Volksunie opnieuw te formuleren en, uitgaande daarvan,
de basisopties van de partij duidelijk te omschrijven op de ver-

schillende gebieden van het
maatschappelijk gebeuren.
Te Oostende werden de hoofdstukken « beginselen », « de
staatshervorming » en « demokratie in de politiek > afgehandeld en goedgekeurd. Te Hasselt
stonden de hoofdstukken « onderwijs- en kultuurbeleid •> en « sociaal-ekonomisch beleid » op de
agenda, waaraan vanzelfsprekend
ook een hoofdstuk « aktualiteit»
was toegevoegd.
Op de volgende bladzijden vinden
onze lezers de goedgekeurde resoluties in extenso afgedrukt. De
diverse spreekbeurten over ak-

tuele thema's staan afgedrukt op
de pagina's 1 en 3 (Schiltz), 13
(Coveliers en De Bruyne) en 24
(Van der Eist).
Met dit 14de partijkongres voltooide de Volksunie een uifgebreide cyclus van programma-opbouw, van uittekening van het
eigen politieke profiel. Niet enkel over de staatshervorming,
maar over alle belangrijke problemen die zich vandaag voor
onze Vlaamse gemeenschap stellen heeft de Volksunie nu van
gedachten gewisseld met haar
hele, uitgebreide kader. Daaruit
zijn de standpunten voortgeko-

men zoals zij vandaag geformuleerd staan in het uitgebreide programma van de partij.
De tijd is nu voorgoed voorbij
dat politieke tegenstanders konden beweren dat de Volksunie,
afgezien van « federalisme »
eigenlijk geen programma had.
Wie dit vandaag nog zou durven
beweren is volkomen te kwader
trouw. En niemand kan het een
jonge partij als de Volksunie ten
kwade duiden dat zij aan haar
programmatische opbouw vele
jaren lang heeft gewerkt. Het getuigt enkel van de ernst waarmee
zij wil werken aan de maatschappij-vernieuwing in Vlaanderen.
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KONGRESRESOLUTIES
14de VOLKSUNIE KONGRES
HASSELT 1 en 2 FEBRUARI
• e taak van d i t planbureau bestaat erin :
— de koórdinatie te verzorgen van de plannen
van de deelstaten onder de p o l i t i e k e verantwoord e l i j k h e i d van het bondsparlement voor die doelstellingen die een gelijklopende aktie vergen op
bondsvlak.
— De organisatie van de inspraak van de verschillende sektoren, voor zover deze inspraak
op basis van k l a a r b l i j k e l i j k e k r i t e r i a —
van
bondsbelang is.
— De koórdinatie van de plannen van de deelstaten met de toekomstige, sociaal-ekonomische
planning van de Europese Gemeenschap.

DEMOKRATIE OP HET SOCIALE EN
EKONOMISCHE VLAK
1 : Da Volksunie meent dat de bevordering van
de welvaart en het w e l z i j n van de volksgemeenschap slechts in optimaal demokratische voorwaarden kan geschieden wanneer alle geledingen
van de gemeenschap betrokken w o r d e n b i j de
bepaling van het sociaal-ekonomlsch beleid der
gemeenschap.

2 : Deze doelstellingen moeten vastgelegd w o r d e n
in een sociaal-ekonomische planning.
3 : Teneinde het demokratisch karakter van het
plan te verzekeren moet de u i t w e r k i n g ervan
geschieden op het niveau van de Waalse en
Vlaamse deelstaat en moeten de meest diverse
groepen en verenigingen (vakbonden, werkgeversorganisaties, verbruikersverenigingen, gezinsgroeperingen, socio-kulturele verenigingen, enz.) u i t
beide deelstaten inspraak hebben in en deelnemen aan de vastlegging van de gewestelijke planning.
De Volksunie wenst hierbij d u i d e l i j k te onderstrepen dat aan geen enkele vereniging in de
sociaal-ekonomische sektor een w e t t e l i j k of feitel i j k monopolie van vertegenwoordiging mag verleend w o r d e n , maar dat de vrijheid t o t vereniging zowel in de bedrijfswereld als i n de vakbondssektor maximaal moet geëerbiedigd w o r d e n .
4 : Om het wezenlijk demokratische karakter van
de inspraak te vrijwaren en om verstarring en
verzuilmg te vermijden mag de inspraak aan de
basis niet in een strenge s t r u k t u u r w o r d e n vastgelegd. Integendeel w i l de Volksunie dat een
soepele procedure van erkenning w o r d t voorzien,
die rekening houdt met de zich steeds wijzigende

omstandigheden,
zodat
aan
alle
organisaties
steeds voldoende mogelijkheden voor inspraak en
deelname aan het plan w o r d e n voorzien.
5 : De opstelling van het plan geschiedt volgens
de Volksunie d o o r het Vlaamse en Waalse planbureau, dat hiervoor een voortdurende samenspraak v o e r t met de gewestelijke representatieve
organisaties.
6 : Het aldus opgestelde plan w o r d t door het
planbureau voorgelegd aan het Vlaamse en W a a l se Parlement, dat het plan aanvaardt, verwerpt,
w i j z i g t of voor de aanpassing in een d u i d e l i j k
omschreven richting terug overmaakt aan het
Planbureau.
In deze o p t i e k zijn de Vlaamse en Waalse parlementen voor de respektievelijke deelstaten de
hoogste politieke instantie die beslissingsmacht
heeft over het plan.
7 : In het licht van hogergeschetste beginselen,
die v o o r t s p r u i t e n u i t haar federalistische en demokratische visie, stelt de Volksunie u i t d r u k k e l i j k de volgende werkwijze b i j de opstelling van
het plan op het vlak van de deelstaten en d e
bondstaat voor :
a. Per deelstaat is er een planbureau dat w e r k t
in opdracht en onder de v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d van
het parlement van de deelstaat.
b. Op het vlak van de bondsstaat w o r d t het nationaal planbureau rechtstreeks aan het bondsparlement gehecht en dat i n dezelfde voorwaarden als de gewestelijke planbureau's onafhankel i j k moet staan van de uitvoerende macht.

8 : Teneinde het plan t o t een w e r k e l i j k b r u i k baar beleidsinstrument te maken, meent de V o l k s unie dat niet alleen het totstandkomen van het
p l a n op demokratische wijze moet geschieden,
maar dat o o k de uitvoering van de plannen op
gewestelijk- en bondsniveau aan demokratische
k o n t r o l e moet onderworpen w o r d e n . Bijgevolg
moeten zowel de gewestelijke regering als de
bondsregering jaarlijks
omstandig
verslag
uitbrengen over de uitvoering van het plan. D i t
verslag w o r d t d o o r het Bondsparlement o f de
gewestraad ter advies aan de respektieve planbureau's overgemaakt, die overigens hierover op
i n i t i a t i e f advies mogen uitbrengen.
9 : In het belang van de eenvoud en de doorzichtigheid van de inspraak op sociaal-ekonomisch
vlak, is de Volksunie voorstander van het behoud van twee niveau's : het vlak van de deelstaten en het bondsvlak, de o p r i c h t i n g op ieder
niveau van één enkele sociaal-ekonomische raad
en de afschaffing van de talloze elkaar overlappende adviesorganismen zoals het nationaal k o m i tee voor Ekonomische Ekspansie, de Nationale
Arbeidsraad, de Centrale Raad van het Bedrijfsleven, e.a.
10 : De Volksunie heeft met deze opties alleen
elementen van demokratisering van de m a k r o ekonomische besluitvorming aangeduid. W a t bet r e f t de demokratisering van de m i k r o - e k o n o mische s t r u k t u r e n , o . m . de onderneming, stelt
zij vast dat de meningen, zowel b i j werkgevers
als werknemers, v o l o p in evolutie z i j n . In ieder
geval moet d e f i n i t i e f afstand gedaan w o r d e n van
de opvatting dat de beslissingsmacht i n de onderneming alleen b i j de kapitaal-bezitters berust.
De V U zal deze evolutie aandachtig volgen i n
overeenstemming met de bekommernis in vorige
kongressen reeds b e k l e m t o o n d , de onderneming
te zien uitgroeien t o t een w e r k - en leefgemeenschap waarin zowel de kapitaalbezitters als de
werknemers als de ondernemers en kaders deelnemen aan i n f o r m a t i e , besluitvorming en resultaten.
11 : I n d i t verband betreurt de Volksunie dat de
vakbonden zich te u i t s l u i t e n d aan één enkele
politieke p a r t i j binden.
12 : 1 . De V o l k s u n i e w i l door een v e r r u i m i n g van
de sociale voorzieningen, het onderwijs, de geest e l i j k e o n t p l o o i i n g , de vrijetijdsbesteding en andere immateriële konsumptie het materiële verb r u i k verminderen.
2 . De Volksunie handhaaft haar stellingen van
het kongres van 1 9 6 3 w a a r b i j zij o p k w a m voor
gemeenschapskontrole over de energiesektor.

b. V o o r de veralgemening van een zekere w e l vaart betalen w i j de onaanvaardbare prijs van een
steeds groeiende koncentratie van de ekonomische macht, met als gevolg dat de demokratische s t r u k t u r e n van de p o l i t i e k e beslissingsmacht w o r d e n uitgehold en dat de grote beslissingen over levensbelangrijke dingen gebeuren in
een ondoorzichtige t o p .
c. De demokratie in een levensnabije sfeer van
arbeid en beroep, n l . de interne ondernemingsen vakbonds-demokratie, wacht nog steeds op
iedere doeltreffende realisatie.

1 : V o o r de Volksunie moet de ekonomie ten
dienste staan van het welzijn van de gemeenschap
en van de persoonlijke ontplooiing van de enkeling.

2 : Onder de negatieve kanten van het huidige
systeem en zijn werking w i l de Volksunie vooral
op de volgende punten de aandacht vestigen :

In het kader van de westerse geïndustrialiseerde
samenleving verkiest de Volksunie het stelsel van
de geleide en gekonfroleerde marktekonomie, die
doelbewust op de w e r k e l i j k e behoeften georiënteerd w o r d t .

a. Onze welvaartstaat slaagt er niet in de armoede
van een aanzienlijk deel der bevolking op te heffen ; niet alleen heerst er een onrechtvaardige
inkomensongelijkheid, zij is bovendien van die
aard dat de stijgende welvaart nieuwe kategorieën van misdeelden t o t stand brengt ;

Luttgart De Beul tijdens
over de demokratisering
ekonomische sektor.

haar referaat
van de soc.

van het individuele menselijk bestaan en van het
gemeenschappelijke samenleven.
Ekonomische groei is geen doel maar een middel
in dienst van de wezenlijke m c n M i i j k e behoeften,
in dienst van de rechtvaardigheid «n het gemeenschappelijk w e l z i j n .
In deze samenhang is het noodzakelijk te streven
naar het verschaffen van arbeidsvreugde en de
mogelijkheid t o t k r e a t i v i t e i t .

f. Het gebrek aan w e r k k r a c h t e n in de hooggeïndustrialiseerde landen heeft een aan zijn l o t
overgelaten proletariaat van gastarbeiders in het
leven geroepen waarvoor t o t dusver onvoldoende
belangstelling w e r d opgebracht.

4 : D i t doel kan slechts b e h o o r l i j k Worden nagestreefd op voorwaarde dat de p o l i t i e k e instellingen v o l k o m e n o n a f h a n k e l i j k
kunnen
optreden
tegenover de financiële, industriële en sindikale
machten en dat zowel hun efficiëntie als hun
kontrolebevoegdheden versterkt w o r d e n . D i t i m pliceert een stelselmatige planning van de ekonomie door de demokratisch gekozen politieke overheid, een planning die in zijn essentiële t r e k k e n
een imperatief karakter heeft maar andersdeels
voldoende marges voor het vrije i n i t i a t i e f en voor
de aanpassing aan m o e i l i j k v o o r u i t te becijferen
omstandigheden moet voorop zetten.
D i t impliceert een grote doorzichtigheid van de
ekonomische en sociale machtskoncentraties. Grote bedrijven, sociale organisaties en dergelijke
moeten daarom onderworpen w o r d e n aan sluitende eenvormige boekhoudkundige voorschriften
waarvan de navolging gewaarborgd w o M t door
onafhankelijke revisoren.

3
Ten aanzien van deze problemen w i l de
Volksunie
haar
verantwoordelijkheid
opnemen
door haar politieke w i l te vertolken in een samenhangende visie op de toekomstige o n t w i k k e l i n g
van ons sociaal-ekonomisch bestel.
V o o r de Volksunie betekent d i t geen stopzetting
van de ekonomische groei. Deze groei vat zij
echter niet op als een louter kwantitatieve toename van het Bruto Nationaal P r o d u k t . H i j moet
omgebogen w o r d e n t o t een groei van de k w a l i t e i t

D i t impliceert tevens dat de politieke partijen
terug hun onafhankelijkheid tegenover
ekonomische en sociale drukkingsgroepen herstellen en
o.m. de binding tussen partijen en vakbonden of
beroepsorganisaties ongedaan w o r d t gemaakt.
De inspraak in de overlegorganen mag niet beperkt blijven t o t deze van werkgevers- en w e r k nemersorganisaties maar moet uitgebreid w o r d e n
t o t verbruikers-, gezinsverenigingen en dergelijke.
De r o l van de overlegorganen moet beperkt b l i j ven t o t advies aan de politieke instellingen en in
de eerste plaats aan het parlement.

d . De welvaart heeft het probleem van het w e l zijn in het leven geroepen maar biedt er geen
oplossing voor : met name voor het behoud of
het herstel van de n a t u u r l i j k e kondities van de
leefbaarheid en, vooral, voor de menselijke zingeving aan de welvaart en de humane beleving
ervan.
e. Op wereldniveau w o r d t d o o r de r i j k e geïndustrialiseerde landen niet w e r k e l i j k ernst gemaakt
met de enorme problematiek van de onderontwikkeling.

SOCIAAL EN EKONOMISCH BELEID

« Voor de Volksunie moet de ekonomie in
dienst staan van welvaart en welzijn van
persoon en gemeenschap. De winstekonomie moet plaats maken voor een behoeftenekonomie.
Het sociaal beleid moet autonoom geformuleerd.
Dit is een richting die wij bewust willen
inslaan. Volgens de VU moet de oriëntering van het sociaal-ekonomisch
leven
op de eerste plaats een gemeenschapsaangelegenheid zijn. Dit omvat een politieke keuze.
In ons huidig bestel ligt de overaksentuering van het zuiver ekonomisch technokratische aan de basis van menselijke
vervreemding. Bovendien wordt het leefpatroon van de mens in toenemende mate bepaald door een netwerk van organisaties en instellingen die op hun beurt
door een steeds meer
geperfektioneerde
administratieve
struktuur verder van de
mens verwijderd raken ».
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VIÜWD^
In dezelfde gedachtengang dienen de energiesektoren onder de d i r e k t e k o n t r o l e van de over' heid te k o m e n .
5 : O m het arbeidsmilieu om te vormen t o t een
samenvi/erkingsverband voor allen, moet het beheer van de onderneming gedcmokratiseerd w o r den.
V o o r de wijze waarop deze demokratie moet t o t
stand komen v e r w i j s t de Volksunie naar h o o f d stuk 8.
6 : Een essentiële waarborg voor de sociaal-ekonomische zowel als de politieke d e m o k r a t i e ziet
de Volksunie in een levenskrachtige middengroep
(kaders, gekwalificeerde beroepen, ambtenaren,
vrije beroepen, kleine zelfstandigen e . d . ) , die
zelfstandig haar beroepsbelangen en demokratische rechten kan verdedigen en bovendien op
een efficiënte en onafhankelijke wijze haar sociale v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d kan opnemen. O . m .
omdat zij de waarde en de macht van de v r i j h e i d
belichamen t . o . de centrale p o l i t i e k e macht en
de gekoncentreerde ekonomische macht en zodoende een waarborg vormen voor de demokratie w i l de Volksunie door een geheel van aangepaste maatregelen de levenskracht en de o n t w i k keling van deze groepen doeltreffend beschermen
en bevorderen.

7 : De demokratisering van de resultaten der
ekonomie stelt het probleem van de rechtvaardige verdeling van de beschikbare goederen en
van hun toegankelijkheid voor alle bevolkingsgroepen. Op d i t gebied w i l de Volksunie de
nieuwe weg opgaan van de sociale planning die
autonoom haar doelstellingen vastlegt. I n deze
voorrang van de sociale planning ziet de V o l k s unie een realisatie metterdaad, van de stelling
dat de ekonomie in dienst staat van de mens en
dat de welvaartsverhoging moet dienen om het
gehele menselijk w e l z i j n te bevorderen. De sociale planning staat uiteraard niet los van ekonomische planning ; zij veronderstelt deze, maar
o m ze i n te schakelen i n haar eigen doelstellingen.

8 : De sociale planning ziet de Volksunie als een
nieuw instrument van haar politieke w i l om een
w e r k e l i j k e sociale rechtvaardigheid te realiseren.
Een der meest wezenlijke elementen
hiervan
bestaat e r i n , dat de a gelijkheid van allen voor
de wet » zich u i t d r u k t i n gelijke levens- en ontplooiingskansen voor iedereen.
O m d i t te bereiken heeft de Volksunie in haar
Kpngres van 1971 een reeks hervormingen aangenomen die op de bestaande inkomens en vermogensongelijkheid doeltreffend zullen ingrijpen.
Z i j bevestigt opnieuw haar besliste w i l om de
onrechtvaardige en o n b i l l i j k e inkomensverschillen
weg te werken door fiskale en andere maatregelen
( o . m . een beleid inzake maatschappelijke
zekerheid) die een daadwerkelijk
herverdelend
effekt bereiken.
Haar opzet is dat aan iedereen een b e h o o r l i j k
menswaardig
bestaansminimum
wordt
gewaarborgd, ongeacht z i j n bijdrage t o t het p r o d u k t i e proces, en dat niemand op een onrechtvaardige
wijze kan profiteren van de inspanningen van de
anderen.

aangepakt worden in haar w e r k e l i j k e oorzaken,
die van strukturele aard zijn, en aan aantal
steunpijlers van onze konsumptiemaatschappij betreffen. Z i j w i l zich inspannen om een dergelijk
stelselmatig anti-inflatiebeleid te (helpen) voeren
dat zich niet mag beperken t o t het hanteren van
technische middelen, maar die een diepgaande
wijziging van de verbruikersgewoonten beoogt.

=*rof. Maton tijdens zijn referaat over het
sociaal-ekonomisch beleid.

versie, maar moet alle vlakken van de menselijke
o n t p l o o i i n g bestrijken. H i e r b i j moeten alle instellingen en verenigingen voor
volwassenvorming
b e t r o k k e n worden en de onderwijsinstellingen een
nieuwe taak k r i j g e n .
5 : De noodzakelijke rationalisering moet worden gegrond op autonomie, samenwerking en op
een globaal beleid :
a. Inzake het bevorderen van de grootst mogel i j k e autonomie van de onderwijstaak in alle
netten eist de Volksunie nogmaals de d e p o l i t i sering zowel van het overheids- als van het v r i j
onderwijs.
b. Op het vlak van de materiële organisatie w i l
de Volksunie de splitsing van de materiële en
financiële voorzieningen eensdeels en het inrichten van onderwijs als taak van de inrichtende
macht en anderdeels teneinde de vrije keuze
te waarborgen en de rationalisatie in de hand te
werken.

1 : Ondanks de zware financiële inspanningen van
de gemeenschap voor het ondervrijs, blijl(en de
t r a d i t i o n e l e partijen niet in staat een verantvroord
onderwijsbeleid te voeren.
a. D i t falen b l i j k t u i t de vaststelling :
— dat de sociale ongelijkeid door het onderwijs
niet weggewerkt en de achteruitstelling van de
Vlaamse gemeenschap inzake wetenschapsbeleid
niet overbrugd w o r d t ;
— dat de jongeren onvoldoende voorbereid z i j n
op samenleving en op de beroepswereld, die
beide niet steeds als zinvol beleefd w o r d e n ;
— dat o m deze reden een stijgend onbehagen
groeit b i j studerenden, ouders en leerkrachten.
b. Inzake
beleidsvoering
stelt de V o l k s u n i e vast :

en

beleidsstrukturen

— dat het onderwijs door de centrale overheid
o n t t r o k k e n w o r d t aan de autonomie van de
Nederlandse, Franse en Duitse kultuurgenieenschappen ;
— dat de opeenvolgende regeringen o p een
steeds meer ingrijpende wijze de verzuiling i n bouwen i n het onderwijsbeleid ;
— dat de overheid, gedreven door een naijver
tussen r i j k s - en v r i j onderwijs medeverantwoordelijk is voor de langzame aftakeling van het
gemeentelijk
onderwijsnet,
voor
de
onverantwoorde inplantingen en voor de orulragelijke
financiële eisen van de netten.
2 : A a n de problemen in verband met snelle
veranderingen i n maatschappij en onderwijs w i l
de V o l k s u n i e een dringend a n t w o o r d geven.
D i t moet volgens de Volksunie doorgevoerd worden, niet alleen via een dringende rationalisering
en demokratisering, maar o o k door een grondige
onderwijsvernieuwing op opvoedkundig en struktureel vlak. De Volksunie eist een onderwijs
van goede k w a l i t e i t waarbij de jonge mens gericht
w o r d t naar bewuste stellingname i n het maatschappelijk gebeuren..
De Volksunie w i l een alternatief w a a r b i j het
onderwijs op een totaal nieuwe basis gestruktureerd v/ördt en wel volgens de beginselen van
het integraal federalisme, en op een daaruit v o o r t vloeiende positieve houding ten overstaan van
het pluralisme.
Daarom erkent de Volksunie het onaantastbaar
bestaansrecht van het v r i j onderwijs zowel als
van het overheidsonderwijs. Daarnaast moet aan
alle religieuse, filosofische, pedagogische groepen
de mogelijkheid geboden w o r d e n onderwijs van
eigen keuze in te richten wanneer b l i j k t dat d i t
aan een w e r k e l i j k e behoefte beantwoordt en moeten pluralistische formules mogelijk gemaakt w o r den. De Volksunie herhaalt haar eisen inzake het
wegwerken van alle diskriminaties.
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3 : Opvoeding en onderwijs moeten aan eenieder
optimale kansen bieden t o t zelfbepaling i n de
maatschappij en t o t zinvolle inschakeling i n de
gemeenschap. De huidige w e t t e l i j k - s t r u k t u r e l e en
financiële middelen alleen volstaan hiervoor niet.
De inhoud zelf van het vormingswezen dient
beter te beantwoorden aan de eis van een demokratisch en toekomstgericht o n d e r w i j s .

c. Inzake de beleidsstrukturen stelt de Volksunie
een wisselwerking tussen school en gemeenschap
voor, op federalistische grondslag :
— door in de school, die de r u i m s t mogelijke
autonomie geniet, v o r m te geven aan een echte
partnerschap van de huishoudelijke, de administratieve en de pedagogische sektor enerzijds, en
van de studerende en de ouders, anderzijds ;
— door het scheppen van demokratische strukturen w a a r b i j alle betrokkenen van de verschillende netten deelnemen aan het plaatselijk onderwijsbeleid.
De participatie moet d o o r g e t r o k k e n w o r d e n via
gewestelijke raden en een Vlaamse Adviesraad,
met gelijke vertegenwoordiging van de officiëleen vrije netten.
Deze paritaire samenstelling vereist de u i t b o u w

4 : Daartoe dienen de volgende middelen aangewend :
a. het centraal stellen van de studerende d o o r
o.m. een aangepaste studiehulp en een globale
voorlichting en begeleiding gedurende en na de
schoolse v o r m i n g ;
b. de wijziging in de begeleiding van de pedagogische
verantwoordelijken,
uitgaande
van
de
r u i m s t mogelijke autonomie aan de basis en een
verantwoorde samenwerking op het gewestelijk
vlak, en op het algemeen Vlaams vlak, o . m . door
de o p r i c h t i n g van een Vlaams Pedagogisch Bureau
als onderwijsvernieuwende impuls b i j de beleidsvoering en als hulpinstrument b i j de begeleiding ;

van een federatie van het officieel onderwijs die
autonoom staat t.o.v. het bevoegde ministerie ;
— door het ministerie een koórdinerende taak te
verlenen die boven de netten uit in alle objekt i v i t e i t w o r d t uitgeoefend ;
d. De Volksunie eist dat de verantwoordelijkheid
voor het onderwijsbeleid w o r d t o n t t r o k k e n aan
onkontroleerbare kommissies en dat zij zou worden t o e v e r t r o u w d aan de gekozen vertegenwoordigers van de Vlaamse en Waalse gemeenschap,
d.w.z. vooralsnog de K u l t u u r r a d e n , en in een
federale staat het Vlaamse en het Waalse parlement. Z i j maken daartoe gebruik van de financiële middelen door hun onderscheidene gemeenschappen verstrekt. Ook Duits-Belgiè moet inzake
onderwijs de ruimst mogelijke autonomie genieten.
e. De Volksunie w i l in het raam van de rationalisatie een herwaardering van het gemeentelijk
onderwijs, dat mogelijkheden biedt voor het t o t
stand brengen van pluralistisch gemeenschapsonderwijs.
f. De Volksunie eist een speciale aandacht
het Buitengewoon Onderwijs.

voor

6 : De Volksunie stelt vast dat het wetenschapsbeleid in de voorbije jaren door de traditionele
partijen op een onplanmatige manier is gevoerd.
De Volksunie eist dat ook het universitair beleid
en het wetenschappelijk onderzoek onder de bevoegdheid van de Kultuurraad w o r d e n geplaatst.
In afwachting dat onze gemeenschap met eigen
fiskale middelen een beleid kan voeren, eist de
Volksunie een verdeling van de beschikbare workings- en bouwkredieten volgens demografische
verhoudingen.
M e t het oog op de welzijnsbevordering van de
gemeenschap, w i l de Volksunie dat van overheidswege er speciale aandacht w o r d t geschonken aan
de onderzoeksprojekten in de mens-wetenschappen en het toegepast technologisch onderzoek.
De Volksunie w i l in het wetenschappelijk onderzoek en in het postgraduaat onderwijs een planmatige samenwerking bewerkstelligd zien tussen
alle Vlaamse universitaire- en wetenschappelijke
centra. Samenwerking met Nederland dient bevorderd.
Tenslotte w i l de Volksunie een einde gesteld
zien aan de toenemende p a r t i j p o l i t i e k e inmenging en bevoogding op het wetenschappelijk beleid en het universitair onderwijs.
7 : 1 . De Volksunie klaagt iedere onbezonnen
onderwijshervorming aan die de toekomstmogelijkheden en zelfs de rechtszekerheid van tienduizenden jongeren in gevaar kan brengen.
2 . De Volksunie verheugt er zich over dat de
pluralistische gemeenschapsschool levensrecht zal
krijgen in het rationalis^tieplan en, zodoende, in
een vernieuwd Schoolpa1<t. H i e r b i j beklemtoont
de Volksunie nogmaals het onaantastbaar bestaansrecht, in vrijheid en volledige gelijkheid,
zowel van het v r i j als van het neutraal onderwijs.

c. de Volksunie meent dat i.v.m. vernieuwing van
metodische aanpak en leerprogramma h i e r b i j alle
persoonswaarden o n t p l o o i d moeten w o r d e n . Z i j
verwerpt de eenzijdige beklemtoning van de intellektuele eigenschappen in samenleving en onderw i j s . Z i j wenst integendeel de zo g r o o t mogelijke
o n t p l o o i i n g van het vermogen voor keuze, aanpassing en samenleving.
Daarom steunt zij in de geest van haar basiswaarden de vraag naar onderwijsmetodes
die
stoelen op inspraak, medeverantwoordelijkheid en
sociaal engagement en I j v e r t ze voor de invoering
van een echte koëdukatieve school en voor een
onderwijsbeleid groeiend t o t de verwezenlijking
van de pluralistische gemeenschapsschool.
Daarom vraagt de Volksunie inzake de vernieuw i n g van het leerprogramma aandacht voor de
v e r d u i d e l i j k i n g van de leefwereld van de studerenden, het v r i j m a k e n van de k r e a t i v i t e i t en
een globale aanpak van de leerstof, leidend t o t
een zelfgekozen levensinzicht.

3.
De Volksunie beschouwt de gemeenteschool
— zeker in kleinere gemeenten — als de ideale
volksschool voor allen. Z i j eist dan ook dat de
gemeentebesturen eerlijk en rechtvaardig zouden
rekening houden met de
levensbeschouwelijke
verscheidenheid van ouders en leerlingen.

d. de V o l k s u n i e beoogt een nieuwe verhouding
tussen school en maatschappij, gekenmerkt door
wederzijdse openheid. De school moet ingeschakeld w o r d e n in het leven ven de basisgemeenschap zodat een wederzijds verrijkende opdracht
t o t stand k o m t .
T o t deze wederkerige openheid behoort o o k het
streven naar een geïntegreerd onderwijs- en wetenschapsbeleid.
e. Tenslotte meent de Volksunie dat i n een snel
wijzigende en steeds komplekser wordende w e r e l d
de leerplicht enkel gezien kan w o r d e n als een
deel van de permanente v o r m i n g . V o o r allen w i l
de Volksunie de kans op voortdurende v o r m i n g
mogelijk maken. De permanente v o r m i n g mag
niet langer alleen begrepen worden als i n s t r u ment van sociale p r o m o t i e , bijscholing of r e k o n -

10 : In dezelfde optiek hecht de Volksunie een
apart belang aan het grondbeleid en de ruimtel i j k e ordening. Grond en r u i m t e zijn een schaars
goed, van vitaal belang voor de organisatie van
onze leefwereld.
Hier moet het k o l l e k t i e f belang steeds sterker
primeren op de privé-belangen en dus ook het
recht van de gemeenschap op het privé-eigendomsrecht. De Volksunie w i l een einde maken
aan de feitelijke anarchie van de enorme misbruiken die op d i t gebied blijven voortbestaan
door een gevoelige inperking van de private
eigendomsmacht over de beschikbare gronden.
Z i j opteert voor een beleid dat gemspireerd
w o r d t door het beginsel dat het doelmatig geb r u i k van de grond, in f u n k t i e van de individuele en kollektieve
behoeften, de
voorrang
heeft op de eigendom ervan en neemt zich voor
d i t principe uit te werken in de nodige hervormingsmaatregelen.

' Wat een daadwerkelijke
en leidende
participatie van de staat in de produktie
van de sleutelsektoren belemmert, is in
de eerste plaats zijn onbekwaamheid en
zijn onmacht. Steeds meer zijn kleurpartijen en belangengroepen de staat gaan
beschouwen als een orgaan, dat straffeloos kan gemanipuleerd
en misbruikt
worden ten bate van hun eigenbelang en
_ i/aa/c zelfs ten bate van klieken en maffia's die zich in hun midden hebben ingesteld. Hadden deze genoemde belangen
ie staatskas niet schaamteloos leeggeolunderd in de voorbije vette jaren, dan
had de staat nu over voldoende middelen
beschikt om doeltreffend de inflatie en
ie werkloosheid te bestrijden ».

9 : Door de verbetering van het kollektieve w e l zijn moet het sociale beleid volgens de V o l k s unie o o k ingrijpen in de tendens van de huidige
ekonomie om zich eenzijdig of zelfs uitsluitend
af te stemmen op de individuele welvaartsverhoging.
D i t veronderstelt vooreerst dat de verbruikers
een doeltreffende macht krijgen o m hun werkel i j k e en p r i o r i t a i r e behoeften t.o.v. de producenten t o t gelding te brengen.
O m d i t te bereiken streeft de Volksunie naar de
u i t w e r k i n g van een verbruikersrecht en w i l ze
o.m. een beperking van de reklame door extrabelastingen.
Anderzijds neemt de V o l k s u n i e zich voor sistematisch zorg te besteden aan de u i t b o u w van de
kollektieve voorzieningen die de toegankelijkheid
van de beschikbare middelen voor allen waarborgen en de voorwaarde vormen voor het gemeenschappelijk w e l z i j n .
Een andere belangrijke voorwaarde van het k o l lektieve w e l z i j n is een grondige bestrijding van
de i n f l a t i e .
De Volksunie is van oordeel dat de inflatie moet

ONDERWIJS- EN KULTUUR6ELEID
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Senator Coppieters tijdens de verduidelijking van de onderwijs- en i<ultuurresoluties.

8. In het kader van dezelfde beginselen en van
de toekomstige vrijetijdsmaatschappij, eist
de
Volksunie een k u l t u u r b e l e i d dat tegemoet k o m t
aan de vrije krachten voor zelfontplooiing en
- o n t w i k k e l i n g van zoveel mogelijk mensen en
groepen en aan het welzijn van de gemeenschap.
Het k u l t u u r b e l e i d moet aansturen op het wegwerken van elke levensbeschouwelijke en materiële d i s k r i m i n a t i e , op vernieuwing en op het
verder o n t w i k k e l e n en bevorderen van de eigen
kuituur.
De Volksunie w i l geen staatskultuur maar wel
een gemeenschapskultuur. Daarom moet de rol
van de overheid inzake de inhoud van de k u i t u u r
in de eerste plaats van stimulerende en ondersteunende aard z i j n , met het doel eenieders ontplooiingskansen mogelijk te maken.
Volgens de Volksunie zal het echter wel de overheid moeten zijn die een rationele behoeftenraming van de kulturele i n f r a s t r u k t u u r moet maken
en die o o k deze i n f r a s t r u k t u u r via overheidssteun
zal moeten realiseren. Verder moet de overheid
regelend optreden ten bate van de kulturele ontwikkelingsgebieden en de sociaal moeilijk bereikbare groepen teneinde t o t samenlevingsopbouw
te komen. Hiertoe moeten vooral de nodige
mensen via kadervorming w o r d e n opgeleid.

WIJ II
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De V U bevestigt haar fundamentele standpunten
inzake de inflatiebestrijding.
In de eerste plaats d i e n t een krachtig prijzen- en
inkomensbeleid te w o r d e n gevoerd en moeten de
overheidsuitgaven sterk beperkt w o r d e n , t e r w i j l
terzelfdertijd naar een mentaliteitswijziging moet
gestreefd w o r d e n i n de zin van meer soberheid
en kwalitatieve groei.
W a t de tewerkstelling betreft stelt de V U vast
dat deze struktureel meer problemen stelt i n
Vlaanderen, vooral dan voor jongeren en v r o u w e n .
De V U w i l een tewerkstellingsbeleid dat nadruk
legt op de kwalitatieve aspekten en dat niet
inflatoir werkt.
Tevens w i l zij via sociale maatregelen, zoals
glijdende vierdagenweek, de verhoging van de
werkloosheidsvergoeding e.d., de last van de
werkloosheid zoveel mogelijk solidair spreiden.
RESOLUTIE

4

Inzake de regeringsplannen t o t samenvoeging van
gemeenten stelt de V U vast dat de fusievoorstellen van de regering vooral door p a r t i j p o l i t i e k e
motieven zijn ingegeven en niet d o o r de belangen
van de inwoners.
De V U bevestigt haar principiële stelling dat
leefbare gemeenten de noodzakelijke basiscellen
zijn van een gezonde d e m o k r a t i e en hiertoe, zo
nodig t o t samenvoeging van niet-leefbare gemeenten moet w o r d e n overgegaan. Z i j w i j s t echter
overbodige of nutteloze fusies af.

AKTUELE RESOLUTIES

De V U meent dat in uitzonderlijke gevallen en
ondanks de onbetwistbare gebreken i n de w e t op
de federaties de wisseloplossing van federatievorming in sommige landelijke gebieden een nieuwe
studie vergt.

RESOLUTIE 1

RESOLUTIE

1 . De V U stelt vast dat ingevolge de kapitulatie
voor het veto Périn de standpunten van de
Vlaamse partijen te Steenokkerzeel werden verloochend door CVP en P V V . D i t heeft geleid t o t
het opdringen van een voorlopige gewestvorming,
een voor Vlaanderen uiterst ongunstige wending
van de staatshervorming en het verzaken aan alle
reële waarborgen voor de Vlamingen i n Brussel.

De Volksunie klaagt aan dat meer en meer sektoren van het openbaar leven door partijpolitiel<e
verzuiling, w o r d e n aangetast of bedreigd.

2. Het huidig regeringsprogramma bevat geen
enkele konkrete Vlaamse eis en bovendien w o r d t
hiervan misbruik gemaakt om de realisatie van
om het even w e l k e Vlaamse eis i n het Parlement
onmogelijk te maken, zoals het verwerpen van de
VU-voorstellen t o t splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en t o t afschaffing
van de faciliteiten in de randgemeenten naast de
verwerping van alle voorstellen t o t het verlenen
van amnestie.
3. De V U meent dat de voortdurende afdreiging
door de Franstaligen en de eenzijdige toegevingen
die door de traditionele partijen worden gedaan
een verstrakking van de houding van de Vlaamse
gemeenschap noodzakelijk maken.

2

In d i t verband verzet zij zich :
— tegen de u i t b o u w van monopolies i n de vakbondsektor
— tegen het opdringen van politieke k r i t e r i a
het kulturele leven

in

— tegen het diskriminerend overheidsbeleid i.v.m.
de steun aan de pers'
— tegen de pogingen om de onafhankelijkheid
van de BRT aan te tasten.
W a t d i t laatste betreft meent de V U dat de
berichtgeving objektief moet zijn en aangevuld
dient te w o r d e n door opiniéring w a a r b i j iedereen
aan zijn t r e k k e n kan k o m e n . Tenslotte eist de
V U dat de nodige voorzorgen w o r d e n genomen
opdat er geen ideologisch, p o l i t i e k o f kommercieel m i s b r u i k zou w o r d e n gemaakt van de kabeltelevisie.

M e t of zonder fusies moeten de k r i t e r i a en de
dotatie van het gemeentefonds grondig w o r d e n
herzien.
RESOLUTIE 5
De V U klaagt het f e i t aan dat de Regering v o o r t durend informatie aan het Parlement weigert en
misbruik makend van haar meerderheid, de uitoefening van het parlementair i n i t i a t i e f f n u i k t .
De V U eist de volledige herwaardering van het
parlementair initiatiefrecht inbegrepen d i t van de
oppositie.

RESOLUTIE 6
In d i t a Jaar van de v r o u w » meent de V o l k s unie dat eindelijk een w e r k e l i j k e aanvang moet
gemaakt w o r d e n met het scheppen van reële
ontplooiingskansen voor alle v r o u w e n . Hiertoe
dient een mentaliteitsverandering in de hand te
worden gewerkt maar zullen ook een aantal diskriminaties moeten weggewerkt w o r d e n .
Prioritair staat hier : het stimuleren van de
koèdukatie en gelijke onderwijs- en vormingskansen, het herwaarderen van het opvoedingswerk

van de v r o u w in
bedrijfsleven van
gelijk w e r k , de
goederenrecht en
RESOLUTIE

het gezin, het toepassen i n het
het principe van gelijk loon voor
hervorming van het h u w e l i j k s het erfrecht.

7

De V U meent, ingevolge de oliekrisis, dat het
noodzakelijk is over te gaan t o t strukturele aanpassingen en technologische vernieuwingen. Daarb i j d i e n t de valorisatie van de kolenreserves beschouwd te w o r d e n als een wezenlijk rekonversie-doel. Daarenboven moet zeer aktief, m i l i e u bewust en wetenschappelijk gezocht w o r d e n naar
alternatieve energiebronnen.
RESOLUTIE

8

De V U stelt met genoegen vast, dat zich i n de
verruimde
Schoolpaktkommissie
een
duidelijke
eensgezindheid aftekent over het wezen, het stat u u t en het bestaansrecht van de pluralistische
gemeenschapsschool.
De V U
verklaart
hierbij
echter d u i d e l i j k , dat de pluralistische school niet
met dwang kan opgelegd w o r d e n ten nadele van
om het even w e l k ander onderwijsnet.
De V U eist dat volledige kansen zouden w o r d e n
geboden aan het voortbestaan en de bloei van
het gemeentelijk onderwijs.
Z i j eist een spoedige rationalisatie van alle
onderwijsniveaus zodat de onhoudbare geldelijke
lasten kunnen wegvallen o f minstens verlicht
worden.
De voor vele jongeren noodlottige overgang van
het middelbaar naar het hoger onderwijs brengt
de V U ertoe een grondige hervorming van de
kandidaturen te eisen, mede o m w i l l e van de
zorgwekkende stijging van de werkloosheid van
hoger afgestudeerden.
RESOLUTIE

9

De V U is verontrust d o o r de toenemende spanning tussen de machtsblokken en door de oorlogsdreiging in het IVlidden-Oosten.
Z i j bevestigt haar principieel standpunt van vreedzaam internationaal overleg en van algemene gel i j k t i j d i g e ontwapening. Z i j meent dat kleine landen als België gesprekken hierover dienen op
gang te brengen.
Z i j zal zich met kracht verzetten tegen elke poging om de N A V O te betrekken in k o n f l i k t e n , die
niet behoren t o t de defensieve opdracht van deze
organisatie. Bovendien kan zij niet aanvaarden
dat het beleid dat d o o r de verdragorganisatie
w o r d t gevoerd meer en meer het resultaat is van
beslissingen door één enkele partner genomen.
In het licht van deze standpunten dringt zich een
eerlijke toepassing van het N A V O - v e r d r a g o p .
Binnen d i t kader verklaart de V U zich tegenstander van de geplande aankoop van gevechtsvliegtuigen.
De V U vestigt er de aandacht op dat d i t land
niet alleen N A V O - v e r p l i c h t i n g e n heeft doch evenzeer verplichtingen t.o.v. de Derde W e r e l d .

DE VIER KERNPUNTEN VAN DE AKTUALITEIT
De Volksunie is vorige zomer
naar de onderhandelingen van
Steenokkerzeel
gegaan
omdat
toen de hoop gewettigd leek dat
er zo iets als een Vlaams eenheidsfront tot stand kon gebracht
worden.
Deze verwachting
werd
na
Steenokkerzeel de bodem ingeslagen. Er kwam een regering tot
stand die als enige en schamele
inbreng tot de oplossing van de
gemeenschapsvraagstukken
een
voorlopige gewestvorming beoogde. Ondanks het verzet van de
Volksunie werd ons deze wouldbe-hervormmg opgedrongen. Als
enige werkelijke Inhoud bevat ze
de bedreiging en is ze de voorafbeelding van een federalismemet-drie, zonder enige strukturele
erkenning en bescherming van de
tot
minderheid
gedegradeerde
Vlaamse gemeenschap te Brussel.
Nadat de regering Tindemans dit
onheilvolle werk verricht had,
heeft ze zich in beginsel afgewend
van de Vlaams-Waalse problematiek. Dat is de bittere les die we
hebben moeten trekken uit de
nochtans met enige hoop opgezette Vlaamse betoging in Halle,
waar men de op zichzelf wenselijke gezamenlijke opmarsj van
mandatarissen van alle Vlaamse
partijen had mogen meemaken.
Een van de in Halle klaar en duidelijk uitgedrukte eisen was de
splitsing van het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde.
Het is U bekend welke wending
de gebeurtenissen daarna genomen hebben.
De Vlaamse vraagstukken zijn zoals in Vanden Boeynants' onzalige
tijd andermaal in de koelkast geplaatst. Ze kunnen wachten. De
konstitutionele omvorming van
de Belgische eenheidsstaat is
door deze regering stilgelegd.

WIJ ia

Alsof deze werkelijkheid op zichzelf al niet ernstig genoeg was,
heeft de regering "bij monde van
de eerste-minister ook nog een
speciale redenering opgebouwd
om de afwezigheid van een kommunautair beleid te
wettigen
<• Het zou idioot zijn, aldus de
regering, zich met gemeenschapsvraagstukken in te laten in een
tijd waarin de
sociaal-ekonomische toestand zo ernstig is ».
Deze drogreden brengt ons terug
in de tijden van Vlaanderen's
grootste politieke onmacht « Ce
n'est pas Ie moment » is het
schijnargument
geweest
waarmee de heersende
Belgische
machten zelfs de meest gematigde en schuchtere wensen van de
Vlaamse Beweging hebben afgewezen in tijden die we lang vervlogen waanden, en waarvan we
dachten dat ze nooit meer zouden
weerkeren. Overigens
is
het
waar dat de sociaal-ekonomische
toestand ernstig is. Maar eensdeels sluit de bekommernis voor
de welvaart van ons volk de
noodzaak niet uit, de Belgische
eenheidsstaat om te zetten in
een federale politieke gemeenschap.
Anderzijds is het juist de Volksunie geweest die steeds opnieuw
gewaarschuwd heeft tegen de
verslechtering van de binnen- en
buitenlandse internationale toestand in een periode waarin de
regering voor deze problematiek
geen tijd scheen te hebben.
Het is verbazend hoe de tegenstanders van de Volksunie haar
bleven doodverven voor een taaipartij, in jaren en maanden waarin juist de Volksunie de enige
partij in dit land was die de
noodklok heeft geluid tegen de
inflatie, en die met het eerste
samenhangend anti-inflatie plan
voor de dag is gekomen. Het bevatte in zijn eerste en in zijn
tweede uitgave een samenhan-

Senator De Bruyne tijdens zijn toelichting bij de aktuele resoluties.
gende analyse van de oorzaken
van de inflatie — oorzaken die
te maken hebben met het wezen
zelf van deze konsumptiemaatschappij.
De Volksunie is de eerste, zoniet
de enige partij in dit land die ten
gronde de kritiek heeft gemaakt
van een bepaalde methode van
full-employmentpolitiek en van,
een bepaald type van ekonomische groei, waardoor eerst
een gematigde, en vervolgens
een katastrofaal versnelde inflatie en de muntontwaarding een
« conditio sine qua non •> waren.
We verwachten van onze politieke tegenstrevers niet dat ze zó
maar
ons
sociaal-ekonomisch
programma
overnemen.
Maar
men had mogen hopen dat ze
althans het objektieve feit zouden erkennen dat een van de
twee oppositiepartijen, wars van
alle demagogie, een eigentijds

programma met een volledig inkomsten- en prijzenbeleid aan
het publiek heeft voorgelegd. Op
de achtergrond van ons programma is een totale kritiek van
de kapitalistische maatschappij
aanwezig, van haar waardenschaal en van haar gedragingen.
Tevens deed de Volksunie konkrete voorstellen tot ordening
van het internationaal kapitaalverkeer en tot herstel van de
sedert nu al meer dan vier jaar
verloren
gegane
internationale
muntordening.
Aan de zondvloed van de Eurodollars werd een nieuwe vloedgolf van petrodollars gevoegd,
maar ook in deze onheilspellende
stroomversnelling komt het nationale en internationale inflatlebeleid van deze regering niet van
de grond en wordt andermaal
kostbare tijd verloren.

De toestand op de arbeidsmarkt
wordt snel slechter, vooral dan
wat betreft de tewerkstelling
van jonge mensen, die voordien
nog niet in het produktieproces
ingeschakeld waren en voor wie
thans onvoldoende nieuwe arbeidsplaatsen geschapen werden.
Bij de verdelingsquota van de
Belgische relancepolitiek, wordt
een van de voornaamste sociale
normen miskend, namelijk het
aantal arbeidslozen per landsgedeelte. Ook als het aantal werklozen in Vlaanderen het dubbele
zal zijn van dit in Wallonië schijnen de heersende machten van
plan Vlaanderen's aandeel in de
relancekredieten niet boven de
52 % te laten stijgen. Indien andere Vlaamse partijen zich bij
deze sociaal-ekonomische holdup neerleggen is dat hunne zaak.
De Vlaams-Nationale partij zal dit
nooit aanvaarden.
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VUJO-VOORZITTER HUGO COVELIERS

NIET DOOR REVOLUTIE
MAAR DOOR
VOLKS-NATIONALISME

Hugo Coveliers tijdens zijn gewaardeerde toespraal<.

Het is een jaar geleden dat de
Voll<sunie
een
verkiezingsbrocliure verspreidde met op de omslag een werkelijk profetische illustratie : een Arabische oliesjeik, die als een noodlotsfiguur
verscheen aan de horizont van
een sedert jaren bedreigd maar
in zijn zelfvoldaanheid onverstoorbare Westen. Ik weet niet of
iedereen de aktualiteit van die
brochure op dezelfde wijze heeft
gewaardeerd. We kunnen er echter thans wel een beetje fier op
gaan. De Volksunie heeft sedert
lang betoogd dat het einde van
het koloniale tijdperk een historisch keerpunt was in de ekonomische en politieke betrekkingen
tussen
het
geïndustrialiseerde
Westen en de grondstofgebieden.

Er dient echter tot slot gewezen
op een van de neteligste vraagstukken waarmee dit land in deze
dagen gekonfronteerd werd, namelijk de wil van de regering om
thans over te gaan tot de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen.

De basis van onze welvaart en
van onze techniek lag voortaan
buiten ons eigen machtsgebied.

De Volksunie zou haar rol en
haar verantwoordelijkheden van
oppositiepartij verzaken indien ze
de regering hulp verleende om er
een beslissing door te halen die
in de regeringspartijen zelf, en
voornamelijk in de CVP door zeer
velen wordt aangevochten. We
zijn tegen deze aankoop in de
huidige omstandigheden gekant,
en zulks wegens redenen die verband hebben met de huidige financiële en sociaal-ekonomische
toestand, en die eveneens verband hebben met de onbevredigende werking van de NAVO.

De derde wereld was al lang een
autonome ekonomische en politieke zone geworden als velen in
het Westen nog steeds dachten
dat we ergens niet nog verder
konden doorgaan met een min of
meer taktvol en eerlijk ontwikkelingsbeleid en met een wereldhandel die steunde op goedkope
grondstoffen en op een voor de
industrielanden gunstige ruilvoet.
Nu zal allengs iedereen wel weten dat het op die basis niet
verder kan. Een grondige technologische heroriëntering van het
energiebeleid en van de produktietechnieken is noodwendig en
kunnen we, niet langer meer uit
de weg gaan. Eens te meer moeten we vaststellen dat in het regeringsbeleid
praktisch
geen
ruimte is voor een rekonversie
die nochtans door alle klaarziende ekonomen en politici in het
westen steeds opnieuw aan de
orde is gesteld. Niet de Volksunie is blind geweest voor de
grote noden en de mondiale uitdagingen van deze tijd.
Het is de regering die noch de
kracht, noch de tijd vond om zich
op te tillen tot het peil van haar
stoffelijke en geestelijke verantwoordelijkheden.

De Volksunie heeft hierin geen
aanleiding gezien om haar fundamentele houding tegenover de
NAVO te wijzigen. De opvatting
dat de veiligheid van het westen
niet door een nationale verdedigingspolitiek kan bereikt worden,
dat derhalve in internationaal
verband een gezamenlijk militair
beleid dient gevoerd, en dat de
NAVO daarvan de konkrete uitdrukking is : deze opvatting geven we niet op. Ze is trouwens
verenigbaar met een streven naar
gelijktijdige en gelijkwaardige afbouw van de spanningen en van
de bewapening van de verschillende blokken, streven dat uiteraard in alle blokken zichtbaar
moet zijn om effekt te hebben,
maar dit alles gezegd zijnde,
dient gewezen op de noodzakelijkheid dat een betere werking
bereikt wordt van de NAVO-organen zoals de Eurogroep. Hun
bestaansreden lag juist in de
noodzaak om door kollektieve
studie en programmatie van de
bewapening de kosten ervan te
verlagen en de doeltreffendheid
ervan te verhogen. De manier
waarop het dossier van de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen tot stand gekomen is, is
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een aanfluiting van wat een geïntegreerd NAVO-beleid inzake bewapeningsprogramma's zou moeten zijn. Tegen deze uitermate
slechte werking van de NAVO-instellingen in de partij zal de
Volksunie protesteren wanneer
de regering met haar voorstel
terzake voor de dag zal komen.
Tevens zal op opheldering dienen
aangedrongen van de geografische
ruimte waarbinnen de
NAVO-verplichtingen
van
een
klein westers land dienen beperkt te blijven.

Ik wens echter te wijzen op de
kunstmatige mistgordijnen waarmee zekere tegenstrevers de positie van de Volksunie inzake
pluralisme trachten te omgeven.
De Volksunie heeft steeds herhaald en herhaalt eens te meer
dat ze een positieve houding aanneemt tegenover de historisch
ontstane en uitgegroeide netten
van het vrije en het officiële onderwijs.
Dat rationalisering ervan noodzakelijk is en dat in een sfeer van
postkonciliair pluralisme nieuwe
pedagogische vormen zich opdringen en een kans moeten krijgen daar waar de basis ervan
aanwezig is, wordt door de Volksunie (maar niet alleen door de
VU) ook door de vele CVP-ers
en andere milieus erkent.
Wie ons terzake van nevenbedoelingen beschuldigt of steeds opnieuw onze loyale instelling tegenover de historisch bepaalde
onderwijsnetten
betwijfelt, bewijst een slechte dienst aan de
groei tot geestelijke volwassenheid van ons volk.
Tevens worden door dergelijke
verdachtmakingen
de
afwenteling vertraagd van een aantal
anti-klerikale hipoteken die dit
volk al te lang heeft moeten meesleuren, hipoteken die we moeten afwerpen indien we ooit van
dit volk willen maken een helder
denkende natie die deelneemt
aan elke stoffelijke en geestelijke krachtontplooiing, een volk
dat op eigen wijze meebeweegt
in de vaart der Europese volke-

«' Vanuit het standpunt der jeugd
de gemeenschap bijdraagt tot
gezien, is het leven een oneindig
besluitvorming.
lange toekomst; vanuit het standNiet alleen diegenen die rechtpunt van de ouderdom een zeer
streeks bij de produktie betrokkort verleden ». [Schopenhauer).
ken zijn, maar ook zij die omJonge mensen ervaren de bewille van fisische, psichische of
staande maatschappij als onvolandere handicaps niet of slechts
komen.
gedeeltelijk in staat zijn winst te
Zij dromen immers van een ideale
realiseren, hebben recht op een
maatschappij. Zij nemen zich ' volwaardige plaats in de maatvoor deze maatschappij te verschappij.
anderen met de hoop op hun
Niet medelijden, maar Jaesef van
beurt aan hun opvolgers een bede menselijke waardigheid, los
tere wereld te kunnen overlaten.
van elke materiële beschouwing
Deze kritische houding ten overis de inspiratie van onze sociale
staan van het bestaande is eigen
strukturen.
aan de jeugd.
Laten wij tenslotte ook niet het
De verleiding is bij jonge menkulturele aspekt vergeten. Tegensen zeer groot om met de naar
over de huidige politiek van
hun mening zieke maatschappij
sporthallen, kultuurpaleizen
en
kort spel te maken. Sommigen
zogenaamde olympische zwembazien als enige oplossing een geden die enkele centimeters te
welddadige revolutie naar Ruskort zijn, stellen wij een kuituur,
sisch of Chinees model.
gericht op de ganse gemeenschap
Wij wensen hier als Volksunieen niet op een beperkte elite.
jongeren duidelijk te beklemtonen
Het past in verband met het kuldat wij elke gewelddadige intureel beleid het belang te ongreep afkeuren en dat wij als
derstrepen van de eenheid van
demokraten
zowel
linkse
als
de taal. « De strijd der ideeën,
rechtse diktaturen afwijzen.
zei Hendrik De Man in zijn psiHet zou voor de Vlaming weinig
chologie, wordt gevoerd in een
verschil uitmaken of hij door een
taal die de eenheid der volksgelinkse partijburokratie dan wel
meenschap uitmaakt. De moederdoor een rechtse geldtechnokrataal IS meer dan de taal van de
tie onderdrukt wordt.
moeder ; zij is de taal als moeder
De demokratie is en blijft voor
van het geestelijk leven.
ons die bestuursvorm die de
Zij is niet louter technisch uitmenselijke waardigheid het meest
drukkingsmiddel van een willeeerbiedigt.
keurige kultuurinhoüd. De kultuurinhoud zelf wordt door haar
Niet door een revolutie, die moet
mede bepaald, ja voor een groot
leiden tot het klakkeloos overdeel eerst door haar gevormd ».
nemen van verouderde buitenDit zijn de hoofdlijnen van onze
landse modellen, kan een rechtideeën, op basis van deze ideeën
vaardige en leefbare gemeenzijn wij tot de Volksunie toegeschap opgebouwd worden. Het is
treden en werken wij in deze
ons vast geloof dat de basisidee
partij als Volksuniejongeren.
voor een — nieuw Vlaanderen —
Wij zijn ervan overtuigd dat het
vervat ligt in de bevrijdende benieuwe Vlaanderen dat wij willen
ginselen van het Volksnationalisbouwen, via de Volksunie, als
me.
politieke partij kan bereikt worIn het Volks-nationalisme wordt
den Wij wensen ons dan ook in
immers ieder mens de kans gedeze partij als jongeren in te
geven zich zo volledig mogelijk
zetten.
te ontplooien in het kader van
De aanwezigheid van een aktieve
de gemeenschap. Het is evident
jongerengroep in een politieke
dat dit slechts mogelijk is wanpartij geeft deze laatste de moneer ieder vanuit het geloof en
gelijkheid om op een voor de
de inzet van zijn eigen overtuijongeren
eigen
manier
haar
giTfg de nodige eerbied opbrengt
ideeën naar voren te brengen.
voor de ideeën van anderen.
IVIen mag echter niet vergeten
Deze levenshouding veronderstelt
dat de fundamenteel kritische vieen fundamenteel pluralistische
sie van de jeugd ook in zekere
instelling van de ganse gemeenmate ten opzichte van de eigen
schap zodat ook aan minderhepartij geldt.
den een effektieve kans tot ontplooiing wordt gegeven.
De Volksunie heeft getoond dat
Op deze basisprincipes : demozij een programma heeft dat op
kratie - volks-nationalisme en
de toekomst is gericht en waarin
pluralisme, hebben wij de toeiedere jongere de grondlijnen van
komst van Vlaanderen gebouwd.
zijn ideaal Vlaanderen kan terugDe ervaring, deze zo rijke leervinden.
school, toonde aan tot welke
Wij beseffen ten volle dat de gewantoestanden het ongebreidelmeenschap niet alleen bestaat
de winstprincipe in de ekonomie
uit jongeren, dat bij het bepalen
kan leiden. Reeds in de 19de
van het huidige beleid diegene
eeuw bracht de kapitalistische
wiens jeugd ver of minder ver
visie op de ekonomie ergerlijke
afligt een belangrijke invloed
sociale wantoestanden voort. Tot
hebben.
op heden is deze winstekonomie
De standpunten van de jongeren,
niet in staat noch op Vlaams
gebaseerd op een ideaal, dat nog
noch op wereldvlak een aanvaardniet ontnuchterd is door de ervabare
behoeftenbevrediging
te
ring, zullen menigmaal radikaler
realiseren.
en kompromislozer zijn. Dit mag
ons niet-beletten te beseffen dat
Wij echter wensen de ekonowij als Volks-nationalisten samen
mische strukturen te baseren op
ongeacht leeftijd, strijden voor
het behoefteprincipe. Niet omeen uiteindelijke bevrijding van
wille van de mogelijk behaalbare
de Vlaming en van het Vlaamse
winst mag geproduceerd worden
Volk.
maar wel in funktie van de te
bevredigen behoefte.
Tegenover de verwarde en doorHUGO COVELIERS
zichtige overlegekonomie plaatNationaal
Voorzitter
sen wij een demokratisch geplande ekonomie waarin ieder lid van
Volksuniejongeren
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ANTWERPEN
ANTWERPEN (Arr.)
VVM (Arr.)
De VVM in samenwerking met
't Dosfeiinstituut brengt de kursus
• Voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen ».
Deurne ; op 24 februari in Tijl,
Bredabaan 298. te Merksem.
Initiatieven of suggesties, gelieve u te laten kennen aan VVMvoorz. Hugo Andries, Turnhoutsebaan 116, 2200 Borgerhout, tel.
36.59.67.
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Telkens op maandag van 16 tot
19 u. ; is er een volksvert. en
een prov. raadslid aanwezig op
t>et sekr. Wetstr. 12, om u te
helpen bij uw problemen. Het
sekr. zelf is dagelijks toegankelijk van 9 tot 16 u. 30 en 's maandags tot 19 u.
Voor
KOO-aangelegenheden,
kunen de leden en simpatisanten
van Atwerpen Stad een afspraak
maken met een onzer afgevaardigden, bij hen thuis. Dr De Boel,
Duboisstr. 47, Antw., tel. 33.97.90
of Frans De Laet, Kruishofstr. 16,
Antw., tel. 38.66.92.
Ook onze gemeenteraadsleden
en het prov. raadslid staan ter
uwer beschikking : voor afspraak
gelieve het sekr. te telefoneren
36.84 65.
LEDENVERGADERING
Voor de leden en simpatisanten
van Paardenmarkt, Klapdorp en
omgeving grijpt er een voorlichtingsvergadering plaats op vrijdag 28 februari in het lok. Bierstal, Klapdorp 6. Een volksvert.
zal er over de aktuele politiek
spreken. Onze afgev. Mycke zal
de vergadering voorzitten.
GALABAL
Voor de zevende keer richt de
Vi. Aktie- en Kultuurgemeenschap
haar galabal in op zaterdag 22
februari in de Handelsbeurs. U
kan kaarten verkrijgen op ons sekr., Wetstr 12, tel. 36.84.65. Langs
deze weg danken we tevens alle
reklaamvoerende firma's in het
programmaboekje, de steuners
en de tombolaprijzenschenkers.
KONTAKTBLAD
Deze maand aan alle leden en
simpatisanten der afdeling. Wordt
ook in alle bussen gestoken van
Paardenmarkt en omgeving.
VUJO
Geregelde aktiviteiten. Voor inl.
Van Bueren-Viaene, Kruishofstr.
44, tel. 37.15.37.
STADSSCHOOL
Ik ben leraar, doch ken geen
letter Frans, zou ik dan eventueel
les mogen geven in een officiële school te Luik ? Natuurlijk,
dat gaat daar van zelf. Als het
omgekeerde te Antwerpen op
Linicer-Oever mag. Waarom dan
niét te Luik ?
BERCHEM
VUJO
De VU-Berchem start binnenkort met een eigen VUJO-kern. Er
zijn al aktiviteiten voorzien. Alle
VU-leden van 18 tot 35 jaar kunnen meewerken aan de VUJO. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Dirk Van Gelder, Apollostr. 73 (tel. 21.19.86).
BOECHOUT-VREMDE
AVVS
Afgevaardigde-verantwoordelijke
voor AVVS (Agemeen Verbond
Vlaamse Sindikaten) : Peeters A.,
Kapelleveldstr. 51, 2530 Boechout,
,tel. 55.36.44 (na 18 u.).
BORNEM
LOKAAL
We zijn in volle voorbereiding
voor 't openen van een lokaal dat
zou dienen voor vergaderingen,
dienstbetoon, kulturele en politieke aktiviteiten, ook gewoon
om het menselijk kontakt terug in
ere te herstellen. De kosten hiervoor zijn groot en onze kas is
klein. Wie kan ons helpen ? Stortingen hartelijk welkom op rek.
nr 417-7027251-59 van . Volksunie-Bornem ». Vermeldt duidelijk naam en adres, dan nodigen
we u uit op de opening.
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EKEREN
ABONNEMENTEN
Wij vragen u, geachte Ekerse
« Wij »-lezer(es), een kleine hulp
in onze aan gang zijnde aktie
« Wij-Abonnementenslag ». Geef
uw blad, na het gelezen te hebben, door aan een gebuur, vriend
of familielid. Spreek hen even
aan om zelf een abonnement te
nemen, of laat ons er de naam
en het adres van kennen. Bel dit
best ten spoedigste door aan ons
sekr., Geestenspoor 72, tel. nr
41.04.41.

LIER
VUVA
Op zondag 16 februari steekt
onze kersverse VUVA-Lier-Emblem
van wal met een verkleed kinderkarnavalfeest in het Hof van
Aragon. Aanvag 17 u., einde 20 u.
Iedereen hartelijk welkom. U betaalt 50 fr. per gezin. Inschr. bij :
Monik Van Uytsel, Boomlaarstr.
51, Lier, tel. 80.47.82 ; Lieve Broodhaars, Dorpstr. 83, Emblem, tel.
80.39.42 ; Erna Alaers, Berlaarsestwg 80, Lier, tel. 80.24.91 ; Jenny Lachi, Kromme Ham 14, Lier.

Te huur gevraagd : perceel grond
met of zonder gebouwen, omstreken Leuven of Mechelen, langs
drukke verbindingsweg. Inl. « Karavanc'entrum », Borsbeek, Frans
Beirenslaan 278, tel. 031/21.98.15.

MEER
GEWESTPLAN
Op een geslaagde bijeenkomst,
ingericht door het Dosfelinstituut
werden de problemen i.v.m. het
gewestplan voor de Noorderkempen uiteengezet door volksvert.
Belmans en ir. Bloemmen van de
lOK. Uit de talrijke vragen van
de aanwezigen bleek wel duidelijk de belangstelling voor deze
vraagstukken.

HEIST-OP-DEN-BERG
NAAR NOLS !
Heel speciaal willen wij ook
een oproep doen tot alle jongeren van onze afdeling om mee
te werken aan de VUJO. Morgen 9
februari zullen wij ook opnieuw
deelnemen aan de TAK-betoging
te Schaarbeek.
DIENSTBETOON
Wim Jorissen houdt voortaan
ook zitdag te Heist : iedere 2de
maandag van de maand, van 20
tot 20 u. 45, bij Amelie, Lostr. 87.
Alle inlichtingen bij de gewestelijke gevolmachtigde : Danny
De Cuyper, Itegemsestwg 15 te
Hallaar (tel. 015/24.40.58).
KONTICH
TAK-BETOGING SCHAARBEEK
Ook wij doen mee met TAK en
zijn er morgen bij. Neemt kontakt met Erik en Greet, tel.
57.46.93.

ZATERDAG
22 FEBRUARI
VU
KONTICH
NODIGT
UIT
DAVEREND
REUZEKARNAVAL
BAL
GELUKWENSEN
Wij begroeten met veel vreugde de geboorte van Stijn, tweede
zoon van onze leden Vera en Luk
Sermeus, penningm. van onze afdeling. Onze hartelijkste gelukwensen.
TRIENEKE STEVENS, 100 JAAR
Op zondag 9 februari wordt
Trieneke Stevens 100 jaar, een
gebeurtenis welke zich in onze
gemeente nooit voordien voordeed. Het belooft een grootse
viering te worden waar VU-Kontich zich heel graag bij aansluit.
Daarom verzoeken wij onze leden
en simpatisanten te vlaggen met
de Leeuw om aldus het feestelijk
karakter van deze uitzonderlijke
gebeurtenis te onderlijnen.
LIER

MARCEL

VAN ROY
FEESTZALEN

HOF VAN ARACON
ARAGONSTRAAT 6, LIER
TEL. (031)80.15.68

MERKSEM
ONTDEK DE WERELD
De Vlaamse Kring Groeninghe
is mede-inrichter van de cyklus
1975 van « Ontdek de Wereld ».
De spreekbeurten
opgeluisterd
met dias en film, gaan door op
'de 2e maandag van de maand in
Teater 2060, St-Bartolomeusstr.'
79, telkens te 20 u. De toegangsprijs werd vastgesteld op 60 fr.
per avond. Voor een abonnement
voor de drie avonden betaalt u
150 fr. Leden van de inrichtende
verenigingen betalen slechts 40
fr. per avond of 100 fr. voor een
abonnement.
Geïnteresseerden
in een abonnement kunnen zich
wenden tot Karel Van Bockel, StLutgardisstr. 56, tel. 45.57.77. De
plaatsen zijn echter beperkt, haast
u dus om er bij te zijn. Programma : 10-2 India ; 10-3 Roemenië,
14-4 Japans tweeluik.
PROPAGANDA
Personen die bereid zijn mee
te helpen aan de propaganda op
plaatselijk vlak, worden verzocht
zich kenbaar te maken aan het
sekr., tel. 46.02.79 of aan Omer
Stevens, tel. 45.25.17.
WERKING
In de plaatselijke aktiviteitswerking notere elk volgende data : ledenvergadering « Vrouwen
van Vandaag » op 11 febr. te 20
u. 30 ; kernvergadering op 19
febr. te 20 u. 30 ; VUJO-ledenvergadering op 27 febr. te 20 u. 30 ;
telkens in Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298. Tevens maken wij
reeds afspraak voor zaterdag 1
maart in zaal « De Garve », Van
Praetlei 137 voor ons VU-afdelingsbal, met het orkest Pennsylvana 6-5000 en de Groene Kapel.
ZUSTERAFDELING
Evenals vorige jaren steunen
wij onze zusterafdeling BergKampenhout door onze deelname aan het jaarlijks bal, dat dit
jaar zal doorgaan op zaterdag 22
februari a.s. De verplaatsing geschiedt weer per autocar en we
vertrekken te 19 u. 30 stipt.
DIENSTBETOON
Tijdens deze maand is kontakt
mogelijk op dinsdag 11, woensdag 19 en donderdag 27 februari,
telkens vanaf 20 u. 30 in Vlaams
Huis Tijl, Bredabaan 298.
Buiten deze data kan telefonisch afspraak gemaakt worden
met onze mandatarissen op de
volgende nummers
Toon Dewachter, schepen, 45.65.59 of
45.24.38 ; Leo Michielsen, KOOvporz., 45.55.90 ; Luk Droogmans,
gemeenteraadslid, 45.51.81 ; Jan
Poels, gemeenteraadslid, 45.51.71;
Omers
Stevens,
KOO-raadslid,
45.25.17 ; sekr. is te bereiken onder nr 46.02.79.
Schepen Toon Dewachter is
eveneens te spreken op het gemeentehuls, elke maandag tussen
14 en 17 uur.
De voorzitter van de KOO Is te
bereiken op het bureel van de
KOO, Van Aertselaerstr., elke
dinsdag en vrijdag tussen 14 en
17 u.

FEBRUARI
8. Mol : Kontaktvergadering VUJO in zaal « De Koestal »
bij Gust Peeters te Mol-Sluis van 15 tot 17 u.
8. Turnhout : Afdelingsbal in zaal Matthijs, Boomgaardplein (Atheneum).
8. Boechout : Meerderjarigheids-bal. Feestzaal Gildenhuis,
St-Bavoplein, te 20 u. 30. Orkest : Combo Hollywood.
Schoten : VU-bal in de Riddershoeve, 20 u. 30. Orkest
The Atkins. Inkom 70 fr.
8. Bornem : Ledenfeest en viering oudere generatie. Zaal
Alcazar, Puurse steenweg 25, om 19u30. Inschrijving. :
tel. (031)84.24.87
9. Vorst : Afdelingsbestuur.
10. Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande.
13. Noorderwijk : Arr. raad in de Schuur, Zandkuil.
14. Deurne : Arr. raad te 20 u. 30 in lok. « Trefpunt », Turnhoutsebaan 28, Deurne.
14. Nijlen : Zangavond Willem De Meyer. Lok. Kempenland
14. Turnhout : Gespreksavond met volksvert. Nelly Maes
in de Waranda om 20 u. : « Heeft de Vlaamse jeugd nog
zin voor de politiek ? ».
15. Kasterlee : 4de Vlaamse dansavond in zaal « De Druif »
mest The Castellos.
15. Merksem : Jubileumbal, VI. B.K. Tijl, « zaal Tijl » om
20 u. Inkom gratis.
15. St-Kat.-Waver : 11e Katelijne-dansfeest. Groot VU-bal
met de grote formatie van Stan Philips (10 uitvoerders).
Parochiezaal, €lzestr Toegangsprijs : 60 fr. (Voorverkoop : 50 fr.). Reuze tombola.
15. Wilrijk : Afdelingsbal in zaal Gasthof, Heistr. 14, te
20 u. 30. Orkest The Raindrops. Inkom 50 fr.
16. Merksem : Verkleed karnavalbal voor de kinderen. Zaal
« Tijl », om 14 u. 30.
20. Hove : Dia-avond door Luk Geenen : « Een jaar in Indonesië ». Om 20 u. in Parochiecentrum St-Jozef.
21. Herenthout : Kaartprijskamp « Zetten » op initiatief
van onze vrouwen in lok. « De Nieuwe Kroon », Markt.
21. Turnhout : 1ste kursus Dosfelinstituut « Gemeente^
raadsverkiezingen ». Inleidster : volksvert. N. Maes.
Warande, om 20 u.
21. Kontich : « Ontdek de wereld », te 20 u. 15 in St-Jozefsinstituut. « Dag Kreta » door N. Hulpiau en E. Rawoens.
V
Org. : Vlaamse Kring.
21. Duffel : Arr. raad Mechelen. Zaal Gildenhuis.
22. Antwerpen : Galabal « Vroeger en Nu > in de Handelsbeurs (Meir). Toegangskaarten aan 250 fr. op VU-stadssekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen.
22. Geel : Ledenfeest in « Het Voske » (Bel). Volledig eetmaal : 130 fr.
22. Niel : Gezellig samenzijn « 15 jaar VU-Niel ». Feestzaal
Familia (Dorpstr.), 19 u. Receptie + feestmaal + dansavond. Inschrijven aan 200 fr.
22. Kontich : VU-karnavalbal, Magdalenazaal te 20 u. 30.
Orkest Pensylvania 6/5000. Inkom 70 fr.
22. Ramsel : Afdelingsbestuur in zaal Moderna.
23. Hoboken : Werftocht wijk Kleine Heide. Verzamelen te
10 u. in VI. Nat. Centrum, Steynstr. 85.
24. Merksem : VVM + Dosfelinstituut in lok. Tijl (Bredabaan 298) te 20 u. Kursus (4) : gemeenteraadsverkiezingen.
26. Rijkevorsel : Bestuur kant. Hoogstraten in Parochiecentrum om 20 u. 30.
28. Antwerpen : Ledenvergadering (wijk Paardenmarkt-Klapdorp). Lok. Bierstal (Klapdorp) te 20 u. 30. Bespreking
politieke toestand.
28. Turnhout : 2de kursus Dosfelinstituut « Gemeenteraadsverkiezingen ». Inleider : Joos Somers. Warande, 20 u.
29. Nijlen : Paasfeest kinderen VU.

GEEL

in onze Kempische gemeente waren plakkers op tocht met affiches
uit de verkiezingsstrijd van maart 1974. Wat laat, inderdaad, maar ze
hebben ze dan ook wat bij de tijd en het gebeuren aangepast...

8 FEBRUARI 1975

n

WIJ IM b€ IOLK9UMK
MORTSEL
ABONNEMENTENSLAG
Wie van onze lezers wil een
handje uitsteken bij de plaatselijke aktie « Abonnementenslag
'75 ». Hebt u een gebuur, vriend
of familielid die zich wenst te
abonneren
op
ons
weekblad
« Wij » ; verwittig hiervan ofwel
afd. sekr. Em. Croes, Steenakker
90 (tel. 49.12.20) of het VU-arr.
sekr. Wim Ciaessens, Pastoor
Deehsstr. 19 (tel. 55.39.09). Wij
doen dan wel het nodige.
MOL
RED DE NETEVALLEI-BETOGING
Het komitee « Red de Netevallel », richt op 1 maart een betoging in te Herentals. Wij doen
mee. Praktische regeling zal later
meegedeeld worden.
VUJO-KERN
Eerste kontaktvergadering zal
plaatshebben op 8 februari van
15 tot 17 u., in de, zaal « De Koestal » bij Gust Pèeters, Sluisstr.

178 te Mol-Sluis. Alle jongeren
worden hierop vriendelijk uitgenodigd. Bestuur en kaderleden
die adressen van belangstellende jongeren kennen worden dringend verzocht die door te geven
aan Paul Van Grieken, Varenstr.
20, 2400 Mol-Wezel, tel. 014/
31.36.30.

Bruyne kan eens per maand daar
geraadpleegd worden.
Kan je niet wachten tot vrijdag, wend je tot Luc Deheusch,
Aug. Vermeylenstr. 5, die graag
zal helpen.

NIJLEN
BETOGING SCHAARBEEK
Wij nemen deel aan de betoging
te Schaarbeek op 9 februari. Wie
mee wil geve zich op bij Marcel
Dielens, Kon. Astridlaan IB, tel.
81.70.07 of bij Joris Van Dessel,
Zandvekenvelden, tel. 81,85.91.

DIENSTBETOON
Sen. W. Jorlssen komt op 17 februari om 19 u. 30. Adres : De
Ghellinckl. 14, Noorderwijk.

NIEL
DIENSTBETOON
Elke vrijdag vanaf 20 u. staan
onze vrienden Frans De Meulemeester en Guido Michiels ter
beschikking van mensen met problemen allerhande, in het sekr.,
Antwerpsestr. 186. Ook san. De

NOORDERWIJK

Sen. O. Van Eisen op 27 februari
om 20 u .30 in café Week-end,
Olenseweg 272, Oosterwijk en
om 21 u. in frituur Ingrid, Olenseweg 41 te Voortkapel.
LEDENSTAND
Inzake ledenwerving is de afde.
ling kampioen van het arr. : in
enkele maanden is het aantal leden gestegen tot 150. Een absoluut rekord !

BRABANT

RANST
AVVS
Kontaktman van het Algemeen
Verbond van Vlaamse Sindikaten:
De Beul Daniël, Profeetstr. 15,
Ranst, tel. 85.54.88. Help ons het
monopolie van de kleursindikaten te breken en sluit aan bij het
AVVS.
TAK-BETOGING
Op 9 februari neemt Ranst deel
aan de TAK-betoging te BrusselSchaarbeek. Wie meegaat geeft
zijn naam op aan het sekr., Valkenlaan 24. tel. 85.58.18.
SCHOTEN
WEES ERBIJ !
Ook zult u allen erbij wezen heden zaterdag 8 februari te 20 u.
30 in de • Riddershoeve » om
deel te nemen aan ons top-gezellig VU-afd.-dansfeest, met het orkest The Atkins. Bestel uw toegangskaarten bij dhr Marain, tel.
58.81.25. dhr Van Mol, tel. 58.52.42
of bij mevr. Boey, tel. 46.15.54.

ASSE (Fed.)
FEDERATIERAAD
De federatieraad voorzien op
woensdag 12-2 wordt verschoven
naar woensdag 19-2. Zelfde uur
(20 u.), zelfde olaats (gemeentehuis Dilbeek). Verkozenen en pol.
komitee komen om 19 u. samen
bij Maurits Panis, Moeremanslaan 86, Dilbeek.
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
VUJO NAAR SCHAARBEEK
Zondag 9 februari om 11 u., Arduinkaai Brussel (KVS) : TAK-betoging naar Schaarbeek. VUJO
doet mee. Meer inl. bij VUJOi/erantw. Wim Lauwaert, tel. 02/
377.19.38 of TAK-verantw. Brabant,
Ward Geens, tel. 02/358.46.35.
BUIZINGEN
UITSLAG BOEK
VU-PENSENKERMIS
Prijswinnaars : Bert Coffernils,
Frans Borremans, Devos-Brisaert,
Geert Dekegel, Jos Vanderbotermet, Victor Herremans, Jozef
Springael, Jan Brichaux, BulterysVanden/elden en Robert Dannau.
Prijzen af te halen bij Bert Vanden Broeck, L. Godeaustr. 29 te
Buizingen (tel. 356.63.16).
Hartelijk dank aan de talrijke
bezoekers. Nogmaals ekskuus om.
dat de bediening op zondagmiddag,
ondanks uiterste inspanningen, niet op de gewenste vlotte manier van andere jaren kon
gebeuren omwille van de werkelijk overweldigende opkomst. Een
geplande verbouwing aan de keuken zal ons volgend jaar toelaten
deze toeloop te verwerken.
DIEST (Kant.)
SAMENVOEGING VAN GEMEENTEN
Zoals reeds vroeger werd aangekondigd wordt in samenwerking
met het Dosfelinstituut een informatii^avond georganiseerd in verband met de fusies. Deze belangrijke bijeenkomst waarop heel de
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bevolking wordt uitgenodigd gaat
door op vrijdag 14 februari om 20
u. in Berkenhof te Molenstede.
Een gesprekspaneel zal bestaan
uit : dhr J. Van Oosterwijck, ministerie van Binnenlandse Zaken ;
s e n . ' J . Daems (PVV), volksvert.
G. De Vos (CVP), volksvert. L.
Tobback (BSP), werden uitgenodigd ; volksvert. W. Kuijpers (VU)
werd uitgenodigd en heeft reeds
toegezegd. Moderator van het paneel is Jos Bouveroux, journalist
bij de BRT. Alle gemeenteraadsleden van het kant. werden uitgenodigd en zullen bovendien in de
loop van de week een dokumentatiemap ontvangen.
AKTIE
Wie op vrijdagmorgen aan het
station van Diest kwam heeft
meteen kunnen vaststellen dat de
Volksunie in aktie was geweest
in verband met « Werk in eigen
streek
». Tientallen
affiches,
werden aangebracht rond het station en voor de poorten van de
voornaamste fabrieken, waarvan
enkele met sluiting zijn bedreigd.
Dat er over deze aktie werd gepraat is een feit. Aan al de werknemers, vooral diegenen, die met
afdankingen
moeten
rekenen
en aan al de pendelaars kunnen
we rustig zeggen dat het met deze aktie nog helemaal niet gedaan
is.
PVV-BLAD
In een plaastelijk PVV-blaadje
wordt de bevolking kond gedaan,
dat de Volksunie voor Diest een
nieuwe kopman zoekt. Indien de
PVV van Diest o.l.v. Van Audenhove geen andere kopij meer
heeft om haar blad te vullen, zouden ze er beter mee ophouden.
Intussen wenst de VU van het
kant. Diest duidelijk te stellen,
dat ze eendrachtig aan de weg
timmert en dat ze haar volledig
vertrouwen schenkt aan haar gemeentemandatarissen, die wij via
deze weg graag nog eens vermelden : Renaat Rijnders, Diest ;
Marcel Gemoets, Scherpenheuvel;
Dirk Van de Weyer, Molenstede ;
Raymond Van Compel, Molenstede.
MEDEGEDEELD
IJZERBEDEVAARTKOMITEE
Het IJzerbedevaartkomitee gewest Diest, heeft op haar vergadering van 27 januari veel aandacht
besteed aan haar programma van
1975. in een mededeling wordt gezegd dat de bedevaarders van
1974 bijeenkwamen op 7 februari
tijdens een gezellig samenzijn in
lok. Welkom bij Paul Maes te
Diest. Op 7 maart zal een algemene vergadering plaatshebben. In
mei wordt een bedevaartavond ingericht te Molenstede, waar dan
de film over de bedevaart 1973
zal vertoond worden. Verder zal
het komitee instaan voor de plaatselijke organisatie voor bedevaart
en zangfeest. In september wordt
het tenslotte een topdag met « De
dag van de Nederlandse kuituur».

VORST
LEDENSTAND
Na de hernieuwing van de leden
heeft de afdeling ook 45 nieuwe
leden geworven, waardoor de 125
worden overschreden en een bijkomende vertegenwoordiger naar
de arr. raad kan worden afgevaardigd.
WILRIJK
TAK-BETOGING SCHAARBEEK
Ook Wilrijk zal aanwezig zijn
op 9 februari te Schaarbeek. Afspraak en inlichtingen verplaatsing via onze afdelingsbestuursleden.

FEBRUARI
8.

BRABANT
DOSFELAKTIVITEITEN
14 februari : volksvergadering
over fusies te Molenstede.
7 mart : informatie over de gewestplannen in zaal « Ons Huis »
(gildenhuis), Kerkstr. 22, Dworp.
16 maart : Brussel en de 19 gemeenten in het Kultureel Centrum van Strombeek-Bever.
28 maart : gewestplannen te
Zoutleeuw (dit onder voorbehoud).
Voor nadere inlichtingen kunt
ü terecht bij de verantwoordelijke
voor Brabant : Hollaender B.,
Brusselsestwg 51A, 1850 Grimber.
gen, tel. 02/269.27.68.

ST-JOB-IN-TGOOR
DIENSTBETOON
Alle inwoners van St-Job kunnen steeds om raad bij onze mandatarissen : Frans Goris, Hogebaan 18 ; dr Hugo Hens, Brugstr.
152, tel. 63.07.89 ; Miei Pierlé
(KOO),
Campinaweg
4,
tel.
63.14.94.

Men is op dit ogenblik reeds druk
bezig aan het kontakteren van
groepen en personen die zullen
ingezet worden. Men beloofde
reeds binnenkort een volledig
programma terzake aan de pers
te kunnen voorstellen.
ITTERBEEK
VIERING
Zaterdag 15 februari wordt om
20 u. in de Parochiezaal (St-AnnaPede) ons honderdste lid gevierd.
Sen., Wim Jorissen zal tevens aan
onze afdeling het vaandel overhandigen. De avond wordt verzorgd door onze leden met o.a.
een politiek satirisch kabaret.

12.
14.
14.
15.

JETTE
DIENSTBETOON
Aggl. en gemeenteraadslid Jan
De Berlangeer is elke zaterdag
van 10 tot 12 u. te bereiken in
het dienstbetoonkantoor, Jetsestwg 548.

22.

LEUVEN (Arr.)
NAAR SCHAARBEEK
VUJO-Leuven legt een bus in.
in voor deelneming aan de TAKbetoging te Schaarbeek op 9 februari. Inschr. en inl. tel. 02/
513.51.64, vragen naar Polly Raskin.
WAT VOORBIJ IS EN WAT NOG
KOMT !
De VU-leden en -militanten konden op de uitgebreide arr. raad in
Lubbeek (24-1) een briljante prof.
Dewachter aan het werk zien en
horen over de impakt van verkiezings- en andere propaganda. Op
30 januari, te Kessel-Lo, vertelde
volksvert. Willy Kuijpers over de
dramatische volksstrijd die de
met uitmoording bedreigde Koerden leveren op dit ogenblik.
Te Attenrode en Keerbergen
werden 2 zeer suksesvolle kant.
bals gehouden.
Intussen zet de werkgroep Gewestplannen zijn studie en werkzaamheden verder en worden er

17.
21.
22.
22.

22.
28.

Heverlee : Lustrumbal in zaal Den Dooleeg te Egenhoven met « The Brothers Five ».
Beersel-Drogenbos-Linkebeek : 4de Afdelingsbal om 20
u. 30 in « Feestzaal », Hoogstr. te Beerzel met zangeres
Marleen en de PJF Wallis groep. Volksvert. V. Anciaux
zal er de afdelingsvlag overhandigen.
Roosdaal-Borchtlombeek : Pens- en kotelettenkermis in
café « Bij Monsken », Dorp, Pamel (ook op 9 en 10 februari).
Haacht : Gespreksavond « Gewestplannen ».
Molenstede : Fusie-avond.
Zoutleeuw : Kant. werkgroep.
Huizingen : Afdelingsbal «Meneerkes-bal » met « PopStereo Sound » om 20~D. in zaal Union, Torleylaan.
Leuven : Arr. bestuur.
Interkantonale raden vergaderen .
Tremelo-Baal : Afdelingsbal in de parochiezaal Pater Damiaan in Ninde-Tremelo.
St-Kat.-Lombeek : Haantjeskermis in zaal Uilenspiegel,
Kerkstr. 24. Begin 18 u. Eveneens op 23 (begin 12 u.) en
24 (begin 18 u.).
Melse :' 3de Afdelingsbal in de Sporthal om 21 u. met
het orkest « Sound One ».
Muizen : 4de VU-bal in de zaal Eldorado, Leuvensestwg
312, met het orkest « The Gaby's ». Deuren : 20 u. Begin
20 u. 30.
Oud-Heverlee : Leden- en simpatisantenfeest in de Parochiezaal van Oud-Heverlee voor de afd. Oud-Heverlee,
Vaalbeek, Korbeek-Dijle.

gespreksavonden gepland over de
gewestplannen in Haasrode-Blanden (7-2), Haacht (12-2), Holsbeek
(27-2) en Kessel-Lo (13-3).
De afd. Duisburg heeft reeds
een vruchtbare
gespreksavond
achter de rug (31-1) over deze gewenstplannen. Onze mandatarissen sen. Van Haegendoren, sen.
Vandezande en volksvert. Willy
Kuijpers houden zich ter beschikking voor alle informatie over dit
aktuele probleem.
EDR
LIEDEKERKE
LEDENBIJEENKOMST
Onze
jaarlijkse
ledenbijeenkomst met etentje gaat door op
vrijdag 21-2. Tevens worden er
bestuursverkiezingen
gehouden.
Nat. voorz. Fr. Van der Eist zal
een
korte
toespraak
houden.
Plaats van gebeuren : Snack-Lima,
Stationsstr. 38, om 20 u.

SCHAARBEEK
OPROEP
Het VU-bestuur roept alle VUafdelingen uit Vlaanderen op om
daadwerkelijk mee te doen aan
de TAK-betoging van zondag 9
februari. Wij hebben uw steun
hard nodig I
ST-KWINTENS-LENNIK
DIA-VOORDRACHT
De « Vlaamse Kring Lennik »
nodigt u uit op de diamontage
met toelichting door e.p. Joris
Vertongen, over « Wilde planten
in ons land », op vrijdag 14 februari om 20 u. 30 in de herberg « In
de Verzekering tegen de Grote
Dorst », tegenover de kerk te
Eizeringen.
(medegedeeld)
WEMMEL (en omstreken)
Ziekenfonds Brabantia : elke
dinsdag van 17 u. 30 tot 19 u. 30
op bovenstaand adres.

bet funktioneel kombinatiemeubel in eigentüdse^
nuttige, esthetische vorm.
Onze
studiedienst
lost

uw
woonprobleem
gratis op

Tumhoutsebaart 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 3640.86
Begijnestraat 39-41 - ANTWERPEN - Tel. 33.47.24 - Ter Neydelaan 55-57 • DEURNE - Tel. 24JZ5.23

WIJ IS

WIJ lli D€ K)LK9UliK

LIMBURG
BERINGEN
LEDENFEEST
Vandaag zaterdag 8 februari houden wij ons jaarlijks ledenfeest in
zaal Thierbrau op de Mari<t. Na
een gezellig etentje houden wij
er verder de stemming in met
muziek en dans. Wie niet ingeschreven heeft voor het eerste
gedeelte, blijft vanzelfsprekend
welkom voor het tweede gedeelte van de avond.
KOLPORTAGE
Op zaterdag 15 maart wordt er
met het extra-nummer van «Wij»
gekolporteerd. Er werden 500
nummers besteld, die aan de man
moeten gebracht worden.
Er wordt tegelijkertijd gestart
op drie plaatsen : om half twee
vertrekt een ploeg vanuit de
Cambrinus in Bree; eveneens een
ploeg ten huize van Jan Latinnen
in Bocholt en op hetzelfde ogenblik vertrekken twee ploegen in
Meeuwen, één ten huize van Jean
Stinckens (voor Ellikom) en één
in Café Verdonck (Schrijvers,
dorp Meeuwen).
Er werden reeds een 18-tal
deelnemers gevonden om eraan
deel te nemen ; indien er nog
liefhebbers zijn, kunnen ze zich

in verbinding stellen met kantonnaai voorzitter Jaak Geussens,
Thijsstraat 5, 3690 Bree ( t e l . :
461776) of met provincieraadslid
Jaak Gabriels, Siemenstraat 28,
3690 Bree (tel. 462290).
GENK
AFDELINGSNIEUWS
De werkgroep voor de volgende
gemeenraadsverkiezingen komt op
10 februari samen bij An Gysen,
terwijl de volgende bestuursvergadering voorzien is voor 17 februari. Verder werd de vertegenwoordiging in de gemeentelijke
jeugdraad besproken en zal nog
vóór de statutaire verkiezingen
een algemene ledenvergadering
gehouden worden.
HASSELT
KONGRES
Het arr. bestuur dankt langs
deze weg allen die er voor gezorgd hebben dat de organisatie
— voor de eerste keer in Limburg
— van een nationaal VU-kongres
een echt sukses geworden is. Wijontvingen hiervoor de gelukwensen van het partijbestuur en van
het algemeen sekretariaat. Heel
bijzonder danken wij de gastvrije
Limburgers, die aan haast honderd « Viaanderaars » overnach-

ting aanboden, het Vlaamse Kruis,
afd. Limburg, dat instond voor gebeurlijke zieken, de lieftallige
hostessen van de Hasseltse Erasmusschool en de velen van dienst
bij het onthaal, de stemopneming,
het sekretariaat en de baby-sitting, evenals Jef Van Baelen
(Neerpelt) die met kleurige bloemen aan de kongreszaal een feestelijke aanblik gaf.
LOMMEL
LEDENFEEST
Op zaterdag 25 januari j l . had
in de Seppe-herberg het jaarlijks
ledenfeest van de afd. Lommei
en Overpeit plaats. Dit ledenfeest
bestond in een prima mosselensouper, afgewisseld door toespraken. Achtereenvolgens werd bij
deze gelegenheid het woord gevoerd door prov. raadslid mevr.
De Roo-Neven, sen. R. Vandekerckhove, volksvert. E. Raskin
en prov. raadslid J. Gabriels.
MAASMECHELEN (Kant.)
BESTUURSVERGADERING
Elke eerste donderdag van de
maand, afwisselend in hotel Nova
te Neerharen, Rijksweg 15 en hotel Limburg te Eisden-Maasmechelen. Rijksweg 194.

OOST-VLAANDEREN
AALST
NIEUW BESTUUR
Op 27 januari II. kozen de leden van afd. Aalst een nieuw bestuur. Er waren 13 kandidaten
voor 12 te begeven plaatsen.
Voorz. F. Van Wilderode wordt geassisteerd door G. De Groote, die
ondervoorz. is, penningm. A. Carlier en sekr. D. De Nayer. Voor de
afd. prop. berust de verantwoordelijkheid bij H. Van Laethem, P.
Luyckx en Alloo. J. Van Cleemput staat in voor persrelaties en
public relations. E. Tavernier en
W. Van Mossevelde zijn verantwoordelijk voor de org., mevr. Bomon-Van Oaele gaat de VU-vrouwen organiseren terwijl De Meyer werk gaat maken voor de uitbouw van de VUJO. Gemeenteraadslid Jan Caudron tenslotte zal
het dienstbetoon koördineren. Van
het dagelijks bestuur maken de
facto ook de andere gemeenteraadsleden F. De Brul, P.P.J. Vanderbeke, A. Blommaert en schepen J. De Neve deel uit.
DIENSTBETOON
P.J. HENDRICKX
3de zat. : 10 uur : Café Van
de Velde, dorp, Oordegem ; 11
uur : Café Desire Troch, dorp,
Wanzele ; 11 u. 30 : Café Lamot,
dorp, Impe.
2de maandag : lokaal Reinaert,
Kasteeldreef, Lede, vanaf 20 uur;
iedere vrijdag van 10 tot 11 uur :
Gulden Vlies, Aalst, thuis steeds
tel. 70.07.30.
AALTER
DIENSTBETOON
Uitzonderlijk vindt

de

zitdag

van volksvert. Fr. Baert hier plaats
op zaterdag 15 februari om 14 u.
30 in Casino, Marktstr.
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : wekelijks op donderdag, 11 tot 12 u.. Ter Walle 12,
tel. 091/74.25.00.
DEINZE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : wekelijks op donderdag, van 10 tot 12 u., Drisstr. 36,
tel. 091/86.21.79.
DRONGEN
DIENSTBETOON
Op 13 februari te 19 u. houden
sen. De Facq en prov. raadslid
Chris Versyck, spreekuur voor
dienstbetoon in restaurant Barloria, afrit autostrade Drongen, van
19 tot 20 u.
EREMBODEGEM (Centrum)
NIEUWJAARSRECEPTIE
Dit nieuwe initiatief van de VUErembodegem groeide uit tot een
bevredigend sukses. Bestuur en
leden maakten van de avond,
waarop een gratis drink werd aangeboden, een echt gezellige bijeenkomst. Proficiat aan de organisatoren I
GROET UIT ZUID-AFRIKA
Vanuit zijn nieuwe verblijfplaats
in Johannesburg laat onze vriend
Erik Arijs zijn allerbeste nieuwjaarswensen en groeten overbrengen aan zijn vrienden en partijgenoten. Tevens dankt hij om
de blijken van vriendschap die
hem bij zijn afscheid werden betoond.

GENT-EEKLO
VUJO
De VUJO's van het arr. gaan naar St-Niklaas. Je kan op de bus stappen (in volgende « Wij » meer inlichtingen), en het is een stuk gezelliger. Inschrijvingen bij onze sekretaresse, Geertrui Lejeune, Westveldstr. 22, St-Amandsberg, tel. 28.21.38.
Wil je iets meer venemen omtrent het VUJO-standpunt betreffende de
legerhervorming dan kan je deze brochure bestellen bij Haudenhuyse
Rita, Tuinwijk Jan Verhaegen 5, 9220 Merelbeke.
Op 17 februari om 19 u. 30 in Vlaams Huis Roeland bespreken we de
ontwerpresoluties van het VUJO-kongres. leder VU-iid (tot 35 j.) kan
de teksten aanvragen in het VUJO-sekr., Voldersstr. 71, Brussel. Even
vragen naar Karet Van Reeth.
Om meer aan aktie te kunnen doen, kernen aan te moedigen, nieuwe
kernen op te richten en te subsidiëren (startgeld) moet je zelf — VUJO
arrondissementeel — over een sommetje geld beschikken. Het arr.
geeft op 12 april in de Tijl, Klinkkouterstr. 70, St-Amandsberg, een
dansavond. Startschot : 20 u. Iedereen welkom.

WIJ 16

GAVERE
BETOGING SCHAARBEEK
9 FEBRUARI
Geen woorden, maar daden, wij
doen mee. Wij sluiten aan, om
9 u. 45 aan St-Pletersstation. Alle
leden worden aangeschreven.
GENT
NAAR SCHAARBEEK
VU-Gent gaat op zondag 9 februari met de bus naar de TAKbetoging te Schaarbeek. Vertrek
om 10 u. aan het VI. Huis Roeland, Korte Kruisstr. 2, Gent.
Inschr. door betaling van 100 fr.
in het VI. Huis Roeland.
DIENSTBETOON
Zitdagen prov. raadslid Kris
Versyck : Ziekenfonds Flandria,
Keizer Karelstr. 80, Gent, elke
maandag van 16 tot 17 u. ; Roeland, Korte Kruisstr. 3, Gent,
dinsdag en vrijdag van 19 tot 20
u. ; Friture Anna, Fonteynestr.
22, Gent, maandag van 17 tot 19
u. ; Thierbrauhof Drongen (oprit
autostrade), 1ste donderdag van
19 tot 20 u. ; Monopal, Elisabethl.
61, Gent, 1ste donderdag van 20
tot 21 u. ; ten huize, Jakob Van
Arteveldeplein 13, Gent, na afspraak.
ZIEKENFONDS FLANDRIA
BRUGSE POORT
Zitdag : wekelijks op maandag,
17 tot 19 u., Fonteyneplein 22,
tel. 091/26.57.26.
GENTBRUGGE
KOO-BEJAARDENZORG
De KOO van Getbrugge werft
4 bejaardenhelpsters aan met min
21 jaar. Inl. dringend vragen aan
KOÓ-lid Raoul Vercauteren, Brusselsestwg.
VUJO NAAR SCHAARBEEK
Op 9 februari gaat het TAK
weer betogen tegen Vlamingenhater Nols. De VUJO van Gentbrugge doet mee. De TAK-bussen
vertrekken aan het St-Pietersstation om 9 u. 45 stipt. Wij vragen
de mensen van Gentbrugge groep
te vormen aan het Heldenplein
(terminus bus 9) om 9 u. Op
voorhand inschrijven bij : Marijke
Van de Velde, Groeningestr. 7,
Gentbrugge. Tel. 30.23.68.
KLUISBERGEN
ZIEKENFONDS VL. ARDENNEN
Zitdag : 3de maandag, 19 u. 30
tot 20 u. 30, bij Jaklien Van den
Bossche, Kieverstr. 13.

FEBRUARI
13. Maasmechelen : Algemene ledenvergadering in zaal
« Jeugdpark » te Smeermaas-Lanaken. Verg. onder impuls van J. Huysmans en met medewerking van het
kant. bestuur.
25. Tessenderio : Zevende afdelingsbal in de kelder van het
Gemeentehuis.
MAART
1. Maaseik : Afdelingsbal in zaal Thierbrau te KessenichKinrooi.
Eigenbilzen : Afdelingsbal in gemeentelijke feestzaal.
om 20 u.
8. Diepenbeek : Afdelingsbal in zaal Carlton.
Halen : Jaarlijks ledenfeest in zaal Marvana.

PEER
VERJAARDAGSFEEST
De 25ste verjaardag van onze
arr. sekr. J. Indekeu werd gevierd
op zaterdag 25 januari j l . in de
kantine van FC Linde-Peer. Aan
deze feestelijkheid werd deelgenomen door diverse VU-bestuursleden uit het kant. Peer. Waren
aanwezig : sen. J.R. Vandekerckhove, volksvert. E. Raskin en de
arr. bestuursleden J. Cuppens en
E. Van Mulders.
TONGEREN-MAASEIK (Arr.)
8 FEBRUARI
Op die dag houdt E. Raskin soc.
dienstbetoon van 9 u .30 tot 10 u.

te Overpeit bij R. Geusens, Dorpstr. 45 ; van 10 u. 30 tot 11 u.
te Lommei bij De Roo-Neven,
Bendstr. 92 ; van 11 u. 30 tot 12
u. in café Eden, Houthalensestwg
30 te Helchteren.
Op 10 februari bij hem thuis
van 19 u. 30 tot 21 u.
ST-TRUIDEN
BESTUURSVERGADERING
Op onze maandelijkse bestuursvergadering, 00 maandag 3 februari in lok. Sevilla te Brustem, werd
de balans opgemaakt van ledenen abonementenvernieuwing.

MLCnDCR
FEBRUARI
8.

9.
9.
11.
11.
15.
15.
16.
16.
18.
22.
22.

Kolportage. Samenkomst in De Klokke, om
Wetteren
14 u.
Waarschoot : Ledenvergadering + feestje.
Wetteren : TAK-betoging in Schaarbeek. Bus vertrekt
aan « De Klokke » om 10 u.
Evergem : Bestuursledenvergadering.
Wetteren : « 50 jaar harde Vlaamse Uilenspiegelkamp »
om 20 u. in Gemeentelijke feestzaal. Flor Grammens.
Middelkerke-Wilskerke : Afdelingsbal.
Gent : Gezellig samenzijn « Wij-Vrouwen « in Vlaams
Huis « Roeland », om 16 u.
Eekio : Mis voor prof. Daels, Paterskerk, 11 u.
Wetteren : Kolportage. Samenkomst in « De Klokke »
om 9 u.
Ertvelde Bestuursvergadering in Vlaams Huis.
Kolportage. Samenkomst in « De Klokke
Wetteren
om 14 u.
Merelbeke : Groot Weergalmbal. Zaal Groenendal (Kwenenbos). Inkom : 50 fr.

MAART

10.
11.
15.

/
22.

Gavere : Lustrumbal 5 jaar VU, in de Racing op de
Markt. Marva en The Twilights, om 20 u. 30. Presentator : Piet De Pauw.
Muide : VU-vergadering.
Gent Centrum : VU-vergadering.
Denderhoutem : 14e Nachtbal in zaal Casino, Dorp, 21 u.,
orkest Paul Roelandt.
Welle : VU-dansfeest in zaal • Eendracht ., Dorp. Orkest
« The Second Act » en zangeres Christli. Aanvang : 21
u. 30.

AALST (Arr.)
SAMENVOEGING VAN GEMEENTEN
Na het verslag gehoord te hebben van haar vertegenwoordigers op het
overleg van de politieke partijen i.v.m. de fuzies in het arr. Aalst en
naar aanleiding van bepaalde publikaties hieromtrent in de pers, acht
het bestuur van de Volksunie in het arr. Aalst het nodig de aandacht
van het publiek te vestigen op enkele belangrijke zaken.
De Volksunie is voorstander van fuzies naar de maat van de mens en
blijft zich verzetten tegen het vormen van te grote gemeentelijke eenheden. Meer konkreet wil dit o.a. zeggen dat :
9 de Volksunie zich blijft kanten tegen het fuzioneren van te veel
landelijke gemeenten met de kernen Aalst, Ninove en Geraardsbergen ;
# de Volksunie van oordeel is dat de gemeenten Moorsel, Meldert en
Baardegem, eventueel uitgebreid tot de gemeente Herdersem, één
zelfstandige gemeente moeten vormen en niet voor samensmelting met
Aalst in aanmerking komen ;
# de Volksunie meent dat tussen de eenheden Ninove en Geraardsbergen minstens één landelijke gemeente gevormd moet worden.
Wij wensen eveneens opnieuw protest aan te tekenen tegen de ondemokratische wijze waarop de hele fuzie-procedure verloopt en die voor
gevolg heeft dat de betrokken inwoners op geen enkel ogenblik naar
hun mening gevraagd wordt.
Ten slotte willen wij er de nadruk op leggen dat de fuzies van gemeenten een zaak is die uitsluitend de belangen van de bevolking moet dienen. Partij-politieke en/of persoonlijke belangen en bestrevingen zal de
Volksunie hardnekkig blijven bestrijden.
Korrespondentie hieromtrent aan : Bestuur VU-arr.-Aalst, p/a « Het
Gulden Vlies », 9300 Aalst.
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WIJ IM D€ l>OLK9UMI€
OVERMERE NIEUWE AFDELING
Schitterend begin voor deze
nieuwe afdeling in zaal « The Joker » aan het Donl<meer, waarheen de inrichters in laatste instantie konden verhuizen, nadat
de weken op voorhand toegezegde en betaalde feestzaal van de
Vrije Meisjesschool in Overmere

Centrum, 36 uur voor tijd onder
druk van de overste uit Deinze
(wie zette die onder druk CVPers ?j werd afgezegd. Een zeer
grote belangstelling. Twee toespraken, de eerste van burgemeester Geurinckx uit Zele over
de plaatselijke toestanden, nadien van sen. Coppieters, weer in

super-forme over de politieke aktualiteit. 3.300 fr. werd opgehaald
voor deze nieuwe afdeling en
nieuwe abonnementen op « Wij »
werden gemaakt.
ST-NIKLAAS
FLOR GRAMIV1ENS BIJ W V G
Op maandag 17 februari komt

WEST-VLAANDEREN
DE PANNE-ADINKERKE
BESTUUR
Tijdens de vergadering van 21
januari koöpteerde het bestuur
als nieuw lid mevr. Magda Spillaert. Zij aanvaardde de funktie
van sekretaresse (men is toch in
het jaar van de vrouw). Daarmee
is in de vervanging van Jef Laridon voorzien, die zijn jarenlange
inzet in de VU én de Vlaamse Beweging met een minder goede gezondheid moest bekopen. We danken hem niettemin van harte voor
de vele bewezen diensten.

in de stad, oprichten van speelpleintjes in de sociale woonwijken, het plaatsen van een laadlift
in de hallen, oprichting van een
jeugdherberg enzomeer, te lang
om hier allemaal op te sommen.
De vragen en antwoorden die nadien werden uitgewisseld, hebben
ons ervan overtuigd dat de VU
in de stad leper, mede door haar
mandatarissen en geruggesteund
door een dinamFsch bestuur, een
aktieve
vrouwenvereniging
en
VUJO, een niet meer weg te denken begrip is geworden.

DIKSMUIDE (Kant.)
VOOR DE LANDBOUWERS
Te Koekelare wordt op 26 februari sen. Persijn verwacht op
een avond die de afdeling besteedt aan de problemen van de
boeren. Aan alle afdelingen van
het kant. wordt gevraagd de leden
en niet-leden landbouwers speciaal uit te nodigen.

KOEKELARE
GEBOORTE
Mieke Demey, dochter van Roland en Monique Schoonvaere
werd op 22 januari geboren. Wij
wensen de gelukkige ouders van
harte proficiat.

lEPER (Arr.)
ABONNEMENTEN
Arr. sekr. R. Vandenblicke staat
sinds enkele weken in de top 20,
en dit dank zij de medewerking
van J. Devos en J. Carpentier, een
duidelijk bewijs dat het mogelijk
is. Langs deze weg richten wij
nogmaals een oproep tot alle afdellngsbestuursleden en ook tot
de lezers van dit blad om tijdens
de maand februari minstens één
abonnement op « Wij-Nationaal »
te werven, en denk nu a.u.b. niet
dat de anderen het zullen doen,
maar doe het nu eens zelf, zo
wordt de abonnementenslag voor
het arr. leper een grandioos sukses. De prijs vanaf 1 februari tot
einde december bedraagt 425 fr.
lEPER (Afd.)
WERKING
Tijdens de gespreksavond die
doorging op 31-1 en door een zeer
aandachtig publiek werd bijgewoond, hebben we kunnen vaststellen d.at de VU-leper bij monde
van haar mandatarissen. Jan Carpentier (gemeenteraad) en Pieter
Lerooij (KOO) een konstruktief en
opbouwend beleid voert, wat niet
wil zeggen dat onze mandatarissen ja-knikkers zijn, er werden
reeds verschillende diepgaande
vernieuwingen en voorstellen die
aanleiding gaven tot vernieuwing
doorgedrukt, zo bijvoorbeeld het
vernieuwde reglement in het rusthuis « Nazareth », de dokterstarieven in het hospitaal, de landbouwkomissie enz., dit voor wat
de KOO betreft.
Gemeenteraadslid
Carpentier
schetste daarna kronologisch zijn
werking en ervaring als lid van
de meerderheid in het lepers gemeentebestuur, als hoogtepunten
kunnen we aanstippen dat er op
zijn voorstel een urbanizatie-kommissie werd opgericht, een voorstel tot subsidiëring voor het ver.
nederlandsen van uithangborden

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE
(Arr.)
ARR. BESTUUR
Op 26 januari verkoos de arr.
raad Leo Van de Weghe en René
Homeryck uit zeven kandidaten
tot leden van het arr. bestuur. De
funktieverdeling werd op 29 januari als volgt gedaan : voorz. :
Omer Huyghebaert, Koning-Rldderdijk, Westende, 059/30.02.68 ;
ere-voorz. : Leo J. Van de Weghe,
Jozef ll-str. 4, Oostende, 059/
70.63.28 ; ondervoorz. : Juul Haezebaert, Doornstr. 36, Adinkerke,
058/41.13.81 ; sekr. : Jozef Nagels, Narcissenl. 4, Oostende,
059/70.31.31 ; penningm. : Gaby
Laridon, Tuinwijk 32Z, Diksmuide, 051/50.18.87 ; prop. : Bert
Vanden Kerchove, Parijsstr. 4,
Middelkerke, 059/30.18.57 ; org. :
René Hemeryck, Lekestr. 44, Koekelare, 051/58.92.64 ; vrouwenwerk + soc. dienstbetoon : Maria Lootens-Ampe, Oostmeerstr.
56A, Koekelare, 051/58.80.31 ; politieke vorming : Toon Van Sijnghel, Wite-Nonnenstr. 5, Oostende, 059/70.49.31 ; VU-jongeren :
Reimond Ruysschaert, Vredestr.
12, Bredene, 059/70.50.41.
WOORD VAN DANK
Op 26 januari deelde Toon Van
Sijnghel, sedert mei 1968 voorz.
van 0-V-O, niet zonder ontroering
zijn ontslag mede aan de arr. raad.
Zijn aangeslagen gezondheid berokkent hem al enige jaren veel
moeilijkheden. Het spreekt vanzelf dat ons arr. meer dan een
gewoon woordje van dank verschuldigd is. Inderdaad met de uitbouw van de VU in dit gewest
blijft zijn naam onafscheidelijk
verbonden. Frans Baert gaf trouwens uitdrukking aan de dank van
de partij en Leo Van de Weghe
deed dit namens het arr. bestuur
en de medewerkers van zoveel
jaren. Een rechtstaande vergadering beaamde met een hartelijk
applaus de hulde die hem gebracht werd. Trouwens was de
ontroering in de zaal duidelijk

IZEGEM
ONTMOETING MET VU EN VUJO
Op vrijdag 14 februari om 20 u. in hotel Century, Nederweg.
Voor de vierde maal wordt Izegem het trefpunt waar leden, vrienden
en simpatisanten van de Volksunie uit het hele arr. mekaar zullen ontmoeten op hun jaarlijkse feestelijke bijeenkomst.
Dit jaar worden we toegesproken door : volksvert. Jaak Vandemeulebroucke, Jong, dinamisch, koppig. Kortom iemand van bij ons. Sen.
Lode Claes, scherpzinnig en gezagsvol ekonomist, die de problemen
niet uit de weg gaat. Sen. Frans Van der Eist, onze onverzettelijke en
onvermoeibare nationale voorzitter, steeds opnieuw geestdrift en bezieling brengend.
Na de toespraken kunnen de aanwezigen zich, in een vriendschappelijke
en ontspannen atmosfeer, onderhouden met onze mandatarissen en
eregasten.
Op 14 februari, het rendez-vous van de Vlamingen uit ons arrondissement. Zorg dat de zaal weer te klein is !
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merkbaar. Wij hopen dat zijn gezondheid weer snel moge goed
worden. Toon blijft in het arr. bestuur.
AAN DE SLAG
Het verruimde en deels vernieuwde arr. bestuur staat een
zware karwei te wachten. Op de
eerste plaats gaat het alvast de
afd. bestuursverkiezingen aanpakken, vooral in die afdelingen waar
vers bloed moet toegevoegd worden aan het zwoegen van enige
getrouwen. Daarbij wordt verwacht dat dit arr. bestuur de inspanningen ten bate van De West
zal uitbreiden, derwijze dat dit
ziekenfonds, waaraan 0-V-D zijn
voorkeur geeft, sterk uitgebouwd
het jaar 1975 moge beëindigen.

de h. Flor Grammens een spreekbeurt houden In ons lokaal « De
Spiegel », Stationsstr., onder de
titel « Een halve eeuw harde
Vlaamse Uilenspiegelkamp ». Het
Vlaams Verbond voor Gepensioneerden doet hierdoor een oproep
aan al zijn leden deze vergadering

bij te wonen. Toegang vrij en alle
simpatisanten zijn welkom.
PETEGEIVI-WORTEGEM
ZIEKENFONDS V L ARDENNEN
Zitdag : café De Klok, Krauwelstr. 3, elke 1ste dinsdag, van 19
tot 20 u.

l^LCHDCR
FEBRUARI
8.
8.
9.
14.
15.
15.
15.
15.

21.
23.
23.
26.

Eernegem : Afdelingsbal in Riva Venus.
Westende : Mosselsouper voor de leden.
Koekelare : Kolportage vanuit Hertog van Arenberg om
9 uur.
Izegem : Ontmoetingsavond met als sprekers : Mr. F.
Van der Eist en dhr J. Vandemeulebroucke.
Kortrijk : Vlaams karnavalfeest in « 1302 ».
Middelkerke : Afdelingsbal in Casino-Kursaal.
Varsenare : « Bal van de Koerier » om 20 u. 30 in zaal
Alberta met het orkest The Rangers, voor de 4de maal.
Tiegem : Jaarlijks souper om 20 u. in restaurant « Te
Lande », Kapellestr. Gastspreker : sen. W. Persijn, burgemeester van Wingene. Inschr. bij W. Vanmaercke,
Kapellestr. 55 (056/68.90.96). Prijs : 180 fr.
Gistel-Snaaskerke : Hutsepotavond in « De Karre ».
Poperinge : Landbouvwergadering. Spreker : sen. Persijn. 't Belfort, Markt, om 10 u. 30.
Koekelare : Jaarmis voor Et. Lootens om 10 u.
Koekelare : Koffiefeest in « Zuudhove » om 14 u. 30.
Koekelare : Boerenmeeting. Spreker : sen. Persijn.

OOSTENDE
GEMEENTERAAD
Tijdens de jongste gemeenteraad werd de aktiviteit van onze
fraktie weer duidelijk opgemerkt.
Miei Vansteenkiste hield drie interpellaties. Hoofdbrok vormde
echter de behandeling van de
strandkoncessies. Eens te meer
beoefent ons schepenkollege weer
de politiek van geschenken op
kosten van de gemeenschap. Dat
de redders eindelijk eens behoorlijk gaan betaald worden is positief (vgl. interpellatie Vansteenkiste in augustus). Hoofdbrok van
alles werd echter de degelijke en
overtuigde behandeling van OSB
door Kris Lambert. Hij was de
enige van heel de raad, die met
kennis van zaken het spelletje
van de meerderheid duchtig hekelde en aankloeg. Dries Claeys
werd er spinnijdig om.
OOSTENDE (Centrum)
NIEUWE VOORZITTER
!n deze opbouwperiode van De
West heeft E. Franco op zich genomen om maandelijks 100 leden
als bode te bezoeken. Hij geeft
hierin een fantastisch voorbeeld.
Dat er dan geen tijd overblijft
om voorzitter te zijn spreekt vanzelf. Het afd. bestuur koos vorige
week dan een degelijke nieuwe
voorzitter in de persoon van Bert
Ruysschaert. Hem wensen we
veel welslagen toe
(werklust
heeft hij toch al). Erik Crott
bracht namens het arr. bestuur
hulde, en of verdiend, aan de afscheidnemende Eugeen Franco.
GEBOORTE
Op 26 januari kwam er bij Jan
Devos en Monique Verschelde
een zoontje Kristof. Hartelijkste
gelukwensen !
OOSTDUINKERKE
OVERLIJDEN
Op 1 februari werd ten grave
gedragen, onder zeer grote deelname, Henri Laplasse, echtgenoot
van wijlen Irma Laplasse, die in
zulke tragische omstandigheden
het slachtoffer werd van 'n gruwzame repressie. Het VU-kongres
verhinderde heel wat vrienden
om aanwezig te zijn. Onze meest
innige deelneming aan de familie
Laplasse.
VEURNE
20 JAAR VU
Onze afdeling had zich voorgenomen om de 20 jaren VU te
vieren met 20 nieuwe leden. Na
een eerste oogst kwamen er thans
weer i a nieuwe leden bij, zodat
Veurne i.p.v. 20, nu 40 jubileumsleden aanbrengt. Wie volgt dit
na ? Gaan we het zelfde proberen met « Wij » ?

WERVIK
ESTUURSVERGADERINGEN
Van februari af gaan de vergaderingen voor het afdelingsbestuur door iedere laatste zaterdag
van de maand, om 20 u., bij Hervé Vandamme.
ABONNEMENTEN
De slag gaat onverminderd verder. De Wervikse VU-afd. kan en
moet veel beter. Wij doen een
beroep op onze lezers er elk
minstens een nieuwe abonnee te
werven. Degenen die nog niet
hernieuwd hebben, worden vriendelijk verzocht dit te doen eventueel via een bestuurslid. Een lezer heeft reeds vijf nieuwe abonnees op zijn naam. Onze beste
dank !
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Sinds een paar weken worden
stelselmatig huisbezoeken afgelegd teneinde nieuwe leden aari
te werven voor ons Vlaams ziekenfonds. Dit heeft vooral verleden week goede resultaten afgeworpen. Elke Vlaams-nationalist
moet inzien dat zijn lidmaatschap
bij een niet Vlaamse organisatie
een grote steun betekent voor onze tegenstanders. Wat baat het
bij verkiezingen financiële steun
rond te halen, wanneer de Vlaamsgezinden via hun lidmaatschap bij
mutualiteit en vakbond onze tegenstrevers
jaarlijks
tientallen
miljoenen als geschenk geven !
Laten wij als Vlaming eens konsekwent zijn ! Wanneer de afge-

vaardigde samen met een plaatselijke propagandist u een bezoek
brengt, laat u dan inschrijven bij
ons ziekenfonds : wij bezorgen u
een goed dienstbetoon, waarbij
het menselijk kontakt op de eerste plaats staat. Het is een bewijs dat de Vlaamsnationalisten
ook op sociaal vlak hun beste
beentje kunnen voorzetten !
Voor inl. en inschr. : bij ziekenfondsafgevaardigde Jef Claeys,
Ten Brielenlaan 108, Wervik, ook
de mensen uit de gemeenten Beselare, Geluveld en Geluwe kunnen terecht op dit adres.
Zitdagen voor februari : zaterdag 15 februari, 9 tot 10 u., bij
Verbeke
Wilfried, Zandvoordedorp 22, Geluveld ; Wervik : de
vrijdagen 14 en 28 februari, bij
Coudyzer Maurits, Magdalenastr.
75, Wervik.
DIENSTBETOON
Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2 ; Noël Lecompte, Beselarestr. 109 en Jef Clayes, Ten Brielenlaan 108.
ZARREN-WERKEN
BESTUUR
Tijdens de laatste vergadering
werd besloten aan alle leden een
schrijven over de politieke toestand te zenden. Dit gebeurde intussen, tot voldoening van onze
vrienden. Het was ook flink opgesteld. Er werd tevens besloten
op 22 maart een lentebal te organiseren.

VUJO-NATIONAAL
1. Zondag 2 maart : 2e VUJO-kongres in hotel Serwir, St-Ni2. VUJO-dossier nr 1 over de legerhervorming is te bestellen (50 fr.).
3. Oranje T-shirts met VUJO-embleem (150 fr.).
4. VUJO-vade mecum is klaar (100 fr.).
Al deze zaken zijn te bestellen op het VUJO-sekr., Voldersstr.
70, Brussel, te betalen op bankrek. 001-0196241-86 van VUJONat. p.a. Rita Haudenhuyse, Tuinwijk Jan Verhaegen 5, 9220
Merelbeke.

LIMBURG VUJO
Op vrijdag 14 februari om 20 uur houden de VU-Jongeren Limburg een
startvergadering 1975, in hotel Majestic, Europaplein te Genk.
AGENDA :
— Mogelijkheden VUJO-werking te Limburg.
— Voorstelling VUJO-brochure. over de Legerhervorming.
— Voorbereiding VUJO-Kongres op 2 maart 1975.
Alle Jongeren worden vriendelijk hierop uitgenodigd. Iedereen die
adressen van geïnteresseerde Jongeren kent wordt dringend verzocht
deze door te geven aan Johan Bauwens, Parklaan 3, 3740 Bilzen (tel.:
(011)41.16.26.
Op 2 maart gaan we met de autobus naar het Kongres te Sint-Niklaas.
Inlichtingen en inschrijvingen eveneens bij Johan Sauwens.
Denk eraan : voor de toekomst van de VU is een goede jongeren-werking aller noodzakelijkst.
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MEDEGEDEELD
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DOSFELINSTITUUT

ULiJ
KURSUS :
« VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976 »
Een voorbereidingskursus op de gemeenteraadsverkiezingen
en vooral direkt gericht op de praktijk. Deze kursus is zo opgezet dat naast de informatie, groepsgesprekken en praktische oefeningen de deelnemers direkt naar de praktijk brengt.
Het programma bevat vier delen :
1. Belang van de gemeente, noodzaak van een goede VlaamsNationale gemeentepolitiek, de fusieproblematiek ;
2. De gemeenteraadsverkiezingen politiek voorbereiden (praktische voorbereiding van het programma);
3. De propagandavoering ;
4. De lijstvorming met haar menselijke problemen.
Waar gaan deze kursussen door ?
ANTWERPEN : 24 februari (20u-22u45) (4e deel).
Plaats : Tijl, Bredabaan 298, Merksem (gevraagd).
Inschrijvingen : prov. verantw. B. Loete, St-Laureisstraat 89,
2000 Antwerpen (37.61.08).
BRUGGE : 10-17-24 februari (20u-22u45).
Plaats : Zaal Breydelhof, J. Suveestraat 2, 8000 Brugge.
Inschrijvingen : prov. verantw. P. Hoornaert, Oedelemsteenweg 57, 8340 Sijsele (050/33.75.17).
ST-NIKLAAS : 11-18-25 februari (20u-22u30).
Plaats : Zaal « De Spiegel », Stationsstraat, St-Niklaas (gevr.)
Inschrijvingen : prov. verantw. H. Leyseele, Zwijnaardesteenweg 689, 9000 Gent (091/22.76.64).
i/ELTEM-BEISEM : 8-22 februari (9u30-17u30).
Plaats : Gemeentelijke Jongensschool, Overstraat, VeltemBeisem.
Inschrijvingen : prov. verantw. B. Hollaender, Steenweg op
Brussel 51 A, 1850 Grimbergen (02/269.27.68).
Voor de maaltijden 2 x 50 fr. storten op rekening nummer
430-0835551-81 van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel.
TURNHOUT : 21-28 februari en 7-21 maart {20u- 22u.30)
Plaatsen : 21-28 februari : Kultureel Centrum « De Warande »,
Warandestr., Turnhout ; 7 maart : Vorst-Kempen, Kasteel
Meerlaer, Klein Vorst ; 21 maart : Geel : zaal De Toerist,
Markt 60.
Inschrijvingen : arr. sekr. Dl, F. Geyzen, Beekstr. 22, Mol.
— VILVOORDE : 10-13-17-20 maart 1975 (20 u. - 22 u. 30) .
Plaats : Zaal Stedelijk Auditorium, Bergstr., Vilvoorde.
Inschrijvingen : prov. verantw. : B. Hollaender, Stwg op Brussel 51A, 1850 Grimbergen (02/269.27.68).
— GENT : 7-14-21-28 april 1975 (20 u - 22u30).
Plaats : Zaal Tijl, St-Amandsberg
Inschrijvingen : prov. verantw. : H .Leyseele, Zwijnaardse-

stwg 698, 9000 Gent (091/22.76.64).
AALST : gepland voor april-mei (meer gegevens volgen).
VORMINGSWEEKEND
DRONGEN : 15-16 februari (zaterdag 14 u. - zondag 17 u.).
3e trainingsweekends voor basiswerkers.
Plaats : Volkshogeschool De Sirkel, Dorpsplein 13, Drongen.
Inschrijvingen : Dosfelinstituut, Tribunestr. 14, 1000 Brussel
(02/219.12.02).
KURSUS :
« GOED BESTUREN »
Problemen rond het goed besturen van afdelingen, samenwerking, kommunikaties, efficiënt werken, werken in groepsverband...
— DENDERMONDE : 3-10 maart 1975 (20 u - 22u30)
Plaats : Lok. Jeugd zonder dak « De Schuur »,Torrestr., StGillis-Dendermonde.
Inschrijvingen : H. Leysele (zie hierboven).
ANDERE KURSUSSEN EN VORMINGSAKTIVITEITEN
MECHELEN (april - 6 namiddagen).
Kursus : « Spreken in het openbaar, gespreks- en vergadertechniek », een kursus voor vrouwen en bedoeld als ruggesteun voor hun werking in het verenigingsleven (nadere gegevens volgen).
Verder organiseert het Dosfel instituut op tal van plaatsen diverse gespreks- en informatieavonden over « de gewestplannen » en de samenvoeging van gemeenten. Meer gegevens
vindt u hierover in de bewegingswijzer der arr. en afdelingen
en verder bij de prov. verantwoordelijken.
KOLLOOUIUM :
< VERNEDERLANDSING VAN HET BEDRIJFSLEVEN »
Dit kolloquium diende in het najaar 1974 wegens onvoorziene
omstandigheden te worden uitgesteld tot dit voorjaar. Als
nieuwe datum werd vastgelegd : zaterdag 15 februari 1975.
Met dit kolloquium wil het Dosfelinstituut samen met de
deelnemers onderzoeken welke mogelijkheden het dekreet
op de vernederlandsing van het bedrijfsleven biedt. Uiteraard
zullen daarbij ook de beperkingen belicht worden, terwijl een
deel van het kolloquium wordt gewijd aan het ontzenuwen en
weerleggen van ten onrechte geuitte kritiek. Tot slot zullen
afgevaardigden en vakbonden toelichten wat zij zelf menen
te doen om de toepassing van het dekreet af te dwingen.
Plaats : Steenokkerzeel, Vormingscentrum Kasteel Van Ham,
De Maillelaan 2 (10u-17u.).
Inschrijvingen : door storting van het bedrag van 200 fr. op
rek. nr 430-0835551-81 van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel
met vermelding « kolloquium 15 februari ». In dit bedrag zijn
de kosten voorzien van middagmaal, koffiepauze en dokumentatlemap.
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WEDSTRIJD « ONTDEK DE TOPJOURNALIST ».
Zoals in voorgaande jaren schrijft
het Algemeen Nederlands Verbond opnieuw de wedstrijd « Ontdek de Topjournalist » uit, voor
alle jongeren in Nederland en
Vlaanderen. Er zijn drie leeftijdsgroepen.
• Van 10 tot en met 12 jaar.
I/Vie maakt een reportage over
zijn gemeente ? Je moet niet
bang zijn om ook eens op interview te gaan.
Zo kan je misschien enkele belangrijke mensen van je gemeente aan het woord laten. Je mag
ook de reportage opluisteren met
foto's. Vergeet niet dat je op het
gemeentehuis heel wat inlichtingen kunt verkrijgen die interessant zijn. Nog enkele ideetjes om
in je reportage te verwerken. Is
er genoeg « groen » in je gemeente ? Zijn er voldoende plaatsen
waar je kunt spelen ? We zouden
graag zien dat deze reportage
met heel de klas wordt gemaakt.
Prijzen :
De klas met de beste journalisten
zal beloond worden met 'n hoofdprijs van 3.500 fr. in klasseverband te benutten. Voorts boeken
en platenbonnen.
• Van 12 tot en met 15 jaar.
Schrijf een kritisch verslag voor
de krant over een kinder- of jeugdprogramma, naar keuze, van de
Nederlandse of Vlaamse televisie.
Prijzen
Hoofdprijs : een reisje van 2 dagen naar Nederland of Vlaanderen ; wanneer en waar naar toe
mag je zelf uitmaken. Voorts boeken- en platenbonnen.
• Van 16 tot en met 19 jaar.
1. Stuur ons een boekbespreking
(Nederlandstalig boek), toneel- of
filmbespreking voor de krant. Wel
graag je eigen mening I
2. Stuur ons een artikel, in de
vorm van een beschouwing of
vraaggesprek, over het onderwerp
« Zin en onzin van de sport ».
Prijzen :
Voor de derde leeftijdsgroep worden dezelfde prijzen beschikbaar
gesteld als voor de tweede.
Wat je wel moet weten I
Inzenden in 3JV0ud (ongeveer
1500 woorden) vóór 1 maart 1975
naar ANV, Surinamestraat 28, Den
Haag, of ANV, Jan van Rijswijcklaan 28, 2000 Antwerpen. Prijswinnaars ontvangen in april bericht. Jury : de heren Piet van
Brabant, redakteur « Het Laatste
Nieuws » ; Gaston Durnez, redakteur van « De Standaard » ; Kees
Middelhof, redakteur Radio Nederland Wereldomroep en Jan Verdonck, redakteur van « De Nieuwe Linie ».

VLAAMS ZIEKENFONDS
ARR. MECHELEN
Op de hiernavolgende plaatsen
in ons arr. kunt u terecht bij een
onafhankelijk Vlaams ziekenfonds:
BORNEM : Kraanweg 21, elke dag
aan huis.
WILLEBROEK
Dendermondsestwg 72, elke vrijdag, 18 tot 20 u.
HOMBEEK : Bankstr. 145, elke
1ste maandag, 19 tot 19 u. 30.
MECHELEN : Bleekstr. 6, maandag, dinsdag en donderdag van
14 tot 16 u., woensdag van 16
tot 19 u.
ST-KAT.-WAVER-Centrum : Markt
5, elke 1ste maandag, 20 tot 20
u. 30.
ST-KAT.-WAVER-Elzestr. : Clemenceaustr. 59, elke 1ste maandag,
21 tot 21 u. 30.
DUFFEL : Gildenhuis, Stationsstr.,
elke 2de maandag, 19 tot 19 u. 30.
0-L-Vr-WAVER : café De Vlashoeve, Bosstr., elke 2de maandag,
20 tot 20 u. 30.
LIER : Antwerpstr. 147, elke dag
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.,
woensdag tot 19 u.
NIJLEN : Kerkstr. 6, maandag van
14 tot 17 u., donderdag van 19
tot 21 u.
ITEGEM : Kleine Hooiweg 4, elke
3de maandag, 19 tot 19 u. 30.
HEIST-OP-DEN-BERG : café • Bij
Amelie », Lostr. 87, elke 3de
maandag van 20 tot 20 u. 30.
Meer inlichtingen kun je altijd
krijgen bij de arr. verantw. Emiel
Vanlangendonck,
Clemenceaustr.
59, St-Kat.-Waver, tel. 015/21.66.12
of bij de bestuursleden van je
VU-afdelIng.

VLAAMSE

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON
ZIektevergoeding voor

Dagvergoeding

ARBEIDERS
BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN
ZELFSTANDIGEN
LOONTREKKENDEN

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde.
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds.
Bestendige s e k r e t a r i a t e n :
K i p d o r p , 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e l . 0 3 1 / 3 2 . 7 3 . 0 5 (21.)
Brabant : E. Jacqmainlaan 1 2 4 - 1 0 0 0 Brussel
Tel. 02/19.08.64
L i m b u r g : Z u i v e l s t r a a t 9 - Hasselt - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7
V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON

AZAERT
Brabantdam 142 GENT —

Tel. 25.42.83

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR
BETERE HERENKLEDING
VERHURING CEREAAONIEKLEDING
MAATKLEDING
CONFECTIE
CHEMISERIE
•
•
•
•
•
•
•

KOSTUUMS
SPORTVESTEN
BROEKEN
MANTELS
REGENMANTELS
PULLS
HEMDEN

GEMEENTE EKEREN
Het College van Burgemeester en Schepenen der gemeente
Ekeren maakt bekend dat de hoorzitting in de wijk Hoogboom zal gehouden worden op dinsdag 11 februari 1975
tussen 19 en 22 u., in de gemeentelijke jongensschool, Hoogboomsteenweg 137.
ledere Ekerenaar, waar hij ook woont, kan op deze zitting
met zijn problemen en suggesties terecht.

STAD AALST
KOMMISSIE VAN OPENBARE
ONDERSTAND
De Kommissie van Openbare Onderstand van de stad Aalst
heeft in haar Instellingen volgende betrekkingen opengesteld:
1. één betrekking van apoteker,
2. twee betrekkingen van maatschappelijk asslstent(e),
3. drie betrekkingen van sociale verple(e)g(st)er met aanleg
van werfreserve,
4. één betrekking
(st)er,

van gegradueerde

zlekenhulsverple(e)g-

5. één betrekking van werkvrouw.
De kadidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden gestuurd aan de Voorzitter van de Kommissie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken uiterlijk
op 20 februari 1975 ter bestemming te zijn.
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij
de Personeelsdienst. (Tel. 053/21.23.93, binnenpost 104, bestuurssekretaris H. Barrez).
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TIIDSCHRIFTENKRONIEK
SAMENWERKING
VLAANDEREN - NEDERLAND
EEN ZWAK BILAN
(Kultuurleven, nr. 9, 1974)
(ev) Als ik de nummers uit 1974
van het tijdschrift « Kultuurleven ' op ell<aar leg, kijk ik verbaasd tegen elfhonderd en zoveel bladzijden druks aan. Slechts
enkele daarvan hebben me geërgerd. Vele bleven ongelezen, wat
onvermijdelijk is. Wie leest nu
eenmaal een tijdschrift van a tot
z ? En er zijn nog voldoende bladzijden die me konden boeien.
« Kultuurleven -, de tegenhanger
van Dominikanerhuize van het
Jezuïetenblad « Streven », valt
niet op door een denderende opmaak of een vinnig inhaken op de
politieke aktualiteit. De redaktie
lijkt bewust afstand te willen
houden, schijnt de aktualiteit niet
In een ideologisch keurslijf te
willen persen en probeert aan
ieder nummer een dossierkarakter te geven. Enkele voorbeelden : levensduurte, belastingen
en rechtvaardigheid ; Europese
problemen ; Belgische ontwikkelingssamenwerking ; achtergronden en oorzaken van de korruptie (met o.a. stukken van H. de
Bruyne en F. Van der Eist). Uit
de lijst pikken we er een ter nadere kennismaking : de kulturele
integratie
van
Nederland
en
Vlaanderen
(novembernummer
1974).

HET ANV-MANIFEST
Aanleiding tot dit dossier was
het ANV-manifest (Een nieuwe
aanpak) over de kulturele integratie. De redaktie van Kultuurleven
legde het voor aan een aantal
mensen die ambtshalve iets met
de zaak te maken hebben : G.
Geerts (hoogleraar Nederlandse
taalkunde te Leuven), J. de Wit
(van de Stichting ter bevordering
van de Vertaling van Nederlands
Letterkundig Werk), A. Wouters
(van de Vereniging ter bevordering van het Vlaamse Boekwezen)
en J. de Laet (enige jaren vertegenwoordiger van de BRT te Hilversum).
Het meest fundamentele stuk

komt van E. Van Itterbeek, redaktielid Kultuurleven. Aan al die
bijdragen gaat een samenvatting
vooraf van het ANV-manifest.
Het is geen geheim dat het volkomen spanningsloos is aan het
samenwerkingsfront
tussen
Vlaanderen en Nederland. Binnen
de bestaande integratiestrukturen dreigt men in een beaat isolement te komen. De regeringen
en de ambtenaren doen niets. Of
als ze wat doen, dan is dat eerder een geklungel of een in de
knoop trekken. Wat J. de Wit van
de Stichting voor Vertalingen uit
de doeken doet over de Belgische bijdrage is daar een hemeltergend voorbeeld van. België zegt niet aan de Stichting
« Hoepel op ! », maar houdt ze
in een wurggreep door zijn financiële toezeggingen niet na te
leven.

« BEWEGING »
EN MENTALITEISVERSGHILLEN
De vijf auteurs wijken in zoverre
van het ANV-memorandum af dat
ze niet zo veel van nieuwe strukturen verwachten. J. de Laet
neemt terzake een tussenstandpunt 'm : ' In onze administratief
geperfektioneerde
maatschappi'i
zijn strukturen nodig. Zij moeten
echter dienen om de mensen
beter in staat te stellen zich te
ontplooien. Strukturen zijn er omwille van de mens, niet omgekeerd. Dit geldt ook in BelgischNederlands verband.
Het grote gevaar — en het lijkt
mij dat op dit ogenblik de Belgisch-Nederlandse
samenwerking
in dit stadium verkeert — 6estaat erin dat men voor de strukturen op een bepaald ogenblik
niet meer over de nodige bemanning beschikt omdat men nagelaten heeft de jeugd te interesseren of geestdrift mee te geven
voor een integratie-ideaal ».
E. Van Itterbeek verbergt zijn
pessimisme evenmin : < De Nederlandse gemeenschap in België heeft sinds 1970 haar kulturele zelfstandigheid
verworven,
maar de banden met Nederland
zijn erg verslapt... De mentaliteitsverschillen
tussen de Vla-

mingen en de Nederlanders zijn
niet gering. Er blijft een grote
psichologische kloof bestaan tussen Noord en Zuid. Daarin spelen de godsdienstige
verschillen
nog steeds een belangrijke
rol.
Anderzijds zijn de overeenkomsten tussen beide
Nederlandse
taalgebieden zo groot dat het zinloos zou zijn als we onze inspanningen voor een verdere kulturele integratie niet zouden doorzetten. Vooral tegenover de ons
omringende
Europese
kuituren
moeten we onze identiteit
hoe
langer hoe meer bevestigen. Op
zichzelf is dat een voldoende motief voor een hechte samenwerking tussen Noord en Zuid, vooral op het gebied van de taal en
de spelling. Maar het is een motief dat de massa niet aanspreekt
en dat bijgevolg
politiek
niet
zwaar doorweegt.
De gedachte
zelf dat de Vlamingen en de Nederlanders tot eenzelfde stam behoren werkt zelfs niet meer inspirerend
in de
organisaties,
kommissies of konferenties
die
juist in het raam van dat samenhorigheidsgevoel,
na moeizame
onderhandelingen,
omstreeks de
vijftiger jaren tot stand gekomen
waren ».
Aan de resoluties, zo gaat Van
Itterbeek verder, van de Konferentie van de Nederlandse Letteren besteden de regeringen geen
aandacht. Aan de Stichting voor
Vertalingen evenmin. Nederland
liet « Delta » (een helaas wat
elitair tijdschrift ter verspreiding
van de Nederlandse kuituur in de
Angelsaksische wereld) vallen.
Nog een geluk dat er privé-initiatieven zijn, zoals de door J. Deleu geleide tijdschriften « Ons
Erfdeel » en « Septentrion ».

GEEN BELEID
Die treurige gang van zaken is
niet toevallig : België heeft geen
beleid terzake. Sedert de zo geroemde kulturele autonomie bestaat bij sommigen — althans de
grootste hufters onder de CVPpolitici pakken er graag mee uit
— de gewoonte bij de goegemeente grote verwachtingen op
te wekken. Van Itterbeek komt
tot de konklusie : « dat noch in
het bestaande unitaire
stelsel,
waarin het internationale
kulturele beleid afhangt van de Gemengde Kommissies en van de
ministeries van Buitenlandse Zaken en van Nationale Opvoeding
en Kuituur, noch in de nieuwe
grondwettelijke
en
wettelijke
voorzieningen
alsnog
structuren
bestaan die de kulturele betrekkingen met Nederland op nieuwe
banen kunnen brengen. We moeten ons bijgevolg bevrijden van
de idee dat de Kultuurraden in
die materie de redding betekenen ».
De instellingen dragen evenwel
niet alle schuld. In konservatieve
kringen — meer in het bijzonder
in de katolieke partij — leven
nog zeer sterke remmingen t.o.v.
samenwerking
met
Nederland.
Van Itterbeek hierover :
« IVe moeten niet onder stoelen
of banken willen steken dat er
in Vlaanderen een grote verdeeldheid heerst over de weg die Nederland, althans oppervlakkig bekeken, schijnt op te gaan. Het
calvinisme is voor een groot stuk
verdwenen,
het maakte
plaats
voor een grotere vrijheid in zeden en gedachten. Het katolieke
Vlaanderen dat zich altijd heeft
willen beschermen tegen protestants-calvinistische
invloeden,
trekt nu eenzelfde scherm op
tegen het vooruitstrevende Noorden Ook in bepaalde
politieke
kringen die het kulturele
beleid
in handen hebben, speelt die gevoeligheid een rol.
In die zin spelen de Vlamingen
in de kaart van behoudsgezinde
Franstaligen die in de toenadering met Nederland een gevaar
blijven zien voor de plaats van
het Frans in België en daarbuiten ».
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« Maar de wetenschap verandert de
aarde, de mens echter wordt er niet
door veranderd ».
André Malraux verstaat de kunst van de harde, flitsende formuleringen. Zijn jongste boek, Lazare, staat er vol van. De
weg naar die schijnbaar onweerlegbare en als onwrikbare
waarheden verkondigde gedachten is meestal zeer duister.
Dat gebrek aan helderheid valt niet zo sterk op in Malraux'
gekende romans als « La Voie royale » (1930) of » La Condition humaine » (1933), omdat daarin de gedachten volledig
samenvallen met de levenservaringen en de aktie. In het
leven komt het er bij Malraux veel meer op aktie aan dan op
filosoferen. Doen is denken. Je kan hem een humanist van
de daad noemen en zelfs van de revolutionaire daad. Hij
neemt deel aan kommunistische en nationalistische bevrijdingsbewegingen in Indo-China en Spanje, in 1940 staat hij
aan het front en daarna strijdt hij in het Franse verzet. De
daad verschijnt in Malraux' romans meestal in de ekstreme
vorm van de strijd (« Ie combat »). In die uiterste toestand
wordt de mens geplaatst tegenover de grondvragen van het
leven. De dood is hierbij het hoofdgegeven.
Malraux kan maar denken in de kontekst van een heldhaftige bestaanservaring, die feitelijk een diepe krisis verbergt.
In de strijd, in de dood tracht de mens waarden te vinden,
die zin geven aan de aktie en het bestaan.

MALRAUX
VECHT MET DE DOOD
In « Lazare » blijft Malraux doordenken over de grote levensvragen, maar doordat hij zoals in zijn grote romans dat denken niet meer kan belichamen in een konkrete geschiedenis,
kan hij de nodige samenhang niet vinden. De aanleiding tot
het boek is wel konkreet, het gaat om een stuk autobiografie : de schrijver wordt door een ernstige ziekte getroffen,
wordt gehospitaliseerd en ervaart aan den lijve de bedreiging van de dood. Maar deze strijd met de dood is in geen
enkel opzicht te vergelijken met wat er gebeurt in de aktie.
Waarom eigenlijk ? Wat is het verschil, vooral wijsgerig,
tussen de ontmoeting met de dood op het slagveld en in
een hospitaalbed ? Is dat dan een andere dood ? Is het
sterven als psychisch en lichamelijk gebeuren in beide gevallen niet hetzelfde ? Blijft de fundamentele vraag naar wat
er komt na de dood, in gelijk welke omstandigheden waarin
het sterven plaatsheeft, niet wezenlijk dezelfde ? Als
agnosticus, dit wil zeggen als iemand die ervan uitgaat dat
wij de laatste zijnsgrond der dingen niet kunnen kennen,
beschouwt Malraux het eigenlijke sterven als een zinloos
gebeuren. We weten immers niet wat er na dit leven komt.
en veel sterker nog, we weten dat er niets meer gebeurt :
« Ik tast naar de diep in mij weggestopte evidentie zoals
naar de lichtschakelaar in de nacht toen ik voor 't eerst in
bezwijming viel. Het ondenkbare is niet wat voor ons verborgen is. Het sluit geenszins onze onmacht in, het sluit
niets in. Het ondenkbare boezemt de mensheid vrees in,
terwijl de mens slechts daardoor zou kunnen bevrijd worden ». Malraux verwerpt eigenlijk de dood waarmee hij
thans op het einde van zijn leven gekonfronteerd wordt.
De dood is geen zinvol gegeven, hij telt niet mee als een
waardevolle daad. Malraux neemt er een stoïcijnse levenshouding tegenover aan zonder daaraan enige gedachte van
heldhaftigheid te willen verbinden.
In zijn herinnering roept Malraux allerlei ogenblikken voor
de geest waarop zijn leven werkelijk gevaar liep. Hij probeert
naar aanleiding van zijn ziekte, door een soort geestelijke
terugtocht naar het heldhaftige verleden, zijn gedachten over
de dood zoals hij die In zijn romans al had uitgeschreven,
verder uit te bouwen en te verdiepen. Vandaar in het begin
van het boek de meesterlijke bladzijden van een gasaanval
aan het Oostfront die een Elzassische legereenheid uitvoerde
op Russische stellingen. Met een ongeëvenaarde barokke
rijkdom aan woorden beschrijft Malraux de tropische verrotting van alle leven op het stukje aarde waar de aanval plaats
had. Te midden van de verrotting toont Malraux hoe de zieltogende Russische en Elzassische soldaten zich met elkaar
verbroederen in hun gemeenschappelijke hopeloze strijd
tegen de dood. Uit de bossen doemen niet alleen ontroerende
beelden van menselijkheid op, uit de ontzielde en verteerde
aarde groeien ook nieuwe tekens van leven, die veel sterker
zijn dan de meest dodende gassen. Het gaat om de geboorte
van een nieuwe etiek. Malraux kan maar zinvol denken over
dood en leven op het ruime vlak van de dood als kosmisch
en kollektief gebeuren. Dan bereikt hij een indrukwekkende
monumentaliteit, dan overwint hij iets, dan raakt hij iets in
de mens dat van alle tijden is.
Met zijn op de spits gedreven denken, drukt Malraux het
hoofdgegeven van zijn boek uit in de volgende zin : « Ik zoek
dat kerngebied op van de ziel waar het absolute Kwaad en
de broederlijkheid met elkaar in strijd gewikkeld zijn ». Het
gaat om de « fundamentele mens ». Die mens openbaart zich
maar in zijn zuiverste en diepste vorm als hij in de strijd
tegenover de dood staat « EJe broederlijkheid van het gevecht smeedt een diepe band tussen de mensen ; sterker
nog, dan zijn ze tot één gemeenschap verenigd ».
Malraux zoekt de gemeenschapsgedachte niet in de Bijbel,
noch in een of andere godsdienstige wereldbeschouwing
noch in een bepaalde maatschappelijke leer. Ook de wetenschap aanvaardt hij niet als een geldig antwoord op de vraag
naar het wezen van de mens. In het aanschijn van de dood
biedt ze geen enkel houvast. Over de « fundamentele mens »
heeft ze nog niets wezenlijks meegedeeld. Het hele wereldbeeld van Malraux staat aldus in het teken van de heldhaftige mens, van de mens die geen « hoogtevrees » kent. Is er
dan geen moraal mogelijk voor de mensen met hoogtevrees?
Of zijn die mensen minderwaardig, volgens Malraux ? Zijn
dat geen « mensen » ?
Eugene VAN ITTERBEEK
André MALRAUX
« LAZARE », Parijs, Gallimard, 1974, 253 biz

WIJ 19

kRITI^H D€K€K€N

HARRY EN TONTO
(Harry and Tonto)
Producer-scenarist-realisator Paul
Mazursky is één van de vele
Amerikaanse filmers die via teater- en televisie-ervaringen bij de
film terecht kwamen. Deze nu 45jarige kineast debuteerde destijds als akteur en werd al vlug
een all-round man van de showbusiness : tussen 1954 en 1960
is hij tegelijk animator in nightklubs en regisseur van shows en
toneelstukken. Samen met Larry
Tucker schrijft, regiseert en produceert hij half-geïmproviseerde,
spektakulaire revues. Tijdens zijn
televisiejaren behaalt Mazursky
verschillende Emmy Awards (televisie Oscars), o.m. voor zijn
scenario voor de Danny Kaye
Show. En ondertussen speelt hij
verschillende kleine rollen in belangrijke films. In 1969 debuteert
hij dan als kineast met « Bob and
Carol and Ted and Alice », tot
nog toe nog steeds zijn grootste
sukses. In 1970 volgt het bij ons
niet uitgebrachte • Alex in Wonderland », daarna komt • Blume
in love » en tenslotte « Harry en
Tonto •. Deze films van Paul Mazursky hebben alle gemeen dat
ze op een satirische wijze de
leegheid en oppervlakkigheid van
de • american way of life » aan
de kaak stellen.
Met « Harry en Tonto » keert Paul
Mazursky terug naar de observatiekunst, met een tegelijk ontroerend en humoristisch verslag
over een stel Amerikanen representatief voor bevolkingskategorieën die we zelden op het
scherm vertegenwoordigd zien.
« Harry en Tonto • is de bitterzoete zoektocht van een oudere
man om een plaats te vinden in
een voor hem steeds vreemder
wordende moderne wereld.
Na de dood van zijn vrouw vindt
de 72-jarige Harry troost bij zijn
kat Tonto. Harry woont in het
West Side van Manhattan, in New
York. Maar Harry wordt het beu
op straat overvallen te worden
en bovendien hangt een enorme
siopersbal gereed om zijn flat
met de grond gelijk te maken.
Oude gebouwen moeten wijken
voor moderne parkings.. Na op
zijn manier daartegen te hebben
geprotesteerd trekt Harry in bij
zijn zoon Burt. Maar aldra treden
spanningen op met diens vrouw
Elaine en Harry is bovendien te
zeer op onafhankelijkheid gesteld.
Hij trekt naar Chicago waar zijn
dochter Shirley woont. Maar aangezien Harry zijn Tonto bij zich
wil houden geraakt hij niet op het
vliegtuig en een bus blijkt even-

min konfortabel genoeg voor zijn
lieve kat, zodat hij tenslotte (zonder rijbewijs 1) de reis met een
tweedehandswagen verder zet.
Dit geeft hem de gelegenheid een
lift te geven aan de 15-jarige Ginger die op weg is naar een commune. Samen bezoeken ze onderweg Jessie, een vroeger liefje
van Harry. Eenmaal in Chicago gekomen slaat Harry het aanbod van
Shirley om bij haar in te trekken
af, en samen met Ginger en neef
Norman vervolgt hij zijn trektocht. Er volgen een aantal merkwaardige ontmoetingen met o.m.
een cowboy die vitamines verkoopt, een Indiaan-genezer, en
een prostituee. Aangekomen in
Los Angeles vindt Harry er zijn
zoon Eddie, die financieel aan de
grond zit. Hij stopt hem wat geld
in de hand, maar weigert met
hem te gaan samenwonen. We
vinden hem terug langs het
strand van Santa Monica, mijmerend over Tonto die gestorven is,
en nadenkend over het voorstel
van een lieve dame die aanbiedt
samen een flat te delen.
We vinden in deze film het reistema terug, dat zo typisch is voor
de Amerikaanse film. Maar dit
keer is het de reis van een oude
man, die echter nog vitaal genoeg
is om alles achter zich te laten
en zijn eigen weg te zoeken. Het
is — uitzonderlijk — een film
over de ouderdom waarin de optimistische en hoopvolle noot
doorklinkt. Sommigen vinden het
zelfs te optimistisch, want Harry
heeft alles voor zich : karakter,
financiële toestand, gezondheid,
vitaliteit. Toch is « Harry en Tonto » een realistische film, want
de dood is voortdurend op de
achtergrond aanwezig. Allereerst
is er de ontroerende scène waarin Harry een gestorven vriend
gaat identificeren. Oud worden is
het voortdurend leven met de
dood, omdat één na één de vrienden rondom je wegvallen. Ook
Tonto sterft op het einde van de
film, wat aan dit slot een wat
bittere smaak geeft. Ook het bezoek van Harry aan de wat seniel
geworden Jessie is voor hem een
konfrontatie met aftakeling en
vereenzaming. Maar doorheen al
deze scènes blijft er een optimistische, milde noot doorklinken : de relativerende noot van
de menselijke humor.
Het personage van Harry wordt
vertolkt door de 57-jarige Art Carney, die zowat elke onderscheiding in de wacht sleepte die een
akteur op de planken van Broadway en voor de teeveecamera's
kan behalen, en hier voor het
eerst op het witte doek te zien
is. Hij geeft indringend gestalte
aan deze simpatieke bejaarde.
« Harry en Tonto » is een film die
konfronteert met een stukje Amerika, maar tevens aan het nadenken zet over de plaats die wij de
bejaarden willen toekennen in onze samenleving.

Hlmfoto :
Tonto en akteur Art Camey (HarKineast Paul Mazursky met de kat
ry) samen op de set van > Harry
en Tonto ».
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Hllde Dekeyser

WARNER BROTHERS SHOW
TE VORST :
PUIKE DOOBIE BROTHERS
De tweedaagse Warner-Brosshow
dat tijdens
het weekeind te
Vorst-nationaal doorging is door
velen ongetwijfeld op gemengde
gevoelens onthaald. Een Barnumpubliciteitskampagne die eraaft
voorafging kon het toch niet gedaan krijgen de tweede avond
vol te krijgen. De prijzen lagen
niet aan de lage kant voor uiteindelijk groepen die bij ons
slechts door insiders bekend zijn.
Behalve dan de Doobie Brothers
die vorig jaar hitwerk brachten.
De groep Bonnaroo, een vijfmansformatie, afkomstig uit zeer
verscheidene groepen, zette de
show
in. De
door-de-weekse
beatklanken konden zoals verwacht, de zaal niet boeien. De
groep neemt spijtig genoeg afstand van nummers als hun suksesvolle « Sally Ann » dat op de
plaat het erg goed deed en
tracht met kwalitatief zeer middelmatig heavygedoe het onafgewerkte te verdoezelen.
Graham uit de Sly en de Family
Stone imiteert overduidelijk de
stijl van zijn leermeester. De
groep Central Station bestaat uit
stijlvolle
muzikanten die een
soulklank brengen zonder franje,
recht voor de vuist. Ze klinken
goed ingespeeld. Het nummer
met melodika en mondharp in
Stevie Wonderstijl was een flop.
Het was wel wat te gemakkelijk
nog maar eens Woodstock te
spelen en het publiek met Sly's
« higher » bij de neus te nemen.
De Doobie Brothers, tot voor
kort een kwintet en nu aangevuld met Jeff Baxter uit de spijtig ontbonden Steely Dann laat
elke muzikant aan bod komen en
verkrijgt hiermee dan ook een
enorme groepsklank. Drummers
John Hartman en Keith Knudson
weten in afgewerkt samenspel
een denderend ritme waar te ma-

Met « Rock me » uit het album
dat in maart e.k. verschijnt rondden ze dan zeer suksesvol af.
De zogenoemde kultgroep « Little feat » zette de tweede avond
zeer muzikaal in met een gelukkig goed afgestelde klankversterking. Sedert enkele jaren treden
deze mensen zeer suksesvol op,
en het geheel draait rond gitarist
Lowell George die enorm fijne
zingende slide uit zijn gitaar tovert. Zonder veel show maar veel
muzikaliteit, wisten ze met hun
muziek de zaal te boeien en een
encore los te peuteren. De Californische blues- en soulgroep
« Tower of power • bracht wat
verouderde soultrain-muziek, met
sporadisch enkele interessante
vondsten als « soulmarch ». Een
muziekstijl waar je echt van
moet houden om ze nog goed te
vinden. De groep van Ronnie
Montrose, die trouwens zijn familienaam draagt, stal de show.
Met zanger Sam Hagar die weg
heeft van Robert Plant en stevige ruggesteun van bassist Billy Church en drummer Denny
Carmasi bracht deze groep rockmuziek zoals velen die niet meer
kennen. Onvervalst en stevig gaat
het langs Humble Piestijl en
Chuck Berry's « Roll over Beethoven », waarmee ze de zaal enthousiast meekrijgen. Een groep
die in de komende maanden op
de hitlijsten zal prijken.
Al bij al een interessante maar
zeker overroepen show, met enkele hoogtepunten
tussendoor,
maar muzikaal te weinig verscheidenheid.
De tekenfilmpjes tussen de acts
waren wel een goede vondst om
het jonge publiek bezig te houden. Maar voor de inkomprijs
hebben velen ongetwijfeld er
veel meer van verwacht.

NEIL DIAMOND
Dé plaat van de maand wordt ongetwijfeld Neil Diamond's laatste
album « Serenade ». Na jarenlang
om den brode voor ondermeer de
Monkees kommerciële nummertjes te schrijven dook hij plots
op als een plankenvast entertainer (cfr. album « August 1973 »
twee sets). Een hoogtepunt hierop is ongetwijfeld de soundtrack
album van de geprezen film
« John Livingstone Seagull »
waarvoor hij enorme muziek bijeenschreef. Het fijnverzorgde album haalde ook enorme cijfers.
Voor hem is dit ook reeds verleden. Want hij is terug met een
reeks nieuwe liedjes die een ode
zijn aan liefde en vriendschap.
Wie kent niet « Longfellow serenade » die momenteel in elke hitlijst prijkt. Groot is de produktie
van Tom Catalano en het pianospel van David Paich die Neil Diamonds gevoelvolle zware stem
volledig tot zijn recht laten komen. In « I've been like this before » dat zeer persoonlijk getint
voorkomt weet het vioolensemble
van Sidney Sharp de juiste sfeer
weer te geven, evenals in « Lady
Magdalene » waar de akoestische
gitaar van Richard Bennett inleidt. Het laatste nummer van de
voorkant « Last Picasso » en
« Reggae strut » zijn Jamaïkaans
geïnspireerd, met dansklaar La.
tijns ritme op een aangename
melodie. Met Randy Newman pianospel op « the gift of song »
verklaart hij zijn hele persoonlijk streven en zegt vrijuit dat
« songs je vrij maken, en ze los
van de tijd, de harten en de ruimte vullen ».
Realiteitsvolle eenvoudige poëzie
Neil Diamond waardig.
(CBS 69067).
Sergius.

'S

DE DAG WAAROP DE PAUS WERD ONTVOERD
KNS-ANTWERPEN
Niettegenstaande de titel een origineel tema belooft en het verhaal
enkele plezierige vondsten bevat, ontbreekt het deze komedie van de
Braziliaan Joao Bethemcourt aan voldoende adem, om een vertoning
lang te blijven boeien.
Model voor deze pauselijke ontvoering stond de onvergetelijke Johannes XXill, die in het stuk als Albert IV tijdens een officieel bezoek
aan de VS even aan het protokolaire keurslijf weet te ontsnappen en
prompt door een Joods taxichauffeur ontvoerd wordt. De losprijs
bestaat uit een volledig etmaal vrede op aarde. Een gunstig geïnspireerde inval van de auteur, die echter in de uitwerking nergens gensters slaat : het is allemaal nogal doorzichtig en déjè vu.

ken. Zowel « Jesus is just alright » als hun hitwerk « Day by
day » en « I believe » worden
door het publiek enthousiast onthaald. Mooi is het countrygetinte
« midnight lady » met pedalsteel
door Jeff Baxter.
Zowel vokaal als instrumentaal,
de beste groep van de avond, wat
het publiek dan ook doorhad.

Voor dit gratuiete niemendalletje heeft regisseur Guido Maeremans
de beschikking gekregen over een puik stel doorwinterde • komediespelers », die hij op geen enkel moment afgeremd heeft, tot klaarblijkelijk jolijt van een goedlachs publiek. De innemende pausfiguur
wordt met statigheid gestalte verleend door Gaston Vandermeulen,
met als kidnappende tegenspeler, na lange jaren terug als gast in
het KNS-moederhuis, Ward De Ravet, die van het publiek een nadrukkelijk en verdiend applaus ontving. Dochter en zoon van taxichauffeur
Sam zijn in geloofwaardige handen bij Els Cornelissen en Peter Strynx,
terwijl Ketty Van de Poel als Sara op een enerverende manier chargeert en op het publiek inspeelt. Zeer knap tipewerk van Herman Fabri
als de rebbe en van Hektor Camerlynck als waardig Kardinaal.
Bij het verlaten van de zaal hoorden we het vrij juist formuleren :
je amuseert je wel als dit stuk meemaakt, maar je kan net- zo goed
thuisblijven.
Ray De Bouvre
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8 FEBRUARI

BRT
14.00 Boerensimfonle. Lyrische
dokumentaire. Vandaag kijken
we naar « de boerenbrulloft ».
14.20 De ark van Noë. Tekenfilm.
14.30 Jij zal mijn man zijn.
Amerikaanse muzikale komedie (1941).
16 00 Volksuniversiteit.
18.00 Calimero.
18.05 Star Trek.,
18.55 Een land zoekt zijn evenwicht. Milieukrant, zandopspuiting, milieudossier Wallonië.
19.45 Nieuws.
20.23 Berend Boudewijnkwis.
21.55 Jazz from Newport. Met
The Young Giants.
22.20 De weg loopt dood. Amerikaanse weekendfilm.
23.20 Nieuws.

NED 1
10.00 Teleac.
12.00 Schooltelevisie.
14.55 Nieuws.
14.57 WK Schaatsen - Oslo.
15.45 In de soete suykerbol.
Jeugdreeks.
16.10 Kijkdoos.
16.25 Emil. Jeugdfeuilleton.
16.50 Het geheimzinnige landhuis. Jeugdavonturen.
17.30 WK Schaatsen . Oslo.
18.15 Teleac.
18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19.05 Het zal je kind maar wezen.
19.35 Boter, kaas en eieren.
Vraag- en antwoordspel.
20.00 Nieuws.
20.20 Rondje Amsterdam.
Show n.a.v. 700 jaar Amsterdam.
21.00 Voettocht naar de hel.
TV-film.
22.10 Sterren
kijken. Anton
Geesink.
23.00 Wordt u al geholpen ?

NED 2

18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19.05 Peppi en Kokkl.
19.20 Kunt u me de weg naar
Hameien vertellen, meneer ?
19.50 't Zand.
20 00 Nieuws.
20.20 Berend Boudewijnkwis.
22.00 Brandpunt.
22.45 De wereld in oorlog. Banzai.
23.30 Nieuws.

RTB
11 30 Videogazette des loisirs.
12.00 Samedi-midi.
12.55 Nieuws.
13.00 TV 7.
14.15 TV-Femmes.
16.45 Pour divorcer Bertine. Toneelstuk.
18.00 A vos marques.
18.55 Pierrot.
19.00 Mister Magoo.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 Le jardin extraordinaire
20 45 Jacquou le croquant.
22.05 De mémoire d'homme.
Vier monniken van de abdij
van Maredsous.

10 25 Wie leeft er naast u ?
(Herhaling).
11.00 Konfrontatie.
12.00 Zeven op zondag. Kultuuragenda.
14.30 Een vestigingsbeleid
voor KMO's.
15.00 De bloementuin. Tekenfilm voor de jeugd.
15.15 Binnen en buiten.
17.15 Tim. (Herhaling).
17.40 Hemelse muziek. Met
« The daughters of heaven ».
18.20 Calimero.
18 25 Het meisje van de TV.
18.50 Van Pool tot Evenaar.
19.45 Nieuws.
20.00 Sportweekend.
20.40 De Waltons.
21.30 Ook dit is leven : Jo van
de Bloemekenswijk.
22.20 De geheimen van het
surrealisme.
23.10 Nieuws.

NED 1
11.00 Eucharistieviering.
12.55 WK Schaatsen - Oslo.
13 45 Teleac.
14.45 Nieuws.
14 47 WK Schaatsen . Oslo.
15.32 Programma met de muis.
15.55 Pippi Langkous.
16.20 WK Schaatsen . Oslo,
16.55 Voetbaluitslagen.
17.00 Vesper.
17.30 Bericht wilde ganzen.
17.45 Teleac.
18.55 Paulus de boskabouter.
19.00 Nieuws.
19,05 Columbo. Politiefilm.
20.20 Hier Parijs, hier Jan
Brusse.
20.30 De verlossing. TV-reeks
naar een roman van Willem
Elsschot.
21.45 Sonja 's avonds. Met
Harriet Freezer, Barry Hulshof
en Harry Mulisch.
22.35 Het humanistisch verbond.
22.55 Nieuws.

NED 1
18.15 Teleac.
18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19.05 Mash.
19.30 Reiswijs.
20.20 Wie van de drie ?
20.00 Nieuws.
20.45 De verlossing.
22.10 De Palestijnen. Reisreportage.
22.50 Ontdek je plekje.
22.55 Uitzending Symbiose.
23.00 Nieuws.

NED 2
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.20
22.10
22.50

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
De man van zes miljoen.
Nieuws.
Op losse groeven.
Pepper.
Aktua TV.
Nieuws.

RTB
18.10 1, 2, 3 . j'ai vu.
18.30 TV^Femmes.
19.00 La pensee et les hommes.
19.30 Lundi-sports.
19.45 Nieuws.
20.15 Si vous saviez.
20.35 l'Amante Anglaise. Toneelstuk.
22.10 Reportage over de fotograaf Gille Larrain.
23.10 Nieuws.

HN^MUI
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NED 2
18.30
18.35
18.40
19 05
20.20
21 10
21.15
21 40
22.05
22.55

Woord voor woord.
Paulus de boskabouter.
De vrijbuiters.
Studio sport.
1 op zondag.
Nieuws.
The lovers.
Panoramiek.
Beeldspraak.
Nieuws.

RTB
10.00
tres,
11.00
12 00
13 00
13 05
13.40
14.15
15 30
17.10
17.20
18 00
18 40
18 45
19.30
19.45
20 20
21.10
22.20

Des machines, des maides élèves.
Eucharistieviering.
Faire le point.
Nieuws.
Concertissimo.
Arts-Hebdo.
Le Virginien.
Visa pour le monde.
Sportuitslagen.
Carrefour 17.
Follies. Popprogramma.
Chapi-Chapo.
Sportweekeinde.
Antenne-soir.
Nieuws.
Les charmes de l'été.
Cinéscope.
Nieuws.

10 FEBRUARI

BRT
18.00 Calimero.
18.05 Toomai en de olifant.
18.30 Ken uw motor.
19.00 Luister naar de film. Stalingrad.
19.45 Nieuws.
20.15 De organisatie.
21.05 Verover de aarde. Bonanza !
22.05 Gastprogramma.
22.35 Nieuws.

NED 1
12.15 Teleac.
15.00 Van hart tot hart.
18.15 Teleac.
18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19.00 EO-Kinderkrant.
20.00 Nieuws.
20.20 Oe Waltons.
21.10 Muziek-motief.
21.55 Tenslotte.
22.00 De volharding. Een muzikaal-politiek experiment.
23.15 Nieuws.

NED 2
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
den.
21.50
22.30
22.45
23.00

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Black Beauty.
Tweekamp. Kwis.
Nieuws.
Dynastie der Kleine LuyHier en nu.
Geestelijke liederen.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

NED 2

12 FEBRUARI
BRT
16.30 Jevanjong.
17.45 Calimero.
17.50 Atelier.
18.50 De apenplaneet.
19.45 Nieuws.
20.15 Papermoon.
20.40 En nu naar bed. Musical
van Annie M.G. Schmidt.
23.10 Nieuws.

NED 1
9.40
15.30
16.10
pen.
17.00
18.15
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
21.00
22.25
22.40

Schooltelevisie.
Cirkus internationaal.
Ballonvaart over de AlBibelebons.
Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Jouw beurt.
Kenmerk.
Nieuws.
Wereld op wielen '75.
De verlossing.
Televizier-magazine.
Marjol Flore. Show.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20 20
20.35
21 00
21.40
22.30
23 05
23.20

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Sol en Gobelet. Klowns.
Horen zien zwijgen.
Nieuws.
Achter het nieuws.
't Wilhelmina.
2 voor 12.
Politie.
duiken.
Achter het nieuws.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

RTB

14.00 Un caprice. Toneelstuk.
18.10 1, 2, 3
j'ai vu.
18.30 Savoir vivre.
19.00 Christine. Feuilleton.
19.25 Antenne-soir.
19 40 Tips voor de konsument.
19 45 Nieuws.
20.20 Cromwell. Britse speelfilm (1970).
22.35 De filmmolen.
23.10 Nieuws.

NED 2

14 FEBRUARI

18.45
18.55
19.05
19 50
20.00
20.20
20.35
21.25
21.50
22.05
22.30
22.45

BRT

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Van gewest tot gewest.
Socutera.
Nieuws.
Politieke partijen.
Warmte. Engels TV-spel.
Werkwinkel.
Panoramiek.
Studio sport.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

RTB
16.45
18.25
18.55
19 00
19.25
19 40
19.45
20.25
21.35
22.45

Feu vert.
Tempo.
Les Pilis.
Christine. Feuilleton
Antenne-soir.
Tips voor de konsument.
Nieuws.
Clin d'ceil. Variété.
Franz Liszt.
Nieuws.

INNMBMfi
13 FEBRUARI

14.00 Schooltelevisie.
18.00 Calimero.
18 05 Volksuniversiteit.
18.30 De vier jaargetijden.
18.40 Protestants - godsdienstige uitzending.
19 10 Doorgaand verkeer.
19.45 Nieuws.
20.15 Irreversibel.
(Herhaling
programma
met
Hildegarde
Knef).
20.40 Sam.
21 30 Wikken en wegen. Klach.
tenbank, de indexman, konsumentengedrag, de reklame
op de korrel, de kwaliteit van
de melk.
22.15 Nieuws.
22.25 Ich dachte, ich waere tot.
Duitse psychologische speelfilm.

NED 1

11.10 Schooltelevisie.
18.15 Teleac.
18 45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19 05 Piste.
20.00 Nieuws.
20.20 De Van Speyk-show of. .
dan liever de lucht in.
22.55 Interview met de minister-president.
23.05 Nieuws.

BRT
14.00 Schooltelevisie.
18.00 Calimero.
18.05 De familie Robinson.
18.30 Flash 10.
19.15 Uit de dierenwereld. De
Japanse sneeuwaap.
19.45 Nieuws
20.15 Wachtwoord.
20.45 Pano '75.
21.35 Merkwaardige bomen.
21.40 Standpunten.
22.00 Première.
22.40 Nieuws.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.10
22.25
23.05
23.25

NED 1

RTB

14.25 Schooltelevizle.

14.00 Schooltelevisie.
T8.10 1, 2, 3
j'ai vu.
18 30 Sept sur sept.
19.00 Les Chretiens dans la vie
sociale.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 Neuf millions neuf.
21.30 La cousine Angelique.
Spaanse psichologische speelfilm (1974).
23.15 Nieuws.

NED 2

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Avro's Toppop.
Nieuws.
Kung Fu.
Muziek-Mozaiek.
Televizier-magazine.
Avro's sportpanorama.
Nieuws.

BRT

9 FEBRUARI
BRT
9.00 Doe mee.
9.30 Ten huize van Hella S.
Haasse. (Herhaling).

8 FEBRUARI 1975

18.00 Calimero.
18.05 Klein, klein kleutertje.
18.20 De familie Partridge.
18.45 In het kielzog van de Vikings.
19 15 Sporttribune.
19.45 Nieuws.
20.15 De Zuidster. Frans-Engelse avonturenfilm.
21.55 Wie ben ik ? Joos Florquin praat met Hella S. Haasse.
22.45 Nieuws.

RTB
18.10
18.30
19.00
19.25
19.38
19.45
20.15
20.50
21.55
22.45
23.05

1, 2, 3
j ai vu.
Seniorama.
Christine. Feuilleton.
Antenne-soir.
Tips voor de konsument.
Nieuws.
Jo Gaillard Feuilleton.
l'Armée et la nation.
Media 75.
Nieuws.
Post-Universiteit.

18.15
18.45
18.55
19.05
19.25
20.00
20.20
21.40
List.
22.20
23.00

Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Levende wildernis.
Even bijsturen.
Nieuws.
Tatert. Politiereeks.
TV-Privé. Met Liesbeth
Het heilig vuur.
Nieuws.

WIJ I I

V1RIJ€ TIJD
TYPISCH

D€ SPORCUKCK
FUSIES
Met die fusies, zoals ze ons door de minister worden voorgesteld, zijn
wij niet zo gelukkig. Om verschillende redenen. Het komt ons echter
niet toe daarover uit te weiden op deze bladzijde.
Die fusies gaan echter ook hun weerslag hebben op het sportvlak,
en daarover moesten wij het toch maar even hebben.
De voetbalbond heeft ergens een reglement dat zegt dat er één voetbalklub kan erkend worden per 5000 inwoners, of per gemeente als er
geen 5000 inwoners zijn.
Een gemeente van 2000 inwoners heeft « recht » op één klub, een
gemeente van 10.000 inwoners op twee klubs, een gemeente van
13.000 inwoners op drie.
Wat gaat er nu gebeuren éls men gaat fusioneren ?
Twee gemeenten die samen minder dan 5000 inwoners hebben, en nu
ieder een klub hebben, zullen na de fusie nog maar recht hebben op
één klub samen. Officieel zou er dus één moeten verdwijnen. Maar
welke ?
Rond Brussel zouden ergens vier gemeenten samengevoegd worden,
die nu samen twee redelijke liefhebbersklubs hebben, en twee kleine.
De nieuwe gemeente zou meer dan dertigduizend inwoners krijgen, en
dus recht hebben op minstens zes klubs. In één gemeente, stel u voor!
Overal zal zich het verschijnsel voordoen van klubs die voorheen rivalen waren, vaak grotendeels leefden van de klassieke « derby », en
die nu samen de subsidies zullen moeten gaan verdelen.
En hoe zal dat moeten gaan met die subsidies ? Tot dusver kon men
nogal vrijgevig zijn : er was maar één klub per dorp, het troetelkind,
de trots. Maar als er vijf of zes komen ? Wat zal ergens een stamineeklub verhinderen, zich steunend op het hoger vermelde reglement,
erkenning te vragen én subsidies, evengoed als de « officiële • klub
die er al zolang krijgt ?
Neen, de fusie gaat de gemeentevaderen nog veel miserie bezorgen
als ze hun manna moeten gaan uitstrooien over de begerige voetbalhoofden.
Het zal niet hun enige miserie zijn.

De UEFA-juniores zijn de knapen
van 16 tot 18 jaar die geroepen
zijn binnenkort de sterren van het
Belgische voetbal te worden. En
die nu al In de praktijk beroepssjotters zijn (en binnen een paar
jaar leegloper als de klubs buitenlanders boven hen verkiezen).
Welnu, bij wijze van voorbereiding op een of ander tornooi zijn
die knapen een wedstrijd gaan
spelen in Frankrijk. Uit film, TVbeelden en pers bleek dat zij er
gewoon niet bij te pas kwamen,
maar dat ze uiteindelijk toch een
gelijk spel konden afdwingen. De
invloed van onze nationale Monne is duidelijk voelbaar. Persoonlijk zijn we het niet eens met die
Internationale wedstrijden voor
jeugdploegen op een ogenblik
waarop normaal moet gestudeerd
worden, en niet met zuiver op de
uitslag berekende taktiekjes. Ons
(ouderwets) devies voor jonge
spelers : eerst leren spelen, en
pas later leren winnen.

NIET ALLEEN ZIJ
Men vertelt ons dat ene Miei,
op vijftigjarige leeftijd een benijdenswaardig sportman, een monument van lichamelijke en geestelijke gezondheid, sedert veertig
jaar voetballer, opvoeder van honderden jonge sportmannen (en
dus als trainer ongeschikt bevonden), In zijn jeugdjaren een voetballer zoals er In België op dit
ogenblik maar weinig rondstrompelen, dat die Miei dus zich een
kriek pleegt te lachen wanneer hij
de « vedetten » aan het werk ziet.
Waar hij moeilijk overheen schijnt,
te kunnen, Is over de vaststelling
dat die heren beroepsmensen
zijn, dat zij dik betaald worden,
dat zij gevierd en bejubeld wor-

den, en dat zij sportief gezien
knoeiers zijn dikwijls, luilakken
en « muug » van niks te doen. Of
zoals hij het tot een beroepsrenner zei : als ge daarvan moe zijt,
ga dan werken. Wij kunnen de
Miei volgen. En hoe ! Maar de
schuld ligt minder bij de jongens
zelf, dan bij hun omgeving.

GEEN KOMIMENTAAR
Merckx, de laatste der ware Belgen, Is ergens in Europa Europese
of wereldkampioen geworden in
een of andere pistespeclaliteit.
Wij zijn er niet zo direkt wild van
geworden evenmin als de meeste
wielerliefhebbers.
Als
Merckx
wereldkampioen snelheid wil worden, of wereldkampioen cyclocross, zal dat ook wel gaan, denken wij. Om het vlakaf te zeggen :
wij zien er geen enkele verdienste In, omdat wij denken dat het
zo gepland werd. Maar dat belet
niet dat wij vinden dat de anderen maar bekakt uit het avontuur
komen. Ofwel zijn ze niet mans
genoeg om de « amateur » in hun
specialiteit baas te kunnen, ofwel zijn ze koopbaar. Noch het
een noch het ander lijkt ons verheugend. En verder : geen kommentaar.

VRAAG
Te Verviers overleed een 65-jarige zwemmer tijdens een meeting in koud water. Dit overlijden
al zeker veel vragen doen r i '
zen. Is zwemmen In Ijskoud water gevaarlijk voor mensen op
een zeker leeftijd ? Wij hebben
altijd gehoord van niet, mits de
nodige ervaring en training natuurlijk. En de man in kwestie
was geen beginneling. Er was
hier echter een tweede faktor

aanwezig : het ging om wedstrijdzwemmen
Een tweede vraag
moet dus onvermijdelijk luiden :
is wedstrijden betwisten gevaarlijk op die leeftijd ? Wij vroegen
de mening van een arts. Hij z e i :
in aanmerking nemend dat de
man even goed had kunnen overlijden terwijl hij in een zetel zat
(dat Is zo maar niet uit te maken),
denk ik dat het element wedstrijd
grotere risiko's inhoudt dan het
element koude. Kan iemand die
het weten kan daarover Iets meer
zeggen ?

OM HUN GEZONDHEID
De grapjassen van de Internationale wielerfederatie hebben nieuwe richtlijnen verstrekt In verband met de^ anti-dopingkontrole.
De koereurs moeten binnen het
uur na de aankomst paddebloot
— daar wordt zwaar de nadruk
op gelegd — een plasje komen
maken. En de nationale federaties
zijn er verantwoordelijk voor dat
de lokalen voor het onderzoek
piekfijn in orde zijn. En deze sexy
richtlijnen worden besloten met
een grapje. Er staat namelijk :
dit reglement is voor iedereen gelijk. En : het gaat om de gezondheid van de renners en de eerlijkheid In de wedstrijden. Moesten wij koersen organiseren, wij
zouden eens informeren of men
die kontrole niet kan toegankelijk
maken voor het publiek. Tegen
betaling natuurlijk. Zou geld opbrengen !

FESTIJN
Och het is allemaal show van beroepsmensen. Het heeft
met
sport allemaal weinig te maken.
Het spelletje van de « jury » is
vaak doorzichtig. Maar zo'n kampioenschappen
kunstschaatsen
zien wij toch altijd graag. Het zal
wel te maken hebben met het
feit dat er over het sportieve
kunnen, over de technische vaardigheid, een snuifje beters gestrooid wordt. Een veegje (gemakkelijk) ballet zonder inhoud,
een stukje sentimentele muziek,
een schijn van bevalligheid en
gratie. Wij zijn dan ook blij dat
die sport ook in ons land enige
vordering schijnt te maken. Te
Kopenhagen kwam zelfs al een
Belgisch meisje in de rangschikking.

WAAROM ZO'N DRUKTE ?

Miei Puttemans wint voor de derde opeenvolgende maal de cross van Hannuit. Puttemans loopt reeds aan de leiding bij de start.
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MALTA

Ontzettend hoeveel sportmensen
er de laatste dagen gestorven
zijn. Een voetbalier na een tijdens
een wedstrijd opgelopen kwetsuur. Een bokser ook alweer. De
oud-renner Nest Sterckx, nauwelijks 52 jaar oud. Een aantal bekende diriqenten en beoefenaars
van mechanische sporten. Verschillende onder hen ten gevolge
van verkeersongelukken, terwijl
ze op weg waren naar of van een
of andere bijeenkomst. Ongelukken zullen, helaas, altijd gebeuren. Maar verhogen wij de kansen
niet al te sterk door degenen die
' bij de sport betrokken zijn altijd
maar van hier naar daar te doen
rennen ? Tenslotte moet het toch
ergens mogelijk zijn aan sport te
doen zonder van de ene vergadering naar het andere spektakel te
rotsen ?

Verblijfplaats : St. fulians/SLIEMA
NIET AKKOORD
Malta, een eilandje in de Middellandse zee ten noorden van
Afrika en ten zuiden van Sicilië. Met Gozo en Comino een zonnig
vakantieverblijf voor elk.
Heuvels, steile rotskusten, natuurlijke havens, overblijfselen,
monumenten en gebouwen van de opeenvolgende veroveraars
en vooral het milde klimaat zijn de ingrediënten voor een geslaagde vakantie.
Hotel : Villa Rosa Op enkele minuten van het centrum. Vlak

aan zee, met zeer mooie tuin en zicht op St. George's Bay Alle
watersporten. Eigen zwembad en plonsbad voor de kinderen.
Tennis, golf. Bar met geregeld dansavonden. Alle kamers met
bad of stortbad.
Vertrekdata : 29 maart ; 10 en 24 mei ; 7 en 21 juni ; 5 en 19
iuli ; 2, 16 en 30 augustus ; 13 september.
Reisduur : 15 dagen.
Reissom : 14 200 F (29-3) en 13 990 F (andere data).
Toeslag éénpersoonskamer (indien beschikbaar) : 900 F

Aile inlichtingen op het VTB-VAB-hoofdkantoor, St-Jacobtmarkt 45 - Antwerpen - tel. (031)31.76.30 (20 lijnen) of in onze kantoren
te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, M - Antwerpen - tel. (031)31.76.80 (20 lijnen) of in onze kantoren
bij onze plaatselijke vertegenwoordigers.

Les Sports nam een interview af
van Jean Leeuw, de voorzitter van
de Belgische zwembond. Wij lezen daarin drie dingen waarmee
wij het niet eens zijn. Primo waar
Leeuw zegt dat hij Brusselaar is
en « parfait billngue ». Wij vinden
« de Vlomske » dat hij uit zijn
botten slaat — af en toe — erbarmelijk. Ten tweede geloven wij
niet dat de zwemband unitair
moet blijven, en dat opsplitsing
een qevaar inhoudt. En tenslotte
zien wij niet in waarom f»"" beschikte opvolger een Brusselaar
zou moeten zijn, zoals Leeuw beweert. Wel gaan wij akkoord, zolang de unitaire striiktuur bestaat,
dat de voorzitter tweetalig moet
zijn. En beter dan Jean Leeuw.

flflnBcuoLcn
BOEKHANDEL TUL
L e u v e n s e s t r a a t 58,
1800 VILVOORDE
TEL. (02)51.03.86
Alle grote
uitgaven
en ook... alle
kleine.

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg
FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
A a n n e m e r v a n alle f e e s t e n .
Ook v e r h u r i n g v a n t a f e l g e r i e f .
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
(031/37.45.72-19.30.29)

MACONFECT - KLEDING
Opperstraat

37

Tel.

—

LIEDEKERKI

ALLE VERLICHTING
lustrerie mare de vriese

(053)662.19

MAATWERK e n zeer grote keus
k l e d i n g « KLAAR O M DRAGEN »

-

Parfumerie

ESTHETICA

tel.

Speciaal voor U bedacht

(050)33.54.04

BREENDONK
tel. (031)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.

•
Bljhuizen t Cogels O t y l e l 73
2600 Barchem-Antwerpan

9000 GENT - Tel. 0 9 / 2 2 . 8 8 . 3 3

Tel. ( 0 3 1 ) 3 6 . 1 0 . 1 1
Dehaeghar Jan
Ladaganckstraat 1 9
Gant
Tal. ( 0 9 ) 2 2 . 4 5 . 6 2

van 9 tot 18 u . ('s zat. gaslot.)
A g e n t e n e n makelaars
neem k o n t a k t m e t o n s

D a m b r u g g e s t r . 55
2000 A n t w e r p e n - T e l . 33.72.99
T u r n h o u t s e b a a n 107
2100 D e u r n e - T e l . 24.80.80

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

KARAVANS
Verkoop - verhuur . stalling
KARAVANCENTRA ANTWERPEN
tel. ( 0 3 1 ) 2 1 . 9 8 . 1 5
Frans Beirenslaan 2 7 8 , BORSBEEK

LIERSE VLOERHANDEL
Ll«p*rstraat 4 9
—
LIER
Tel. ( 0 5 1 ) 8 0 . 1 4 . 7 1
Specialiteit :
VAST TAPIJT — OPEN H A A R D E N

BRANDBESCHERMINC

JUWELIERS - HORLOGEMAKERS
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE

pvba ALBAC

LONGINES - PONTIAC - VERDAL
MEIR 2 (HOEK WIEGSTRAAT)
2000 ANTWERPEN - TEL.: 33 46 31

Dames en heren, in u w belang
w e n d t U voor u w
SCHILDER- BEHANGWERKEN e n
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak

ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. ( 0 5 4 ) 3 3 . 3 7 . 5 6

DIRK MARTENS

Kwekerijen - Tuincentrum
J.V.H,

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
' V A N DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeel<)
( 0 2 ) 7 3 4 06 43
Na 18 u 425 46 42
VERVOER - VERHUIZINGEN
Laadruimte v a n 3 0 t o t 5 0 m 3

Jozef

AALST

NINOVE

Dendermondsesfeenweg 120
9208 Schellebelle - T. 0 9 1 / 7 9 . 3 1 . 7 0
Geseleicteerde p l a n t e n v o o r
parfil<uliere verl<oop
— OPEN 'S ZATERDAGS —
K l e u r e n k a t a l o o g op aanvraag

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

P.V.B.A.
- Langa Zoutttr. 3 0 , 2 9 - 3 3 , 36-38
Tal. ( 0 5 3 ) 2 4 0 . 6 0

^
KINDERARTIKELEN : plooi- e n w a n d e l w a g a n t - badjas a n
w i e g e n - stoelen en looprekken - schommels - kamervarsiaringen - wastafels e n waskussens - kinderkleding.

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elekr. treinen der beste merken - auto's • go-carts - traktoran poppen - poppenwagens e n -wiegjes - burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten m a kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.
—

m n j y 1 ^»m

ZEER VOORDELIGE

PRIJZEN

ii»<ylWI*;'»«IMM..J>«!..>lg"''WllWI

I

^u

t

IXFORMAHF.CENTRA
.u.
031/31.78.20

GENK
011/35.44.42

GENT
091/25.19.23

LEUVEN
016/23.37.35

ANTWERPEN
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Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
M i d d a g - en avondmaal In groap : gezellig fijn, goed en goedkoop. De g r o t e specialiteiten zijn : A j u i n s o e p - Hongaarse
goelasj - Eisbein mit Sauerkraut . Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland.
LEUVEN
Tervuursevest 6 0 . Tel. 0 1 6 / 2 2 . 8 6 . 7 2 - 1500 zitpl.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 0 3 1 / 3 1 . 2 0 . 3 7 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Bierkelder)
O u d e Markt 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 2 . 6 8 . 6 9 mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 2 8 . Tel. 0 2 / 2 1 . 8 7 . 8 9 - mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) ; A u t o w e g . Tel. 053/21.28.53 - 1.000 p i .
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . T. 0 5 6 / 7 1 . 1 5 . 3 6 - 2.400 p i .
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 0 3 1 / 5 7 . 3 0 . 3 2
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 p i . T. 0 5 1 / 7 2 . 2 8 . 2 2
DRONGEN
A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 0 9 1 / 2 6 . 7 4 . 3 2
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 0 1 1 / 6 7 . 3 6 . 3 0
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 0 5 0 / 5 0 . 0 2 . 9 6
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 0 1 1 / 4 3 . 2 0 . 5 1
OOSTENDE : O u d e luchthaven Middelkerke . T. 0 5 9 / 3 0 . 2 0 . 8 6
W i j zoeken d r i n g e n d • als m e d e w e r k e r s . Ernstige f a m i l i e s
w a a r v a n d e man o f d e v r o u w de k e u k e n k a n leiden — Vast
loon - Kost e n i n w o o n gratis - In regel m e t d e sociale w e t .
Liefst mensen v a n 't v a k .
Schriftelijk aanbieden b i j : ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 0 2 / 3 7 6 . 1 8 . 7 2 .

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding e n alle toebehoorten - rol- e n
ijsschaatsen - kampingartikeiah - turngerel.

Haneveldlaan 4 7
1850 Grimbergen
Tel. ( 0 2 ) 2 6 8 . 1 4 . 0 2

c

I N T E R E S S A N T

VERELST & DUCKAERT

Nlnoofse Steenweg 5 1 5
1711 ITTERBEEK - Tel. 0 2 / 2 1 . 1 9 . 0 »

».L

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

EEN JUWEEL MET STANDING
KIES JE BEST BIJ

m»t aangepast materiaal v a n « e n
bedrijf met ervaring :

VECOVEN

Groepen en maatschappijen allerhande ! I I

Brouwerij
MOORTGAT

Vlamingen,
IJB
I '*'""'^ GRATIS
• • ? v | advies voor u w
hypotheek-leningen
( I e en 2 e r.)
• n u w bouwgrondkradleten
aan d e

Kortrijks* Steenweg 3 0 4
Schoonheidsinstituut

baron ruzettelaan 56c
assebroek brugge

—

ALLE MONTUREN
WALTER ROLAND
gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer I )
Telefoon ( 0 3 1 ) 3 6 . 8 6 . 6 2

GRONDEN
OUD - EN NIEUWBOUW
600 ARBEIDERS...
1001 MOGELIJKHEDEN
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

WIJ »
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SLOTREDE VAN DE ALGEMENE VOORZITTER
OP HET 14e VU-KONCRES TE HASSELT

W I J N E N E N GEEN V R E D E
NET SCHIJNHERVORNINCEN
WIJ WILLEN
ZELFBESCHIKKINGSRECHT
Het weze mij toegelaten tot besluit
van dit kongres een kort slotwoord
uit te spreken.
De Volksunie die zo pas op luisterrijke
wijze haar twintigjarig bestaan gevierd heeft moet thans vooral aan de
toekomst denken en werken. Dat wij
vastbesloten zijn dit ook te doen bewijst dit kongres waar eens te meer
aandacht geschonken werd aan zeer
belangrijke problemen. De taak, de op>dracht die de partij van bij de stichting op zich genomen heeft is niet
voltooid. Zelfs het eerste stadium, het
veroveren van zelfbestuur voor Vlaanderen, de verwezenlijking van het federalisme, ligt nog niet achter ons
maar voor ons : de strijd voor de
verwezenlijking van ons partijprogramma moet onverminderd voortgezet
worden. Wij moeten daarbij hen ontmaskeren die in schijn en in woorden
zogezegd gewonnen zijn voor de her
vorming van de staat, doch in werkelijkheid alleen tot schijntoegevingen
bereid zijn. Met deze schijn nemen wij
geen genoegen. Wat wij willen hebben
wij herhaaldelijk in alle duidelijkheid
geformuleerd : wij willen dat de Vlamingen in dit land, de Vlamingen van
Brussel inbegrepen, beschikken over
de macht en de middelen om zich
zelf te zijn, hun eigen problemen op
te lossen en aan hun toekomst te
bouwen.

Wanneer denkt het Vlaams Overlegcentrum dat dit dringend en haalbaar
minimumprogramma,
waarover
alle
Vlamingen akkoord gaan, ooit zal verwezenlijkt worden, indien het in 1975
en na de betoging van Halle op het
beslissend moment, wanneer er over
moet gestemd worden in het parlement, nalaat krachtdadig op te treden?
Het spijt mij te moeten vaststellen
dat het Overlegcentrum in gebreke
gebleven is, het mandaat dat het gekregen heeft van de tienduizenden
Vlamingen die het opgeroepen had en
die te Halle aanwezig waren te ge

ekonomie nog steeds zwak en kwetsbaar is.
De tragische situatie waar wij naar
toe gaan op sociaal-ekonomisch gebied bewijst eens te meer de noodzaak om aan de Vlaamse gemeenschap
de organen en de middelen te geven
om zelf aan dergelijke situatie iets te
kunnen doen, in plaats van volledig
afhankelijk te zijn van een Belgische
regering die traditiegetrouw
meer
aandacht en meer middelen besteedt
aan Wallonië dan aan Vlaanderen. Men
heeft zo luid geschreeuwd over voorrang voor Wallonië, over nationale

OP EEN GEVAARLIJKE WEG MET DE
« VOORLOPIGE GEWESTVORMING »
Ik meen trouwens dat het mijn plicht
IS de aandacht er op te vestigen dal
men in stilte bezig is aan gewestvor
ming te doen op een voor de Vlamingen zeer gevaarlijke wijze.
In de departementen die geheel oi
gedeeltelijk bij de gewestvorming betrokken zijn is men bezig niet alleen
de diensten te reorganiseren
in
Vlaamse, Waalse en Brusselse, maar
ook de raden, kommissies en instellingen die van deze departementen
afhangen, wil men op deze basis hervormen, zodat uiteindelijk de Vlamingen in al deze raden, kommissies en
instellingen geminoriseerd zullen worden Men gaat dus verder met een
gewestvorming met drie, die voor de
Vlamingen onaanvaardbaar is.
Achter het scherm van een zgz. «voorlopige gewestvorming» gaan de zaken
de verkeerde weg op en worden de
Vlamingen eens te meer gefopt. Het
is hoogtijd dat hiertegen gewaarschuwd wordt.

EEN GROEIENDE ZORG
Het is met een reéle bekommernis
en niet zonder angst voor de toekomst
dat ik sedert enige tijd reeds de bevolkingsevolutie in Vlaanderen en het
schrikwekkend dalend geboortecijfer
volg. Ik acht dit een zeer verontrustend verschijnsel, en al kan ik er hier
niet over uitweiden, ik meen er toch
de aandacht te moeten op vestigen.
De Volksunie die steeds een open oog
gehad heeft voor de noden en de problemen van het Vlaamse volk zou aan
haar taak als Vlaams-nationale partij
te kort schieten indien zij dit probleem zou verwaarlozen.

Een van de eerste vereisten hiertoe is
een eigen, Vlaamse uitvoerende macht.
Wij zijn nergens met adviserende of
zelfs wetgevende raden, wanneer een
unitaire, paritair samengestelde Belgische regering alleen en uitsluitend
bevoegd blijft om uit te voeren en te
regeren. Wij stellen vast dat in dergelijke regering de Vlaamse ministers,
de eerste minister inbegrepen, de gijzelaars zijn van de Franstaligen die
er nooit voor terugschrikken hun toevlucht te nemen tot afdreiging. Dit
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DE VLAAMSE MINISTERS
LATEN ZICH STEEDS WEER
AFDREIGEN DOOR DE FRANSTALIGEN
hebben wij zo pas nog kunnen ervaren
naar aanleiding van het politiek incident over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel. Het is niet
de Volksunie, zoals de eerste minister
het voorstelde in zijn zogezegde « regermgsmededeling », maar de PSC
geweest die openlijk gedreigd heeft d©
regering ten val te brengen indien er
over het wetsvoorstel Jorissen gestemd werd. Nochtans staat er in het
regeringsakkoord niets over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel, zodat dit als een vrije kwestie
kon beschouwd worden, waarover het
parlement zich in alle vrijheid had
moeten kunnen uitspreken. Zoals hij
gekapituleerd heeft voor de ultimatums van de heer Perin, heeft de
eerste-minister
thans
gekapituleerd
voor het ultimatum van de PSC en met
hem de CVP en de PVV. Aldus heeft
de regering een anti-Vlaamse houding
aangenomen.
Wij stellen vast dat de eis tot splitsing van het kiesarrondissement Brussel niet voor het eerst gesteld werd
ter gelegenheid van de betoging te
Halle, maar reeds in 1972 door het
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen opgenomen werd onder de
zeven « dringende » en « haalbare »
punten van het Vlaams Manifest in
zake Brussel.

WIJ 14

la^

bruiken om regering én partijen voor
hun verantwoordelijkheid te plaatsen
Wat heeft het Overlegcentrum tot nu
toe met dit mandaat gedaan ? Ik meen
te mogen vaststellen dat het zeker
niet handelt in de geest van de betogers van Halle of in de geest van de
toespraken die er gehouden werden
Het is nu duidelijk dat er onder de
huidige regering van een splitsing van
het kiesarrondissement Brussel niets
méér terecht komt, zeker niet wanneer er niet met een grotere krachtdadigheid opgetreden wordt.

< CE N'EST PAS LE MOMENT »
Ongetwijfeld
is
de
sociaal-ekonomische toestand zorgwekkend, vooral
in het Vlaamse land, waar thans bewaarheid wordt hetgeen de Volksunie
tegen de opgefokte euforie in, steeds
beklemtoond heeft : dat de Vlaamse

solidariteit, zal men thans voorrang
verlenen aan Vlaanderen waar 66 %
van de werkloosheid gelokaliseerd is?
Dit blijkt tot nu toe uit niets. Integendeel.
Dat de bezorgdheid van de Volksunie
voor de sociaal-ekonomische situatie
minstens even groot is als deze van
andere partijen, blijkt afdoend uit het
anti-inflatieplan van de Volksunie,
waarvan men heeft moeten erkennen
dat het degelijk en samenhangend is.
wat zeker niet kan gezegd worden
van het beleid van de regering.
Het is echter een vals argument het
voor te stellen alsof er thans een
keuze moet gedaan worden tussen de
sociaal-ekonomische problemen en de
gemeenschapsproblemen. Het is de
zoveelste herhaling van het klassieke
« ce n'est pas Ie moment », voor een
regering en voor partijen die hun verantwoordelijkheid ontvluchten en de
Vlaamse problemen liefst op de lange
baan schuiven.

Zo zijn wij dan aan het slot gekomen
van dit partijkongres.
Ik wens allen te oedanken die er aan
meegewerkt hebben en ook alle deelnemers, die door hun aanwezigheid
hun belangstelling voor het programma van de partij bewezen hebben
Hoe belangrijk het opstellen, het uitwerken en op punt stellen van ons
programma ook is, belangrijker nog
is de aktie en de propaganda. Indien
wij de macht niet veroveren die ons
in staat moet stellen ons programma
ook te verwezenlijken, schieten wij
als politieke partij te kort en bereiken
wij ons doel niet.
Hard werd in het verleden door velen
gewerkt aan_jde uitbouw en de vooruitgang van de partij, in een geest
van geloof in onze idealen en In een
geest van Vlaamse strijdvaardigheid
Meer dan ooit hebben wij nood aan
dit geloof en aan deze strijdvaardigheid.
Daarom doe ik een beroep op alle
kaderleden, alle leden en alle simpatisanten van de Volksunie, opdat zij
zich volledig zouden inzetten om de
partij groter en sterker te maken in
dienst van ons volk, in dienst van
Vlaanderen.

Frans VAN DER ELST
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