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massaal bijgewoond en zeer geestdriftig

elfde

EEN GROOT KONGRES
volksunie-partijkongres bouwde eensgezind aan
een betere toekomst en aan een hogere welvaart
voor een ontvoogd vlaanderen. de volksunie is
klaar voor het opnemen van haar grootse taak.
Het elfde parti^kongr^ van de Volksunie IS onder alle opzifchten een zeer
groot sukses geworden. Het is een sukses geworden door het feit dat het partijkader massaal aanwezig was De sektievergaderingen op zaterdagnamiddag
werden bijgewoond door vijfhonderd
kaderleden Zondagnamiddag tijdens de
slotzitting liep het aantal aanwezigen
op tot ver boven de duizend Opmerke
lijk was de ernst waarmee al deze mensen de referaten volgden, deelnamen
aan de besprekingen en hun stem uitbrachten voor het bevestigen of amenfleren van de voorgestelde kongresbesluiten Deze besluiten — we drukken

ze verder m ons blad integraal af —
vormen, samen met de besluiten van
onze vroegere kongressen, een indrukwekkend charter waarin de Volksunie
heeft vastgelegd, hoe ze het land wil
herstruktureren en volgens welke
krachtlijnen en opties ze gestalte wenst
te geven aan de maatschappij in een
morgen autonoom geworden Vlaanderen. Het Volksunie kongres heeft dan
ook een zeer grote weerklank gevonden
in heel de pers, waarbij in de kommentaren de eensgezinde vaststelling werd
gedaan dat de Volksunie enerzijds haar
traditioneel programma had uitgediept
en geprecizeerd, terwijl ze daarnaast er

in geslaagd is een vizie te ontvouwen
die haar moet toelaten, een geldig alter
natief te vormen voor de zogenaamd
« grote » partijen. Er viel bij deze perskommentaren alvast één verschijnsel
sterk op : maandag, uit de pen van de
joernalisten die het kongres bijwoonden, was de toon uiterst pozitief en welwillend ; dinsdag was het de dag van de
« grote kommentatoren », die veelal direkte bindingen hebben met de traditionele partijen : het viel af te lezen uit
zuurzoete beschouwingen die de indruk,
het Volksuniekongres gelaten had, die
wat trachtten af te zwakken Hoe dan
ook : aan de vooravond van het kongres

Niet alieen echter met het ooq op de toekomst, doch ook binnen het hedendaagse kader van de politiek is het Volksunie-konares
een belangrijke gebeurtenis geweest. Het
staat zo goed als vast dat de regeringsolannen voor de grondwetsherziening — met de
hatelijke en onaanvaardbare grendels — een
roemloos einde tegemoet gaan. Op ons kongres zijn de verantwoordelijkheden voor het
mislukken van de grondwetsherziening nog
eens vastgelegd : er werd herinnerd aan de
pozitieve voorstellen van de Volksunie, die
echter van regeringswege niet eens een antwoord waardig werden geacht. De regeringspartijen - en vooral de CV.P. - bleken bereid tot alles om een twee-derdemeerderheid
te bekomen, behalve tot overleg met de
Volksunie. Want dat betekende, dat ze hun
anti-vlaamse bedoelingen moesten prijsgeven en dat konden noch wilden ze. In zijn

van de vlaamse C V.P. en van een reeks
andere belangrijke politieke bijeenkomsten IS de Volksunie er schitterend m
geslaagd, aan de vlaamse openbare mening duidelijk te maken dat ze klaar
staat om de beslissende stoot te gevea
in de richting van het federalisme en
om mee verantwoordelijkheid te nemen
in de opbouw van de vlaamse toekomst
en welvaart. Dat dit van ongemeen belang is op een ogenblik dat de strukturen van de traditionele partijen kraken,
vergt wel geen verdere toelichting Niet
alleen is de Volksunie Vlaanderens derde grootste partij, ze is daarenboven de
meest eensgezinde politieke groep.

kongresrede heeft partijvoorzitter Van der
Eist een duidelijk antwoord gegeven op vragen die de jongste tijd in de pers en bij de
publieke opinie waren gerezen: géén koncentratie Volksunie-CV.P.; wél een eenheidsfront, waarbil ook de B.S.P. moet worden betrokken, rond konkrete en algemeen te aanvaarden vlaamse eisen en belangen. Het is
tans aan deze partijen, uit te maken waaraan
zij de voorkeur geven : eerlijke demokratische afspraken met de Volksunie of verdere
koehandels met hun niet te vertrouwen brusselse en waalse partijgenoten. We zullen
waarschijnlijk niet lang hoeven te wachten
op een antwoord : het kongres van de vlaamse C.V.P., heden zaterdag en morgen zondag,
zal hoe dan ook sterk in het teken staan van
het Volksunie-kongres een week vroeger. Het
Is trouwens duidelijker dan ooit: de Volksunie bepaalt in Vlaanderen de richting.
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EEN JAAR GELEDEN
In aansluiting op de brief
« Een jaar geleden » ( « Wij » )
van 12 april ) van E.K., Asse,
treed ik zijn standpunt volledig
bij inzake de koele en zelfs afwijzende
houding
van de
Volksunie tegenover h e t sindikalisme m het algemeen en tegenover het Algemeen Verbond
der Vlaamse Sindikaten in het
bizonder.
Hierbij wil ik dit sindikaat
eens in de eerste lentebloemen
zetten om zijn taaie en volgehouden strijd ( al meer dan 10
j a a r ) , dank aan enkele doelbeAvuste idealisten m e t minieme
financies m a a r maximale opoffering e.i zelfverloochening ten
bate van de vlaamse gemeenschap. Volksunie heeft tot
dwingende plicht - met haar bekend d i n a m i s m e - dit sindikaat
daadwerkelijk te ruggesteunen
en veel meer nadruk en belangstelling aan de dag te leggen
t.o.v. arbeiders en bedienden,
om zo te komen tot een betere
gemeenschapsgeest.
Tevens
dient een krachtig vlaams halt
gesteld tegenover het huidige
massabedrog van h e t « gemeenschappelijk
front»
Hoeveel
honderden
miljoenen
aan
Vlaamse sindikale
bijdragen
worden ook weer eens langs die
zi]de politiek misbruikt tegenover V l a a n d e r e n ? Een duideInke
stellingname
van de
Volksunie is hier dringend gewenFt. De huidige sindikale
biidrage van A. V. V. S Vooruitrrpngstraat Ifil BT-,,cqpi i i<;
65 fr. per maand, daarbij het
maandblad «Recht en P l i c h t »
V. v. V., Bonheiden

PASEN AAN DE KUST
2oals lezer P.H. uit Antwerpen heb ik mij ook eens te meer
moeten ergeren aan het misbruik van het F r a n s aan onze
Vlaamse kust.
't Is werkelijk bedroevend
zulke toestanden te moeten ervaren. Denkt de handelaar dat
ziji. zaak niet zou draaien als
hij de voorkeur oeeft aan het
Nederlands ?
. W?t een bekrompen mentaliteit ! Eens te meer zijn intensieve kustakties van V.V.B., V.U.
en andere vlaamse organïzaties
nodig. De Vlaamse Volksbeweging afd West-Vlaanderen nam
hierin reeds een initiatief met
de aktie strandspelen in het
voor ons liggend seizoen.

Mijn hartewens is dat deze
akties van nu af zich niet zouden beperken tot het seizoen,
maar dat deze in de toekomst
een bestendig karakter zouden
dragen. De aanhouder wint, ook
aan de kust. Want ook daar
moet het motto zijn « Vlaanderen eerst ».
F. Wouters, Boechout.

TV IN DE WESTHOEK
Men heeft door het bouwen
van een tv-zender in Oost-Vleteren willen zorgen dat de Vlamingen m de Westhoek er helemaal de brui aan zouden geven
nog langer naar onze vlaamse
tv te kijken.
Gezien de geringe zendkracht
van deze prutszender zijn de
programma's moeilijk te ontvangen, zelfs te Veurne dax
slechts op ca. 10 km v a n de
zender gelegen is !
Gezien de vertikaal gepolarizeerde antenne is iedere tv-bezitter verplicht een extra tv antenne te installeren met de
daarbij behorende antennefilter.
Alle bezitters van een apparaat dat een zestal jaar oud is,
moeten een UHF-voorschakelapparaat laten inbouwen, zich
een dergelijke aanpasser aanschaffen of een nieuw apparaat
kopen. Gezien de afstand tussen
beeld- en klankdraaggolf verschilt bij U H F ten opzichte v a n
VHF moet bij oudere apparaten
of de beeldmiddenfrequent- of
de
klankmiddenfrequentversterker bijgeregeld worden om
van een normale ontvangst te
kunnen genieten, en dat heeft
dan tot gevolg dat de West-Vlaming na^ al deze kosten nog
slechts één zender kan ontvangen !
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Wat denkt en zegt de WestVlaming hiervan ? Men kon
hier geen fatsoenlijke zender
bouwen, want « Charles » wil
niet dat er ook maar één woord
Nederlands zou doordringen boven frans grondgebied. Wij hebnu de V.U., maar w a t doet ze
opdat wij deze uitzendingen op
een fatsoenlijke manier zouden
kunnen ontvangen ?
Ik weet wel dat onze mandatarissen veel en goed werken,
m a a r ze moeten ook iets doen
dat meer direkt tot de kiezer
spreekt.
R.L., Veurne.

deling die in een buitenlands
bedrijf
tewerkgesteld is,
slechts de helft van zijn belastingen moet betalen, daar waar
een Belg het volle bedrag moet
afstaan. Ik vind het onrechtvaardig dat een gastarbeider,
voorzien van een bewijs van
tewerkstelling in zijn eigen
land. in België m a g komen
stempelen nadat hij hier één
enkele dag heeft gewerkt. Ik
kan ook niet goedkeuren dat
heel w a t Spanjaarden en Italianen, die als n ü n w e r k e r s of
huispersoneel werden aangeworven, van de gelegenheid gebruik maken om m e t h u n spijshuizen en kruidenierswinkels
onze eigen handelaars t e konkurreren en weldra m e t hele
families overwaaien, zodat zij
sommige stadsx^ijken letterlijk
overspoelen.
Er dient ten slotte nog op ge•wevor, te worden dat de massale
invoer van buitenlanders op de
duur allerlei problemen van
socio-kulturele aard zal meebrengen.
H.V., Brussel

BRUSSEL
GASTARBEIDERS
Het is warempel een kiese
aangelegenheid over gastarbeiders te schrijven.
In Vlaanderen is h e t probleem nog niet nijpend, maar
in Brussel bedraagt de inwijking reeds 13% van de bevolking en in sommige gemeenten
van Wallonië nog meer.
Dat de Staat een streng toezicht houdt op de vreemde arbeidskrachten om misbruiken
te voorkomen is bijgevolg maar
normaal.
Want misbruiken zijn er
voorzeker. Ik k a n bijvoorbeeld
met aanvaarden dat een vreem-

De vlaamse inwoners van
Brussel worden aan h u n lot
overgelaten en er is niemand
die hen verdedigt of in h u n
naam optreedt bij de moedwillige brusselse besturen.
De verfransing vreet steeds
dieper en verder, in en rond
Brussel. Wij staan op h e t p u n t
volledig uitgeschakeld te worden in de hoofdstad.
Gezien de kritieke toestand
aldaar zou men mogen verwachten dat daar w a a r h e t gevaar
het grootst is, ook de verdediging het sterkst georganizeerd
wordt. Daar is echter niets van
te merken.
Het is niet het inrichten van
zitdagen en besloten vergaderingen en het publiceren van

moties of h e t stellen van parlem e n t a i r e vragen die het getil
zullen doen keren.
Ziet de leiding v a n de V U
dan niet in dat te Brussel alle
beschikbare krachten moeten
ingezet worden om een nederlaag af te wenden ? Daarom
zouden de V.U.-parlementsleden, allen zonder onderscheid
te Brussel aan h e t w e r k moe^
ten gezet worden.
Daarom is h e t dringend nodig aan elk V.U.-parlementslid
een sektor t e Brussel aan t e
wijzen om dit gebied te bewerken, er de taalwetten te doen
toepassen en e r de vlaamse inwoners t e beschermen en t e
verdedigen.
H.B., Halle

TV-DEBAT
Een k w a r t i e r is veel t e weinig om een TV-debat t e voeren,
hoewel h e t psichologisch wejf
een w i n s t p u n t was, Breyne en
De Witte in een V.U.-program
te laten optreden.
Het trof m e dat Breyne e r n u
ook voor gewonnen lijkt om d e
V.U. t e pogen t e kompromitteren door ze (heel eventjes en
heel weinig) in h e t sisteem op
te nemen. Schiltz kon op h e t
verwijt v a n « niet te willen
meespelen » heelwat striemender hebben geantwoord. Begrijpelijkerwijze wilde hij zijn
gast echter niet in zijn hemd
zetten.
D.R., B r u s s e l

De redaktie draagrt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich h e t
recht van keuze en inliorting
voor. Over de lezersbrieven
wordt
geen
briefwisseling
ffevoerd

van de redaktie
Brussel, 2^ a p r i l 1969»,
Betreft : het kongres»
Dit nummer van "WIJ" i s een speciaal kongresnummer. We hebben er voor gezorgd dat de acht middenpagina's u i t het blad kunnen worden g e l i c h t :
ze vormen een afzonderlijk geheel en kunnen a p part worden bewaard. Ze bevatten a l l e s wat uzelf,
het kader, de geïnteresseerden en de komende g e n e r a t i e s over het elfde Volksunie-kongres moeten
weten.
We zouden slechte propagandisten z i j n , indien we
van d i t kongres-kahier in d i t nummer geen afzond e r l i j k e oplage zouden laten drukken. Dat gebeurt
dan ook. Even een t i p : een aantal afdelingen i n
Vlaams-Brabant hebben enkele duizenden afdrukken
besteld en gaan die intensief verspreiden. Een
voorbeeld dat^navolging verdient : voor ean g e ringe financiële inspanning kan een reuze-propaganda worden gevoerd.
Inmiddels moeten we een aantal mensen stevig b e danken : de mensen die het elfde Volksunie-kongres
hebben voorbereid, onder impuls van het P a r t i j b e stuur en vooral van onze goede vrienden Maurits
Coppieters en Hugo Schiltz ; de mensen van de r e zolutiekommissie ; de referaathouders en de r e d e naars ; de mensen van het s e k r e t a r i a a t die er voor
zorgden d i t de hele berg besluiten en amendementen
tegen het einde van het kongres netjes aan de pers
kon worden overgemaakt. Het werk was af I
2o i s het p r e t t i g werken ! De groei van een p a r t i j
kan ook aan dergelijke d é t a i l s worden afgemeten :
de vlotheid vaarmee ze haar p e r s r e l a t i e s op haar
konii^ressen weet t e verzorgen.
, \-
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GELDOLF CONTRA DELWILDE

antwerpse
bonze
eens te meer
op het
oorlogspad
(red.) «Geldolf en de B.R.T.» : het
wordt zo stilletjes-aan de algemeenaanvaarde titel van de boertige klucht,
die nu al m a a n d e n in ons vlaams politiek teatertje wordt opgevoerd.
Wim Geldolf heeft zich «gespecializeerd » in tv-aangelegenheden : hij h a k t
met de grove bijl los op echte en vermeende wantoestanden in het grote
huis aan het Flageyplein. Hij doet het
op een domme en hatelijke manier : hij
kiest als slachtoffer voor zijn aanvallen
de B.R.T.-mensen wier invloed niet
hoog genoeg reikt om het omroepsisteem te veranderen en te beïnvloeden
en wier pozitie ergens onderaan of
middenin de B.R.T.-hiërarchie hen niet
de nodige m a c h t geeft om Geldolf m e t
gelijke wapens te lijf te gaan. Stampen
naar beneden is nooit een fraaie bezigheid. Op de wijze zoals Geldolf ze beoefend, wordt het een absoluut inferieur schouwspel.
Verleden week woensdag werd er t e
Gent, onder de titel « Telekratie of demokratie», een forumdebat ingericht
door de Jong-Socialisten. Het debat is
al vrij vlug door toedoen van Geldolf
ontaard tot een bekvechterij die de
aanwezige Jong-Socialisten zodanig tegenstak dat ze massaal en luidruchtig
partij kozen tégen Geldolf en vóór de
door hem aangevallen B.R.T.-mensen.
Wat Geldolf zich andermaal permitteerde, liep de spuitgaten uit. Een
bloemlezing uit de bedenkelijke hoogteptjnten van de debatten moge volstaan om dat duidelijk te maken.
Zo schreeuwde Geldolf dat Maurits
De Wilde « een slechte socialist is, w a n t

dat hij door de Volksunie werd verzocht, op de lijst t e staan ». Uit de zaal
w e r d gevraagd, w a t De Wilde daarop
geantwoord had. Geldolf moest zich beperken tot het antwoord « Hij heeft een
week bedenktijd gevraagd ». T.V.-reporter Opdebeeck stelde daarop sarkastisch
de vraag : « Mag een reporter misschien
niet nadenken ? ».
Inmiddels had Geldolf onder de aanwezigen de tv-man J a n Schodts bemerkt. Hij schreeuwde dat hij niet zou
spreken en antwoorden op vragen « i n
aanwezigheid van een katoliek, spion
van de direkteur-generaal van de
B R T . » Hii werd kordaat terechtgewezen door de (socialistische) voorzitter
van de vergadering, die opmerkte :
« Het spijt me, kameraad Geldolf, m a a r
bij ons is het de gewoonte dat iedereen
aan het woord mag komen ».
J a n Schodts zorgde even later voor
een repliek die Geldolf helemaal in z'n
h e m d zette. De antwerpse volksvertegenwoordiger viel scherp uit tegen het
tv-programma
« Dure " e l e k t r i c i t e i t » .
Schodts kwam gepast op de proppen
m e t de vraag of Geldolf misschien beheerder is in een of andere elektriciteitsmaatschappij; Geldolf moest, onder
honend gelach van de zaal, toegeven
dat het zo was
Een andere «vreselijke» beschuldiging tegen De Wilde luidde, dat deze
onverlaat het aandurfde te gaan spreken voor katolieke verenigingen zoals
h e t Davidsfonds : « Het zijn geen socialisten die dat doen ».
De antwerpse partijbonze werd verder afgetakeld toen door De Wilde werd
uitgebracht, dat Geldolf tijdens een 1
mei-stoet aan tv-mensen gevraagd had,
toch vooral een close-up van hem t e
brengen.
TV-reporter Opdebeeck beschuldigde
Geldolf van plagiaat : de antwerpse
volksvertegenwoordiger
had
tijdens
zijn beruchte B.R T-interpellatie gebruik gemaakt van een vertrouwelijke
studietekst van het Vander Velde-instituut, die hem slechts de avond voordien
was overgemaakt en die niet voor gebruik n a a r buiten bestemd was.
Enzovoort, enzoverder. De vergader i n g eindigde te middernacht in de
grootste verwarring, niet nadat de aanwezigen herhaaldelijk Geldolf hadden
afgekeurd en uitgejouwd.
Deze b r u t a l e rekel, deze ongemanierde machtswellusteling en schepper op
alles w a t minder machtig is dan hij,
blijft een der grote « sieraden » van de
antwerpse B.S P.-federatie. Van deze
schreeuwer wilden de antwerpse socialisten de opvolger m a k e n van Craeybeckx in het stadhuis. Waarschijnlijk
komt daar — na al de geldolfse eksploten — niets meer van terecht. Maar het
blijft tekenend voor de bloedarmoede
v r n de B.S.P. in Vlaanderens grootste
stad, dat een dergelijke schreeuwlelijkerd het er zo hoog kon schoppen...

beroepsHALVE
bekeken
EENDRACHT MAAKT MACHT
!n tegenstelling met de indruk die
door de belgische geplogenheden gewelct werd, is deze spreuk een oer-nederlandse spreuk. Een spreuk en een
grote wijsheid. Maar die heel wat anders betekent dan de verdedigers van
het unitarisme er in lezen Eendracht
is inderdaad iets anders dan eenheid.
Zei de oude Destrée (ja, de man van
i sire, er zijn geen Belgen ») al niet :
« L'union fait la Force, l'unité des révoltes » (eendracht maakt machi, maar
de eenheid maakt revolutionaire) ?
Het was treffend tijdens het voorbije
weekeinde hoe, juist terwijl de Volksunie haar kongres hield, zowat overal
in Wallonië betogingen werden gehouden voor de eigen waalse noden. Oordelen over het aantal en de invloed
van dergelijke betogingen is niet zo gemakkelijk, maar zeker is wel dat een
waalse betoging altijd méér indrukwekkend is dan een vlaamse betoging.
Dit opmerken is niet lijden aan een
anti-waals kompleks ! Het alleen maar
het signaleren van een feit.
Voor het eerst wellicht was er, op
één enkele uitzondering na, tijdens die
waalse betogingen niet de minste antivlaamse klank te horen was. Dit element was de aanleiding om onze oernederlandse spreuk te vermelden. Het
blijft nog altijd een onbeantwoorde

vraag of deze ontwikkeling zich zal
kunnen doorzetten. Maar er zijn nu
ten minste meer aanduidingen in die
richting dan ooit tevoren.
Als de evoluite die nu lijn begint te
krijgen, normaal kan doorgaan ! Als de
storende machten, die vooral van Brussel uit hun werk zullen doen, zich niet
kunnen doorzetten, dan bestaat vroeg
of laat de mogelijkheid tot samenwerking en overeenkomst tussen écht
vlaamse Vlamingen en écht waalse
Walen.

IN DE SCHEMER
Het niet groot bazuingeschal aangekondigde kongres van de zogezegde
vlaamse C.V.P. nadert. Maar het is
helemaal geen (om het eens romantisch uit te drukken) optocht in de zon
en naar de zon Het wordt een heel
stille tocht in de schemering. Het lijkt
zelfs veel op een tocht doorheen de
nacht De heer Hou'oen die voor de zo.
veelste keer, en volgens een nu al beproefde metode, helemaal in het struikgewas verdwenen was, is terug opgedoken Als verdediger (hoe kon het
anders) van de heilige eenheid van de
onmisbare partij. Een eenheid die hij
dan bereid blijft, te belichamen
Nadat het liedje van de zelfstandigheid eerst in alle tonen werd gezongen, nadat dit gezang bijna een koor

Tijdens

de slotzitting

STEMRECHT OP 18 JAAR

pronken met
andermans
veren
(red ) In de bevoegde senaatskommissie werd deze week eenstemmig het
voorstel tot het verlenen van stemrecht
vanaf 18 jaar bij de gemeenteverkiezingen aanvaard. Waarschijnlijk zullen de
18-jarigen aldus reeds volgend jaar, bij
de vernieuwing van de gemeentebesturen, hun stem kunnen uitbrengen.
Deze beslissing van de kojnmissi^ verheugd ons; zij is immers een eerste stap
tot de algemene verlaging van de stemgerechtigde leeftijd. En zij is het gevolg
van een Volksunie-initiatief. Inderdaad :
op 26 september van vorig jaar diende
senator Van Haegendoren een wetsvoorstel in dat de verlaging vap de
kiesgerechtigde leeftijd bij de gemeenteverkiezingen tot 18 jaar voorzag. Dit

geleek met slechts een enkele slem buiten de toon (die van Leynen in Limburg), is het veel stiller geworden, is
alles heel onduidelijk geworden. Het
enige element dat misschien op het
kongres zelf nog enig licht kan brengen, is de kandidatuur van de stoere
Gentenaar Van den Daele. Veel kans
heeft deze kandidaat natuurlijk niet.
Maar het wordt dan toch wel een gelegenheid, de koppen te tellen. Het
wordt wel een gelegenheid onï metter-daad te zien en te laten zien wat
er met een radikale en eerlijke vlaamsgezinde in deze partij gebeurt Zelfs
al behoort hij tot de anders onoverwinnelijke groep van de sociale organizaties.

IN HET MOERAS
Zelfs trouwe volgelingen (die met de
dood in het hart) van de C V P. zullen
wel niet aan de indruk ontkomen dat
dit kongres ten slotte niet veel zal helpen. Het is niet voldoende eindeloos te
herhalen dat o zij het doen », als overduidelijk wordt dat diezelfde mensen
niet eens in staat zijn het in de eigen
groep « te doen »
De aarts-belgische « Libre » die in
de voorbije weken tamelijk pessimistisch dacht over de mogelijke ontwikkeling die door dit kongres zou bevorderd worden, begint al te denken dat
het kongres ten slotte c< satisfaisant »
kan worden. Een hardere kaakslag
kunnen de Vlamingen in de C V F.
nauwelijks krijgen Zij die eens gingen
doen wat de Walen al zo nadrukkeljk
haddLn gedaan bij de vorige verkiezin.
gen, namelijk « afstand nemen » van
de anderstalige groep, zullen de o Libre n tevreden stellen !
Daarmee is het klaaglied van deze
partij nog niet ten einde gezongen. In
de waalse C V F. begint het op een
kleine o; arabische wereldi^ te gelijken : zij behoren nog allemaal in een
zekere, maar vage zin tot hetzelfde geslacht, maar verder bestaat er de

van het

kongre-;.

wetsvoorstel werd mede-ondertekend
door de oudste V.U.-senatoren, die zodoende het vertrouwen van de oudere
Vlaamse strijdgeneraties in de jeugd
wensten te onderstrepen.
De Volksunie had natuurlijk v e r d e r
willen gaan, door het uitbreiden van de
leeftijdsverlaging tot de parlementaire
verkiezingen Daarvoor moet echter de
grondwet worden herzien en in afwachting daarvan dienden onze senatoren alvast het voorstel m, dat bij gewone w e t
haalbaar was.
Voor het eerst wordt zodoende een
V U -wetsvoorstel unaniem aangenomen
in de kommissie en zonder enige twijfel wordt het weldra wet. Het feit m a g
wel eens worden onderstreept !
De andere partijen zijn echter niet
sportief genoeg geweest om de Volksunie de eer van het initiatief te gunnen.
Wel integendeel, om de vlaams-nationale partij te beroven van haar rechtmatige aanspraak, hebben zij zich verlaagd
tot een weinig fraai maneuver.
Nadat de Volksuniesenatoren h u n
wetsvoorstel hadden ingediend, volgden
de andere partijen schoorvoetend :
ieder om beurt legden zij een voorstel
tot verlaging van de kiesgerechtigde
leeftüd neer De enen te kwader trouw :
zij dienden een « vérstrekkend » voorstel in met de zoete zekerheid dat e r
een grondwetswijziging voor nodig was
en dat er dus voorlooig niets van in
huis zou komen. De anderen gewoon om
« er bij te zijn » : daaronder was er bijvoorbeeld een wetsvoorstel Cauwenbergh dat het V.U.-voorstel plagieerde.
(vervolg op blz. 4)

grootst mogelijke onenigheid en is de
strijd om de macht onverbiddelijk. Uitgesloten is het in elk geval niet dat dit
inderdaad het begin van het einde is
van deze aarts-belgische en konservatieve groep in de belgische politiek.

UITGEDOOFDE KONSTELLATIE ?
Als handig man in zaken en in politiek tracht oud-eerste-minister Van den
Boeynants wel in het nieuws te blijven. Maar dit blijkt een bijna onbegonnen werk te zijn als de pers zich
niet duidelijk voor u inzet Na zijn
waarschuwingen aan de Vlamingen
over de gevaren van het federalisme
heeft Van den Boeynants nu hetzelfde
gezegd aan de Walen. Maar deze keer
met heel wat konkretere gegevens. En
met een openhartigheid die zeker niet
voor vlaamse oren bestemd was
Dat de konstellatie van de nieuwe,
maar nog onbekende sterren volledig
zou uitgedoofd zijn, zou een overhaastige konkluzie zijn. Zij wordt heel zeker nog door bepaalde kringen in rezerve gehouden. Er is echter wel een
dichte wolk voor getrokken En in het
politieke leven zijn weinig dingen meer
dodelijk dan in een dichte wolk verdwijnen

STOERE TAALGRENZERS
De Walen van het arrondissement
Nijvel hebben zich duidelijk en hard
uitgesproken tegen elke mogelijke ccontwaalsing » van hun streek. Waals-Brabant wil niet de slaapzaal worden van
Brussel. Zelfs niet van de frankofone
Brusselaars. Nijvel wil de speerpunt
zijn van het waals verzet aan de taalgrens
Kunnen we anders dan deze houdin,j bewonderen en als voorbeeld
voor alle Vlamingen aanpnjzen ? Het
is bovendien, vermits het een waalse
houding is, een waardige en vaderlands belgische houding

WIJ

Ook die psichologische tegenvaller
werd v e r w e r k t door kongresinrichters
die bewezen hebben dat ze van vele
m a r k t e n thuis zijn en dat er voorlopig
geen vrees bestaat dat de vlaamse ekonomie wegzinkt in gedesinkarneerde
ekonometrische
modellenbouw.
De
praktische zin zit er nog altijd in,'vooral te Antwerpen, waar de teoretischekonomisch-wetenschaopeli j ke oriëntering steeds in de schaduw zal staan van
w a t er pragmatisch zoal tussen schip en
kaai geschieden kan.
Een tweede r a n d b e m e r k i n g betreft
het paneelgesprek van het negende
Vlaams Wetenschappelijk Ekonomisch
Kongres. De inrichters weten waarom
ze het ingelast hebben : om een meer
dinamisch en polemisch element in het
rustige en waardig-akademische verloop der kongressen in te weven.

» VLAAMS EKONOMISCH KONGRES (II)

eenheid
en
samenwerking

(vervolg van blz. 3)
Het tans aanvaarde
wetsvoorstel
wordt niet, zoals gebruikelijk is en eerlijk zou zijn, het « wetsvoorstel Van
Haegendoren » genoemd, m a a r wél het
« wetsvoorstel Cauwenbergh ». De heer
Cauwenbergh, voorzitter van de betrokken Senaatskommissie, heeft het
m e t de hulp van zijn kleurpolitieke
spitsbroeders klaargespeeld, de Volksunie een vuile loer te draaien.
In de kommissie heeft senator Van
Haegendoren daartegen sterk geprotesteerd. Vergeefs natuurlijk : de kleurpolitici gunnen mekaar onderling wél
de eer, maar van de Volksunie mag in
geen geval geweten worden dat h a a r
voorstel wet zal worden.
Dat is kleiner dan kleinzielig!

kongresbalans was het wegvallen van
een enorm honorarium een voordeel. De
inrichters hebben alleen simbolisch,
m a a r gelukkig niet in speciën, dit leergeld betaald.

IN

(ACO) Dat onderschrijven we ten volle.
Het mag geen gelegenheid worden om
aan welbespraakte m a a r wetenschappelijk weinig voorbereide partijpolitici —
we denken bv. aan staatsminister Lefèv r e — een aandeel in de kongresbedrijvigheden te geven dat op de duur aan
het algemeen niveau zou kunnen schaden.
We zeggen niet dat het al zo ver is.
Maar een waarschuwing lijkt niet meer
totaal overbodig.
V.E.V.-voorzitter Provost vocht in zijn
tussenkomst in de paneelbespreking de
samenstelling van het ^^aneel zelf aan,
omdat er niemand was die dicht genoeg bij de arbeidsorganizaties staat om
die kant van de problematiek te belichten.
Men kan dit standpunt bijtreden. Al
moet dan toch ook gewaarschuwd worren tegen een neiging om alles nu weer

MEMORIAM

Dokter Louis Debussohere

• VLAAMS-EKONOMISCH K0N6RES (t)

op 13 april 1969 overleed

te Gent doktet

Louis Debusschere,

in

oud.

1971
te brussel

Gesproten uit het algemeen katoliek vlaamsstudentenverbond
bleef hij levenslang de overtuiging uit zijn jeugd trouw in alle
heden.

(ACO) Over het sukses van het negende Vlaams Wetenschappelijk Ekonomisch Kongres, vorige week te Antwerpen (« Ondernemingspolitiek en Ekonomische integratie ») verheugen we ons
zonder enig voorbehoud.
In de mate waarin wij er kunnen toe
bijdragen, zullen we het onze doen om
van het volgende kongres — voor de
eerste maal te Brussel — in 1971 een
nieuwe voltreffer te maken. Als iedereen er in zijn eigen arbeids- en levensgebied aan meewerkt, wordt het een
hoogtepunt dat de vlaamse intellektuele
aanwezigheid in de hoofdstad ten goede
zal komen.
Misschien zijn een paar randbemerkingen nu wel op hun plaats. Het is gebleken dat het gevaarlijk is op een al te
grote afstand een internationale blikvanger voor de Vlaamse Wetenschappelijke Ekonomische Kongressen te gaan
zoeken. De inrichters hadden bewijs
van imaginatie en van durf gegeven en
wilden de Galbraith-kaart spelen. Maar
de beroemde V.S.-prof en politikus die
eerst had toegezegd, zond in twee
schuif jes zijn kat — om het nu eens heel
on-akademisch te zeggen.
Aan het sukses van het kongres heeft
die tegenvaller in feite niét geschaad,
en voor het financieel evenwicht van de

Hij was geboren te Moere in de Westhoek
te Leuven en te Gent.

en studeerde

64 jaar

geneeskunde
(AKVS)
omstandig-

Hij werd huisarts te Wachtebeke en Zelzate en na de oorlog specialist
te Gent. Hij was bekend om zijn zekerheid bij het stelten van een diagnoze,
zijn scherp inzicht en trefzekere beoordeling van de
ziektesimptomen.
Tijdens de oorlogsjaren steunde hij zijn vrienden die
heden hadden opgenomen en zette zich in vooi Winterhulp
herenverbond,
ten bate van zijn volk.

verantwooidelijken het Genees-

Louis Debusschere was een schoon voorbeeld van menselijke liouw en
solidariteit midden zijner vrienden. Hij doorstond evenals zovelen
dapper
de beproeving van de naoorlogse vervolgingswoede,
en moedig
onderging
hij ook het zware lot dat hem ook niet werd bespaard. Vijf jaar vrijheidsberoving konden echter zijn vlaamse overtuiging niet doden, noch zijn levensmoed
knakken.
Als ervaren en bekwaam doktei werkte hij zich spoedig op als specialist
te Gent, waar hij opnieuw een groot klienleel schiep in ongelooflijk
korte
tijd.
Toen wij in 1958 op hem bewep deden om samen met ons de strijd
voor Vlaanderens recht te herbeginnen,
was hij onmiddellijk
bereid de senaatslijst van de V.U. aan te voeren. In 1961 werd hij virtueel verkozen als
senator, maar bij de zetelverdeling ging zijn zetel naar onze vrienden te
Aalst. Het was voor hem een opluchting, want zijn enige ambitie was, zich
te mogen inzetten voor de goede zaak. In 1965 en 1968 stond hij de eerste
plaats af aan prof. Elaut en nam hij de laatste plaats in op onze Kamerlijst.
Zo was Louis als miend de meest betrouwbare en standvastige, als mens
steeds voorkomend
en behulpzaam^ oprecht en trouw aan de idealen
uit
zijn jeugd. Zo zal hij in onze herinnering
voortleven.
DR.

LEO

WOUTERS.

te gaan dozeren volgens recepten die in
het officiële belgische bestel gangbaar
zijn en die leiden tot een monopolie van
de drie traditionele partijen.
De Volksunie heeft nooit een poging
gedaan om de Vlaamse Wetenschanrelijke Ekonomische kongressen partijoolitiek te benaderen. En ze zal dat ook
nooit doen Ze heeft vertrouwen in de inrichters. Te Antwerpen is dat vertrouwen niet beschaamd. " 'aar we wensen
geen paneelgesprekken die in het teken
van het belgisch unitaire establishment
gesteld worden en die tenslotte zoud-^n
gaan gelijken op een aan de drie partiien voorbehouden intermezzo.
De eenheid van de vlaamse ekonomon
is ons zo duurbaar dat we tegen e°n
stoot bestand ziin en niet kleinzielig dozeringen of drijfveren willen afwes'ea.
Om verder uit te groeien hebben de
Vereniging voor Ekonomie en haar kongressen de onverdeelde steun en het totale vertrouwen nodig van alle vlaar-^-e
akademisch gevormde ekonomen en pis
ruimer klankbord van heel de vlaamse
gemeenschap nodig.
^
Zo was het tot nog toe. We hopen d^t
het zo zal blijven. Waarbij het vanzelf
spreekt dat we bv. geen afbreuk willen
doen aan de zeer grote verdiensten vpn
iemand als prof. Eyskens, wiens pozil-e
in de kongressen door h u n oorsprong en
«^•"oei onaangevochten maar tevens uniek
IS.

'PLANVANDECASTEELE

oplossing
voor
deinze
(m ondebeke) De talrijke bedrijfssluitingen in de streek van Deinze vestigden op dramatische wijze de aandacht op dat oostvlaams stadje.
Het staat nu wel vast dat alleen een
gedurfde en dinamische aanpak dat
noodgebied tot welvaartspool kan verheffen. Of dat dinamische van een tot
op de draad versleten gemeentebestuur
zal komen kan men betwijfelen. Senator Baert heeft alvast enkele fel opgem e r k t e tussenkomsten gehouden ten
voordelen van de ekonomische heroobloei van Deinze, terwijl volksvertegenwoordiger dr. Leo Wouters en provincieraadslid Oswald van Ooteghem zich
vooral inspannen voor een degelijke
infrastruktuur.
Over die infrastruktuur is de laatste
m a a n d e n reeds heel wat inkt gevloeid.
Het ministerie van Openbare Werken
voorziet in de verbreding van het Schipdonkkanaal dwars door de stad met al
dfe gevolgen vandien, afbraak van de
bestaande brug. splitsing van de stad
in twee gescheiden eilanden en onteigening van de oeverbewoners. Intussen
drong Oswald van Ooteghem bij de bevoegde diensten aan op een billijke onteigeningspremie, op aangepaste sociale
woningen voor de oeverbewoners die
veelal bejaarde mensen of sociale gevallen zijn.
Tegenover het plan van Openbare
Werken staat dat van gemeenteraadslid
Van de Casteele : het behelst o.m. de
rechttrekking en verbreding van Leie
en Schipdonkkanaal ten noorden van
de stad, het overwelven van een gedeelte van het Schipdonkkanaal, de kanalizering van de Rekkelingebeek, het dempen van een gedeelte van de Leie en
het aanleggen van een rekreatiezone te
Petegem.
Dit plan werd aanvankelijk door het
gemeentebestuur bevroren, maar nadien bijgetreden toen bleek dat het gesteund werd door honderden inwoners,
die allen een petitie in die zin ondertekenden.
Het plan Van de Casteele biedt o.i.
verschillende voordelen : minder onteigeningen, minder bruggen, nieuwe
bouwgronden voor sociale woningsbouw, ruime parkeergelegenheden, de
toegankelijkheid van de Molens van
Deinze en van de firma Verzele voor
grote binnenvaartschepen, de mogelükheid van vestiging van nieuwe bedrijven op de ontsloten industrieterreinen,
ruime dokken waar de schepen bij het
lossen en laden niet gehinderd wor-'en
door het scheepvaartverkeer op een der
drukste waterwegen van ons land. samensmelten van de stad tot één ge^'oten geheel en een homogeen hand 'scentrum en niet in het minst ; ^et
scheppen van een zo noodzakelijk ontspanningsgebied langs de schilderachtige Leieoevers te Petegem.
Wij menen dat minister De Saeffer,
vooraleer een definitieve beslissing te
treffen, zich terdege moet informeren
over de voor- en nadelen van het Plan
Van de Casteele. Want of Deinze een
noodgebied blijft of een ontwikkelmgspool wordt, zal in niet geringe mate van
die beslissing afhangen.
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Verder in deze « WIJ » brengen we
— acht bladzijden lang — de ernstige
dingen over een ernstig kongres. Zó
ernstig was het kongres, dat het een
hele karwei werd om in de rand er van
de kleine, prettige dingetjes bijeen te
harken die er af en toe een intiem tintje aan gaven.
Natuurlijk waren er heel veel aanwezigen : de sektievergaderingen én de
slotzitting zaten bomvol. Niemand heeft
hoofdelijk geteld, maar het ging een
flink eind boven de duizend. Op de
persbanken vond iemand, zonder te
tellen, het juiste getal : 1.302.
Er werd opmerkelijk weinig gespijbeld. In het Kongressenpaleis ligt een
ruime drankgelegenheid die bij vroegere kongressen wel eens meer bijval
bleek te hebben dan sommige sektievergaderingen Dat was nu helemaal
niet het geval en de kelners waren de
handenwringende getuigen van een
werklust, die schadeliik wa-: voor hun
zondaagse inkomen
Op weg naar de sektievergadering in
de zaal Dinastie C vroeg een juffrouw
aan een ietwat oudere heer • « Zoekt n
ook de Dinastie. meneer » Het antwoord kwam zonder aarzeling • « Nee,
juffrouw, ik heb ze liever verloren dan
gevonden Ik zoek Van Haegendoren ».
Mevrouw Maes hield haar referaat
terwijl ze kennelijk « op haar laatste

«

Tï
benen liep » : haar gezin zal binnenkort
vergroten (ot gebeurde het inmiddels
al deze week ') Iemand onder haar gehoor merkte op ' « Ze is nochtans mans
genoeg om alleen te komen ».
Volksvertegenwoordiger Eugeen Detacq was tlink op weg om een splinternieuwe stunt op het kongres uit te halen Als lid van de rezolutiekommissie
in de te kleine Benelux-zaal kreeg hij
het — temidden van al die warmte —
kennelijk benauwd Hij begon met het
losmaken van z'n hemdboord Even later
haakte hij de das los Nog wat later
schoof die das zijn jaszak in En even
nadien ging de jas over de stoelleuning.
Hoe ver hij het zou gedreven hebben,
zullen we nooit te weten komen even
nadat de jas weggehangen werd, waren
de stemmingen en besprekingen gedaan.
Kongresvoorzitter Hugo Schiltz for-

muleerde zoveel dingen zo voortreffelijk, dat we helemaal geen afbreuk doen
aan zijn werk door hem de prijs voor
de meest verwarde zin te overhandigen : « Laten we niet redetwisten over
het geslacht der engelen of welke klinken er op de deuren moeten en vragen
WIJ ons niet af wat de kleur van de dakpannen moet zijn, maar laten wij de
maatschappij in haar geheel beschouwen »
Het arrondissement Oostende-VeurneDiksmuide getuigde voor één keer niet
van de spreekwoordelijke westvlaamse
stijfhoofdigheid Toen de rezolutiekommissie aan de leden van het arrondissementsbestuur vroeg een amendement
in te trekken, antwoordde de woordvoerder van Oostende « Akkoord we
trekken het terug omdat we de tekst
ervan toch niet kunnen terugvinden
tussen onze papieren »
Wim Jonssen is, zoals iedereen weet,
een man die van tempo houdt, die liefst
zo weinig mogelijk diskuteert en graag
direkt aan de slag gaat Toen tijdens
een ietwat lange diskussie de voorzitter
van de rezolutiekommissie de vraag de
zaal inslingerde « is Hasselt akkoord om
het amendement in te trekken ' », antwoordde Jorissen met een luid ja Dat
bleek even later overigens te kloppen
met de hasseltse bedoelingen
Volksvertegenwoordiger De Facq had
een laosu'; -lip alvast het noteren waard
was • « Uit de woorden van Jef Olaerts

menen wij te mogen opmaken, dat hij
na het referaat gehoord te hebben weet
waarover het gaat »
De woordvoerder van het arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide verdedigde het beginsel, dat een sociaalpedagogische toelage niet per definitie
op naam en voor rekening van de huismoeder zou moeten worden uitgekeerd.
De vader, zo betoogde hij, kan tans
evengoed de opvoeder en de moeder kan
de kostwinner zijn
zover heeft de
emancipatie ons gebracht Dat er nochtans grenzen zijn aan de emancipatie,
viel op te maken uit het verschil in lichamelijke konditie van de woordvoerder met die van de even verder gezeten
Nellv Maes
Meest gestelde vraag in de wandelgangen • « Zijn die hostesjes van de
Volksunie ' ».
's Zaterdags betrapte onze fotograaf
een paar mannetjes die ijverig een

« VL » van een wagen aan het lospeuteren waren op de parking aan het kongressenpaleis De jochies holden onmiddellijk naar papa's beste wagen en
schoten weg, de stad en de anonimiteit
in. Een van de nummerplaten : HC277.
illili
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Onze fotograaf — een antwerpse kei
van een kerel, ruwe bolster maar zachte pit — antwoordde op de vraag van
een hostess naar de krant waarvoor hij
werkte : « Waai » Het lieve kind. kennelijk thuis in de westeuropese talen,
ging verder in het Engels • « Because
we have to book it ».
Véél, héél veel nieuwe gezichten op
het kongres. Oneindig veel zelfs Zo
vonden we toch, toen een jongeman ons
vroeg voor welk blad we werkten.
Klein deutje in onze ijdelheid, want in
ons diepste binnenste behoren we toch
niet graag tot de « anonieme werkers »,
alhoewel we dat af en toe wel eens andersom zeggen.
Toen over « het gezond gezin » gediskuteerd werd en een antwerps amendement ter sprake kwam, zegde de woordvoerder van Antwerpen : « We onthouden ons » Op de persbanken fluisterde
een vluggerd • « Met de pil hoeft dat
toch niet meer ».
We hebben vergeefs gezocht naar de
« oude baardflaminganten » die — blijkens de beweringen van onze tegenstrevers — het hoofdbestanddeel van ons
publiek heten te zijn Ze waren er niet!
De baarddragers waren allemaal vrij
jong en (alhoewel dat niet altijd makkelijk te beoordelen valt) eigentijds
Mik Babyion die ooit eens tijdens
zijn maidenspeech op een grote Volksunie-vergadering het rekord gevestigd
heeft van de langste redevoering in de
kortste tijd scoorde de rezolutiekommissie in de Beneluxzaal aan met de
kreet • « rapper raoner » Hij was verbaasd toen hem « «stilte » toegesist werd;
hij meende dat hij gefluisterd had :

« k' en to ' nie lud hesproke » Overigens krijgt Mik de prijs van de knapste
bruingebrande parlementaire kop Maar
dat is al lang geen nieuwigheid meer.
En als hijzelf dit leest (wat met zijn
druk leven onwaarschijnlijk is) zegt hij
stellig : « ze zin were beestig ». Misprijzend !
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nazijn
VEEG UIT DE PAN
In « De Standaard » van verleden dinsdag kreeg C.V.P.« jongere » Wilfried Martens
een fikse veeg uit de pan. De
staatsman-in-spe had namelijk
een vraaggesprek toegestaan
aan een joernalist van de nederlandse « Volkskrant »; in dit
vraaggesprek viel hij — zoals
gebruikelijk — hoofdzakelijk de
Volksunie aan. Hij noemde bij
die gelegenheid Van den Boeyn a n t s « een avonturier ».
« De Standaard » herinnerde
e r terecht aan, dat Martens nog
verleden jaar advizeur was op
het kabinet van avonturier Van
den Boeynants. Toen hij deze
betrekking waarnam, is op geen
enkel ogenblik gebleken dat hij
enige afkeer zou gehad hebben
van zijn broodheer of diens politieke opvattingen en metoden.
De vraag of Van den Boeyn a n t s al dan niet avonturier is,
m a g in dit verband even onbeantwoord blijven; het komt er
alleen maar op aan, nog eens te
wijzen op de manier waarop
Martens zijn politieke loopbaan
denkt op te bouwen.
Een zéér onbenullig, want al
t e egocentrisch en zelfvoldaan
blaaskaakje !

fi ZWARTZAKKEN »
Na het V.U.-kongres heeft J o s
Van Eynde in « Volksgazet »
nog maar eens van het oude
vaatje getapt : de Volksunie
« draagt de stigmata van een
schandelijk verleden dat zij
nooit heeft verloochend en
waarvan de voornaamste agenten nog in haar rangen zijn ter u g te vinden... Bij menige
V.U.-man werden de zwarte
uniformen weliswaar weggeborgen, doch de zwartste wrok en
de hang naar brutale metoden
blijven voortbestaan ».
Wil Van Eynde dan altijd
m a a r terug herinnerd worden
aan de tijd dat hij in zwarte
inkt de zwartste plannen ontvouwde voor het uitgeven van
een zwartzakken-krant ?
Of ziet hij alleen maar. met
voor ogen de aantrekkings-
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kracht van de V.U. op steeds
meer socialistische kiezers, de
toekomst van de B.S.P. zwart

WARM EN KOUD
Het toppunt van unitaristisch - politieke
handigheid
blijkt te zijn, uit brusselse
mond « waarheden » te verkondigen die in Vlaanderen totaal
anders klinken dan in Wallonië en omgekeerd. Een hartstochtelijk beoefenaar van de
kunst om in Vlaanderen w a r m
en in Wallonië koud — of omgekeerd — te blazen, is Van
den Boeynants.
Verleden zondag heeft hij in
de R.T.B.-uitzending « F a c e a
Ia presse» een aantal dingen gezegd die niet bestemd waren
voor Vlaamse oren.
Met heel veel nadruk wees
hij de Walen erop dat federalisme voor hen nadelig zou
zijn, want dan zouden zij de
Vlaamse centen moeten missen.
En zonder deze centen geraakt
Wallonië nooit terug de berg
op, zegde Van den Boeynants.
Zo weten we weer m a a r
eens uit de mond van deze verfranste Brusselaar die zichzelf
in Wallonië voor een Waal
uitgeeft, welke rol ons in het
unitaire huishouden wordt toebedacht • 'die van vereffenaars
der Waalse rekeningen.

EENSGEZINDHEID, SZONDI ?
In ons blad verleden week
stipten we aan dat de etterbeekse gemeenteraad eenstemmig
een motie had aangenomen,
waarin de repressiehyenas en
vaderlandslievende fascistoïden
van de rellen te Stekene geprezen werden.
We betreurden die eenstemmigheid, omdat ze scheen te behelzen dat ook het vlaams gemeenteraadslid Szondi de motie had goedgekeurd.
De heer Szondi liet ons weten dat hij op het ogenblik van
de aanvaarding der motie de
^aasdvergadering
reeds
had

verlaten; vlak voordien inderdaad waren een aantal voorstellen van hem door de franskiljonse meerderheid verworpen,
wat hem er toe aangezet had
het gezelschap de rug toe te
draaien.
Goed zo, Szondi, we hebben
het graag vernomen !

NIET ALLENAAL
Niet alle socialisten — gelukkig maar ! — delen Jos Van
Eynde's « zwarte » meningen
over de Volksuniemensen.
Zo organizeren Vermeylenfonds en B.S P.-Tielt vandaag
een forumdebat, waarop het
woord gevoerd wordt door Lode Craeybeckx en Maurits Coppieters. Moderator is de « rode
l e e u w » René Pieyns. Het onderwerp luidt : « Zijn er verschillende soorten Vlamingen ?
Een vlaams-nationale en een socialistische mening over de
Vlaamse eenheid ».
Te Tieli moet de B.S.P.-ondervoorzitter alvast met zijn dooddoeners niet komen leuren !

REPRESSIE VANDAAG...
De Vlaamse Volksbeweging
heeft zich genoodzaakt gezien,
in een open brief aan de eersteminister nog eens terug te komen op de zaak Vandezande.
De heer Vandezande werd
als regeringskommissaris bij
het Nationaal Werk voor Oorlogsinvalieden afgezet door de
Waalse minister Namèche en
vervangen door een franstalig
ambtenaar.
Deze
afzetting
stond kennelijk in verband m e t
het feit, dat de heer Vandezande de spil was van de
Vlaamse Vereniging voor Overheidspersoneel.

•• MOGELIJK
De Waal Namèche v e r t i k t e
het, ook m a a r een antwoord te
geven op de omvangrijke briefwisseling
die
hem
vanuit
Vlaanderen over deze zaak
werd toegestuurd : elementaire
beleefdheid is beslist niet zijn
sterkste zijde.
Door de afzetting van de
heer Vandezande werd het
taalevenwicht bij de van Volksgezondheid en Gezin afhangende
regeringskommissarissen
verbroken
ten
nadele
van
Vlaanderen ; de verhouding is
nu vijf Walen tegen drie Vlamingen.
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Aan de vooravond van het V.U.-kongres kwam ook in Wallonië de versterkte
federalistische
tendens aan bod. Alleen reeds te Charleroi betoogden 50.000 mensen. Alle waarnemers
waren het er
over eens, aan te stippen dat de betoging wél federalistisch
maar niet anti-vlaams
was.„
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Eerste-minïster
Eysken s
wordt t a n s door de V.V.B, zélf
voor zijn verantwoordelijkheid
geplaatst : hij zal het bewijs
moeten leveren dat, onder zijn
bewind, een anti-vlaamse repressie op de Departementen al
dan niet mogelijk isl

VLAAMSE EKONOMISTEN
Plaatsruimte belet ons deze
week, de nodige aandacht te besteden aan het zeer belangrijk
Vlaams Ekomisch Kongres te
Antwerpen.
Dit kongres - het zevende in
de reeks — is eens te meer uitgegroeid tot een topgebeurtenis
in het vlaamse land. Meer dan
vijftienhonderd
kongressisten
hebben zich twee dagen gebo-

gen over een aantal p r o b l e m » !
v a n het bedrijfsleven in Vlajoi.
deren.
De massale belangstelling, dq
pozitieve geest e n de weten»
schappelijke ernst van dit kon»
gres m a a k t e n e r een indruK.
w e k k e n d getuigenis van dQ
Vlaamse opgang van.
Stippen we aan dat in de rand
van dit kongres t w e e prijzen
w e r d e n toegekend door de Vereniging voor Ekonomie aan jo».
ge ekonomisten die belangrijke
studies hebben gepubliceerd j
de heren Verheirstraeten en De
Saeyere.
De heer De Saeyere hield ~(
zoals onze lezers weten — de
dag nadien op het V.U.-kongres
een belangwekkend
referaat
over de ekonomische leefbaar.
heid van de deelstaat Vlaanderen in een federaal België.

HEERSEN
Van een van de zeer zeldzame mensen die Nemiod
ah
« VIlend » meent te mogen beschouwen, komt de beoordeling
dal deze stukjes wel dikwijls « dérouterend T> zijn. En dat zijn
ze inderdaad. Méér nog : dat willen ze ook zijn. Omdat die ze
schrijft al sinds heel lang de eigen en de algemeen menselijke
beperktheid scherp ziet en ervaart. Omdat daaruit een zeer
giote eerbied voor het eigen ooi deel en het eigen innerlijke
van elke mens, ook van de meest eenvoudige, de minst gediplomeerde volgt, maar dan in die zin niet « modern » omdat
dit geen verafgoding insluit. En omdat daardoor in wat in feite wordt nee)geschreven veel meer wordt gestameld dan gesproken, veel meer aarzelend wordt getast dan vastgegrepen,
veel meer wordt vermoed en alleen maar aangeduid dan beweerd en geleerd, veel meer wordt gevraagd dan (schijnbaar)
wordt geantwoord. Omdat er woorden in staan die bodemdiep
geladen zijn met zm en bedoeling, maar waarvan de uitdrukkingskracht vaak <onvoldoende is. Ten mitiste voor de onvermiidehjk haastige krantenlezer.
Dit is geen sentimenteel, en daarom liier in elk geval overbodig en waardeloos gepraat. Het is een konkrete beschrijving
van de gedachte dat ten minste getracht wordt elke poging tot
overheersing door woorden en gedachten, door beelden en al
evenzeer door citaten, bewust te vermijden. Want de neiging
i\}t overheersen is voor elke mens zo vanzelfsprekend, zo normaal, dat alleen een stille maar nooit ophoudende waakzaamheid die neiging bepeiken kan. Een neiging die tot zelfs in de
meest alledaagse vorm van ijdelheid, uiterlijke ijdelheid of de
ijdelheid van de geest, doordringt.
Willen « gelijk hebben >, willen « baas spelen » zijn blijvende menselijke kenmerken, zijn onuitroeibaar zolang er
mensen zijn. En de mensen van alle tijden hebben dit ten
slotte ook wel altijd geweten, ook al hebben de « geleerden »
dat niet altijd even duidelijk gezien als de gewone, niet-geleerde mens met de echte en harde ervaring van het
leven. Een ervaring die in geen enkel boek kan geleerd worden. Daar wordt ze alleen maar gelezen. En daarna wordt er
wellicht alleen maar over gepraat!
Al in 1820 heeft de nu vrijwel vergeten Auguste Comte in
zijn omvangrijke werk « Système de Politique Positive » de
hoop van zijn eigen tijd en ook nog van sommige van onze
tijdgenoten uitgesproken. Hi-j weet dat de neiging \}l overheersen (hi] schreef : « eet amour de la domination », en het
gebruik van het woord « liefde » verdient wel vermeld te worden !} in de mens inderdaad onuitroeibaar is. Hij verwachtte
echter dat de vooruitgang van de beschaving in ruime mate
deze neiging zou te niet doen, of er in elk geval het onpassende van zou wegnemen. Hij verantwc^rdde zijn inzicht ook^
het verlangen aan mensen bevelen te geven zou nu wel worden vervangen door het verlangen de natuur te beheersen en
om te vormen. En zo zou dan dit streven naar overheersing, in
plaats van schadelijk, een nuttig element in het menselijke
leven kunnen worden.
Wie bijna honderdvijftig jaar later de feitelijke ontwikkeling enigszins kan overschouwen, luordt wel niet meer overtuigd c^}or de hoop en de verwachting van Comte. Maar om
toen, m 1820, diezelfde gedachte af te wijzeti zou toch wel een
scherpe ontleding nodig geweest zijn. Pas dan kon de allesbehalve wetenschappelijke maar magische kracht van de meetbare en uiterlijke beschaving op het innerlijke van de mens
als foutief erkend worden. Pas dan kon gezien worden dat de
verhouding tot de dingen nooit de band met de mensen vervangen kan.
De grote hoop van C<omte (en van zovelen toen en nu nog)
dat ons rationele verstand ons bevrijden zou van wat als een,^
eeuwig kwelpunt m onszelf ligt, is ijdel gebfeken. Het pro-]^
bleem van het heersen en het overheerst worden geraken we
gewoonweg nooit kwijt, als persoon niet en als volk, als staat
'of als de mensheid zonder meer. al evenmin.
Misschien is er echter al veel vroeger toch een weg gewe-^^
zen : heersea mag alleen wie ook dient. Of : alleen dfs heer ji/
(ser) is misschien geen tiran, die ook nog knecht is.
NEMROD.
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NA HET KONGRES
Geen enkel kaderlid en
lid van de Volksunie mag
verzuimen, de tekst door te
nemen van de referaten die
op het Partijkongres werden gehouden.
Twee van die referaten
lijn reeds in druk verschenen. Onder de titel « Federalisme, een
zekerheid»
werden de referaten van
mr. F. Van der Eist en lic.
•W. Desayere in een fraaie
brosjure gebundeld.
Deze
brosjure is te bestellen op
het nationaal sekretariaat te
Brussel aan de prijs van 60
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De brosjure « Geen grendels » houdt zich volop bezig met het politieke tema
nummer één. Ze kan besteld worden op het nationaal sekretariaat aan 10 fr.
Storten op prk. 1476.97
van Volksunie v.z.w., Brussel 1, met vermelding op de
strook van de reden der betaling. Afdelingen die voortverkopen, kunnen (bij afname van minstens 10 exemplaren) de brosjuren betrekken aan 55 fr en 7 fr.

TWEE KLEINTJES
Op het proces over de instorting van de brug te Pulle, dat
deze week te Antwerpen begon,
sitten twee lagere ambtenaren
ïn het beschuldigdenbankje. Ze
sitten er maar « een figuur te
Blaan». Opdat de werkelijke
aangeklaagde — de staat — zou
kunnen veroordeeld worden,
moesten er tast- en zichtbare
beschuldigenden zijn. Normalerwijze hadden de verantwoordelijken moeten gedagvaard
worden : de sekretaris-generaal bijvoorbeeld en de minister.
De heren hebben het echter
20 aan boord weten te leggen.

dat twee ondergeschikte ambtenaren opdraaien voor de onprettige karwei, voor hoofd
van Jut te mogen spelen op de
rechtbank. Hun hiërarchische
oversten krijgen zij tijdens het
geding aUeen te zien als... getuigen.
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SCHULD DER « GROTEN »
Heel dit schijnvertoon laat
een nogal wrange nasmaak.
Wat er tijdens de eerste zittingen van het geding reeds
aan het licht is gekomen, vormt
een verpletterend dossier over
de lichtzinnigheid, de onverantwoordelijke ambtenarij, het
gebrek aan planning en koördinatie op een aantal diensten
van Openbare Werken.
Het is bijvoorbeeld onvoorstelbaar dat, nadat het Rijksinstituut voor Grondmechanika geadvizeerd had om de brug
van Pulle op stalen funderingen te bouwen, er later in het
lastenkohier en bij de uitvoering met dit advies gewoon
geen rekening werd gehouden.
Op de beschuldigdenbank
hadden niet alleen de twee lagere en zogenaamd rechtstreeks betrokkene ambtenaren
moeten zitten, maar wel de
hele groep van topverantwoordelijken in het Departement.

RAND6EMERKING
Uit het proces is reeds gebleken dat de ramp van Pulle had
kunnen voorkomen worden;
het was geen onvoorstelbare
katastrofe, veroorzaakt door
natuurkrachten of andere elementen die niet te voorzien en
te berekenen zijn. Ëet was integendeel het gevolg van een
reeks nalatigheden en tekortkomingen, waarvoor weinig of
geen veron,tschuldi,gingen bestaan.
Mogen we deze vaststelling
even in verband brengen met

(jeeveedee) Ook in Nederland
duurt de periode van de politieke
kongressen
en
vergaderingen
voort. Na de geruchtmakende
driedaagse bijeenkomst van de
Partij van de Arbeid en de tweedaagse partijraad van de Katolieke Volkspartij (tijdens welk samenzijn eerste minister Piet de
Jong in slaap viel — de foto's bewezen het !) was vorig weekend
de beurt aan de jeugdige Politieke
Partij Radikalen. Deze groepering,
ontstaan nadat drie « kristen-radikale » leden van de K.V.P. ruim
een jaar geleden uit hun fraktie
traden, kwam bijeen in de gebouwen van de katolieke hogeschool
te Tilburg. Kontesterende studenten hadden er enige tijd geleden
de woorden « Karl Marx-universiteit » op geschilderd, de letters
waren nu nog zichtbaar. Die protest-naam was ook wel enigszins
simbolisch voor het Radikalenkongres. Er werd immers danig
van leer getrokken tegen de establishment, tegen vastgeroeste opvattingen en tegen standpunten
waarmee de grotere en gezeten
oartijen zich over het algemeen
§raag konformeren.
Vooral Nederlands buitenlandse
politiek moest het bij de Radikalen ontgelden. Geen wonder overigens, want ook menige radikaal in
Nederland laat nogal eens zijn ontevredenheid blijken over het beleid van de met Buitenlandse Zaken belaste minister Jozef Luns.
De NATO, de DDR en Vietnam
waren opnieuw de onderwerpen
waarover langdurig en fel werd
gediskussieerd. Zo sprak het kongres zich uit voor verwijdering
van alle atoomwapens uit Nederland, een nog gevoelige kwestie
sinds jaren geleden van hogerhand werd ontkend dat zich in dit
land ook maar één atoomwapen
'OU bevinden, waarna later ge^=»an werd alsof het vanzelf sprak
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Enkele V.U.-kongressisten vonden verleden zaterdag en zondag na de vergaderingen hun wagen
beschadigd terug : doorgestoken banden, ingekraste hakenkruisen en dies meer. Brusselse gastvrijheid ! In de omgeving van het Kongressenpaleis werden een paar wagens opgemerkt van de
fameuze « Belgische Jeunesse Beige », de fascistoïde organizatie die ook te Stekene prezent was.
Een bezitter van een sportwagen (kennelijk het soort fils-a-papa) werd op wagenbeschadiging
betrapt; zijn nummerplaat werd genoteerd en door een benadeelde uit Klein-Brabant werd klacht
neergelegd.
een berichtje uit de allerjongste dagen ? Zopas nog werd de
gebruikelijke ongevallenstatistiek van de rijkwacht over de
maand maart
gepubliceerd.
Onder de belangrijkste oorzaken van ongevallen was aangegeven «slechte staat der wegen.
De vraag dient gesteld, hoeveel mensen er reeds leven en
gezondheid ingeschoten hebben
bij de grote en kleine nalatigheden van diensten die — in
het ekstreme geval — een instortrijpe brug bouwen en die
— in het «banale», alledaagse
geval — verantwoordelijk zijn
voor wat niet wij alleen de

slechtst en slechtst-onderhouden wegen van West-Europa
noemen!
Van dié verantwoordelijkheden zal op het proces te Antwerpen vanzelfsprekend geen
gewag gemaakt zijn!

EIGEN PROGRAMMA
Of Geraard Van den Daele
zélf in zijn kans op het voorzitterschap van de vlaamse C.V.P.
gelooft, weten we niet. Die
kans is inderdaad slechts zéér
klein. Maar' de koppige Gentenaar verdedigt ze verbeten. Hij
heeft een brosjure uitgegeven

W I J IN NEDERLAND
dat dit gevaarlijke spul ook binnen de nederlandse grenzen ligt
opgeslagen.
, ,^. „ ^
Het lidmaatschap van de NATO,
dat ook in de P.v.d.A. een heet
hangijzer is. vergde uiteraard ruime spreektijd bij de verzamelde
Radikalen. Toen het op stemmen
aankwam, werd de suggestie om
Nederland — noodgedwongen —
lid van de Noord-Atlantische Verdrags-Organizatie te laten blijven,
met grote meerderheid verworpen. Maar even goed kan het
voorstel om zonder meer de NATO
te verlaten geen genade vinden
zodat het kongres er uiteindelijk
mee akkoord ging dat het « verfoeide » lidmaatschap hoogstens
één regeringsperiode van de progressieve koncentratie mag duren.
Feitelijk is deze uitspraak toch
niet meer dan een slag in de lucht
Want de veelbesproken progressieve koncentratie waarover onderhand een biblioteek vol geschreven is, moet nog altijd geboren worden. En zelfs als dit verbond van socialisten, Radikalen en
D'66-ers eens ooit van de grond
zal komen, is het nog maar de
vraag of de regeringsmeerderheid
bemachtigd kan worden.
Na zeer pittige debatten waarbij
ook de vroegere pacifistisch-socialist Branderhorst aktief was, kon
de erkenning van Oost-Duitsland
als Radikale « winst » worden binnengesleept. Men verbond er echter voorwaarden aan inzake regeling van de hele berlijnse kwestie
en de verhouding tussen het Westen en het Oostblok. Daarmee
plaatste de Politiek Partij Radikalen zich naast de Partij van de

Arbeid. Men zal zich herinneren
dat deze laatste op haar kongres
onvoorwaardelijk voor erkenning
van de DDR stemde, maar dat het
nieuwgekozen bestuur onder leiding van oud-minister Anne Vondeling dit besluit gauw « inkleedde » in een wat voorwaar delijker
gestelde tekst. Kwestie van niet te
zeer is een « rode samenzweerder » te worden gezien ! Over de
erkenning van Noord-Vietnam waren de Radikalen het echter sneller eens, vooral nadat KRO-voorzitter mr Wim van Doorn hiervoor
gepleit had.
Het is al met al wel duidelijk
dat er een uitgesproken linkervleugel is in de Politieke Partij
Radikalen. Vreemd is dat niet.
want de bezwaren van de kristenradikalen (die niet alleen bij de
KVP, doch ook bij de twee grote
protestantse partijen worden aangetroffen) hebben zich steeds gericht tegen wat het « rechtse karakter » van de kristelijke partijen wordt genoemd. Het is dan begrijpelijk dat uit een verzetshouding tegen « rechts » een « linkse »
mentaliteit ontstaat. Overigens
met alle vaagheden die begrippen
als rechts en links in de politiek
kenmerken. Hetgeen dan ook inhoudt dat de vorming van de Radikalen-partij niet zulk een geweldige bijdrage is geweest tot
de gewenste duidelijkheid. Straks,
bij de verkiezingen, zal (misschien) blijken of de burger door
de vele bomen toch nog het bos
heeft weten te ontdekken.
Intussen blijft Vondeling de
meestgeplaagdde nederlandse pcditikus. Verleden week heeft hij aiie

waarin hij zijn programma ea
zijn kijk op het voorzitterschap uiteenzet. Wat Van den
Daele voorstaat en wat hij veroordeelt is een regelrechte aanklacht tegen de hele politiek
van de vlaamse C.V.P. De grendels bijvoorbeeld worden door
de
Gentenaar
«voorbijgestreefd» geacht, en dat op een
ogenblik dat de hele C.V.P. die
grendels dag-in dag-uit verdedigt.
Het zal de vlaamse C.V.P. beslist geen goede beurt bij de
publieke opinie bezorgen, dat
Van den Daele zal weggestemd
worden van het voorzitterschap !

moeite van de wereld moeten doen
om een heftig konflikt bij te leggen tussen drs Joop den Uyl, fraktievoorzitter van de P.v.d.A. in de
Tweede Kamer, en de baardige
friese joernalist Laurens ten Cate
die de New Left-idee aanhangt.
De twee hadden elkaar in interviews en artikelen zeer scherp op
de hak genomen zodat het er naar
uitzag dat in de boezem van het
partijbestuur — waarvan beiden
deel uitmaken — slaande ruzie zou
uitbreken. Vondeling wist dit te
voorkomen, hoewel hij er niet in
slaagde de zakelijke meningsverschillen tussen de twee kemphanen uit de weg te ruimen.
En het afgelopen weekeinde
stond de oud-minister van Financiën opnieuw voor de taak om onverzoenlijke grootheden met elkaar te verzoenen. Het ging wederom om Nieuw Links en om de
behoudende P.v.d.A.-krachten die
zich in de stroming « Demokratisch Appèl » hebben verenigd. De
objektieve beoordelaar van dit nu
al maandenlang durende tweegevecht moet konstateren dat « Demokratisch Appèl » toch wel het
meest onverdraagzaam is. Deze
stroming schermt te pas en te onpas met verwijten over kommunisme, fascisme, extremisme en
alle andere -ismen van het politieke vokabularium.
Reden voor V o n d e l i n g die
ditmaal een bijeenkomst van «Demokratisch Appèl » kwam bijwonen, om Nieuw Links in bescherming te nemen. Wat dit voor gevolgen zal helsben binnen de Partij van de Arbeid, kan men slechts
gissen. Zeker is dat in de nederlandse politiek de botsing tussen
de generaties heftig is, en menigmaal onredelijk. Nederlands veelgeroemde verdraagzaamhid is aardig op weg een aanfluiting te worden.
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VOOR DE MINSTEN ONZER BROEDERS

ONTWIKKELINGSHULP
de ellende van de derde wereld is het meest prangende vraagstuk van de mensheid in de tweede helft van onze twintigste
eeuw. dat 54 % van de mensheid over slechts 9 % van het totale inkomen op de aarde beschikken^ is het meest duidelijke
kenmerk van dit probleem, dat in de derde wereld miljoenen
mensen werkelijk honger lijden^ is het meest schrijnende uitzicht van de toestand.
Als oorzaak van de toestand de bevolkingsaangroei aanklagen is slechts een
gedeeltelijke waarheid. Andere w a a r h e den zijn het bodemmisbruik, de primitiev e landbouwmetoden, de ekonomische
Btrukturen uit de koloniale periode
overgeeifd de uitbuiting door eigen leiders (oude feodale heersers of nieuwe
heersers), de lage ontwikkelmgsgraad
(soms nog meer dan 90 % analfabeten).
De oplossingen zijn evenals de oorzaken
verschillend an land tot land
Het is vident dat rechtstreekse liefdadigheid maar een voorbijgaand hulpmiddel is bij hoogste hongersnood Een
aktie als « broederlijk delen » heeft intussen de verdienste, de gewetens te
schudden n het « rijke Westen ».

kunnen een massa gezinnen in eigen behoefte voorzien De winsten die ze realizeren, weliswaar gering, dragen langzaam m a a r zeker bij tot de verheffing
van het algemeen welvaartspeil Het is
van belang dat de zgz « a r m e landen »
zodoende zelfstandig geraken van h e t
buitenlandse kapitaal.
Het grootkapitaal houdt het natuurlijk
bij investeringen in extraktieve of industriële ondernemingen, w a a r o p grote
winst te v e r w a c h t e n is De regeringen
v a n deze kapitaalbezitters worden e r
dan toe gepraamd de investeringen t e
garanderen.
Demokratische landen zouden m e t alleen mogen belang hechten aan de w a a r borgen voor de geïnvesteerde kapitalen,
m a a r ook nagaan of er geen waarborgen
dienen geëist van de ontwikkelingslanden opdat de happy few h u n landgenoten niet uitbuiten '
Het is met alleen riskant, het is bovendien immoreel, ontwikkelingshulp t e
verschaffen aan v e r d r u k k e r s of profiteurs
De beste vorm v a n ontwikkelingshulp
is natuurlijk de medewerking tot vorming van integere inheemse kaders.
Hiertoe worden veel ervaring en rijper e menselijkheid vereist
Het IS zeer de vraag of het uitzenden
an pas afgestudeerden verantwocffd is
o v de inheemse bevolking.
Zeer de vraag ook is het of men er
goed aan doet honderden studenten uit
ontwikkelingslanden aan te t r e k k e n in
België Hoe vaak blijven deze mensen
niet m Europa hangen na het voltrekken van h u n studiën ?
H u l p --an het hoger onderwijs ter
plaatse w a r e beter aangewezen, zodanig
dat de besten na het voltrekken van hun
studiën naar Europa overkomen . m a a r
kontraktueel ertoe gehouden t e r u g te keren m dienst van hun eigen volk !

IS ONTWIKKELINGSHULP MEETBAAR ?
Vaak wordt de eis vooropgesteld dat
de « iijke » landen 1 % of meer van h u n
nationaal inkomen zouden moeten bester e n aan
ontwikkelingssamenwerking
(een beter woord als ontwikkelingsh u l p ' ) (Konferentie van New Delhi
1968)
België IS slechts aan '- helft
De kous is echter met af met eze procentuele berekening Het kan immers
zijn dat een land veel besteed aan ontwikkelingshulp door grote kapitaalinvesteringen, maar dat de inheemse bevolking daar maar weinig baat bij heeft.
Een deel van de investeringen in ontwikkelingshulp gaat naar de defensie
v a n de ontwikkelingslanden en het zou
kunnen dat deze landen de militaire uitrusting die 71 cadeau krijgen helemaal
niet nodig hebben Dient deze ontwikkelingshulp dan niet veeleer om de eigen
wapenindustrie op gang te houden '
Dient ZIJ u e l l i c h t niet om ondemokratische of semi-koloniale regimes m stand
t e houden '
Met het i eten van de ontwikkelingsh u l p aan het bruto versterkte bedrag
moet men dus oppassen Daar gaat heel
w a t westerse hipokrizie schuil.

KANALEN VAN DE
ONTWIKKELINGSHULP
De internationale regelingen voor de
ontwikkehngshulp k nnen twee vormen,
nl de iilaterale en de multilaterale
d e meest onbaatzuchtige omdat er verschillende landen bij betrokken zijn
mekaar kunnen bewaken, opdat er met
de ontwikkelingssamenwerking
geen
nieuwe kolonizering tot stand komt.
De bilaterale samenwerking zoals bv.
tussen België en Kongo loopt meer het
gevaar kolonialistisch te zijn.
Er dient echter toch eenmaal gezegd
dat hoe verwerpelijk het kolonialisme
ook in prmcipe moge zijn, het bhjk ge-

EENZIJDIGHEID

ven is van giov eenzijdigheid de ex-kolomalen of koloniale ondernemingen met
alle zonden Israels te beladen.
Het idealisme van vele oud-kolonialen
staat boven verdenking en een aantal
koloniale ondernemingen hebben evenzeer tot Ie verheffing van de inheemse
bevolkingen als tot eigen baat gefunk
tionneerd.
Pseudo-kolonialisme is erger dan openlijk kolonialisme Pseudo-koloniale ondernemingen dragen immers geen vei
antwoordelijkheid, terwijl de koloniale
mogendheden in zekere zm voor de wereldopinie en voor eigen land de politieke verantwoordelijkheid voor hun
beleid hebben op te nemen.

VORMEN VAN ONTWIKKELINGSHULP
De meest v - de hand liggende vorm
v a n ontwikkelingshulp is de investering
m nijverheid en landbouw.
In veruit de meeste gevallen wordt de
i r h e e m s e bevolking het meest gebaat
door het stimuleren van de produktiviteit in de landbouw Zodoende bestrijdt
men rechtstreeks de voedselschaarste
De landbouw aktiviteiten (zelfs al worden ze kommunautair en industrieel bedreven) en het leven m dorpsgemeenschap staan het dichtst bij de mentali
teit van minder ontwikkelde bevolkingen
Door verbeteringen aan de landbouw

Het is "^ekend dat de belgische ontwikkelingshulp, in franstalige handen, overwegend op frans-afrikaanse landen gericht is en ook deels op Zuid-Amerika,
uit vriendschap van een belgische
staatsman voor een politikus aldaar
Met deze landen bestaan kontrakten
die niet ongedaan kunnen worden gemaakt
Er is dus van vlaamse zijde grote
waakzaamheid geboden opdat de uitbreiding van de ontwikkelingshulp deze eenzijdigheid me iou vergroten.
Minister Scheyven beweert, ten behoeve van de Vlamingen aan Indonezie te
denken Dit zou met mogen betekenen
dat heel de rest het besloten jachtterrein
blijft van niet-Vlamingen.
M. van Haegendoren - senator
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Volksvertegenwoordiger mr. Hugo Schiltz,
kongresvoorzitter,
hield de openingsrede op zaterdag 19 april. We citeren hieronder
uitvoerig uit deze rede.

Nog geen jaar geleden, in mei 1968, werd de rode vlag gehesen
op de universiteit. Studenten en jonge arbeiders wierpen barrikaden op. De onrust sloeg uit in vele hogescholen over heel
Europa. Even leek het of een spontane revolte de inzet zou worden van een tweede franse omwenteling, niet meer tegen adel
en kerk ditmaal, maar tegen de meer onpersoonlijke
feodaliteitn van de welvaartstaat.
De vlammen op de parij se barrikaden waren een teken aan de
wand. Een sinjaal en een waarschuwing voor de politieke leiders
dat zich achter de verblindende dekors van de welvaartstaat
grondige wijzigingen hadden voltrokken in de mentaliteit, de
problemen en noden van de mens en de gemeenschap.
De vraag die het politieke denken op dit ogenblik moet
beheersen is dan ook deze : « Hoe handhaven wij de waardigheid en de zeggenschap van de mens tegenover de apparaten, de
machines, de technische organizaties die noodzakelijk zijn voor
het fnnktioneren van de industriële welvaartstaat; hoe handhaven wij de waardigheid en de zeggenschap van de volken in een
wereld die zich kontinentaal en planetair moet organizeren wil
hij met aan zelfvernietiging ten onder gaan ? »
Slechts de politieke partijen die op deze vraag een geldig antwoord zullen kunnen geven, hebben het recht van vernieuwing
te spreken.
Eenieder die politieke verantwoordelijkheid
draagt, moet zich
deze vraag stellen, in funktie van de gemeenschap waarin hij
leeft en werkt.
Wie in Vlaanderen praat en schrijft over politieke vernieuwing en over de grote toekomst problemen is slechts konsekwent
en eerlijk, wanneer hij in de eerste plaats er voor zorgt dat voor
het eigen volk als lid van de grotere gemeenschap van volken,
het antwoord op de gestelde vragen wordt geformuleerd en in
konkrete maatregelen en strukturen wordt omgezet.
De Volksunie is in Vlaanderen de enige partij die vrij staat
zowel tegenover de achterhaalde klerikale en antiklerikale bindingen als tegenover de voorbijgestreefde,
op klasse-indeling
gesteunde partijvorming en die tevens vrij staat tegeneover het
unitaire belgische
staatsnationalisme.
Door van bij haar opriching rezoluut het federalisme als ordenend principe voor de volksgemeenschappen
in de belgische
staat en op europees niveau in haar programma centraal te stellen, bracht de V.U. als eerste partij een wezenlijk
vernieuwende
en toekomstgerichte vizie op de belgische politiek.
Daar de V.U. even vrij staat wat betreft de klerikaal-antiklerikale en de zgn. rechts-links-tegenstellingen
moet zij tevens in
slaat zijn met dezelfde vooruitzienheid en openheid antwoord
te geven op de andere vragen die zich in het federale Vlaanderen en ook daarbuiten stellen : de vragen in verband met de
handhaving van de waardigheid en de zeggenschap van de niens
als lid van de volks ge meenschap.
Het was ondubbelzinnig het opzet van dit kongres, het bewijs
te leveren dat de V.U. in staat is geldige antwoorden te geven
op de uitdaging van de toekomst.
Vandaar dat tijdens dit kongres een brede waaier van problemen werd behandeld die allen verband houden met de levenssituatie van de vlaamse mens en de vlaamse gemeenschap in de
zich aftekenende maatschappij van de toekomst.
Beheer : Voldersstraat 71, Brussel 1. Tel. 12.51.60 per.
1711.39, Wij Vlaams-nationaal, Brussel 1. Redaktie : Sylvain
Dupuislaan 110, Brussel 7. Tel. 23.11.98.
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VERSLAG VAN HET
ELFDE PARTUKONGRES
DER

VOLKSUNIE
HET ELFDE PARTUKONGRES VAN DE VOLKSUNIE
WERD OP ZATERDAG 19 EIjI
ZONDAG 20 APRIL 1969 IN
HET KONGRESSENPALEIS
TE BRUSSEL GEHOUDEN.
Het omvatte een aantal sektievergaderingen, die na de
plenaire openingszitting, met
redevoering door volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz, op
zaterdag en zondagvoormiddag werden gehouden. Zaterdag : « Ekonomische aspekten
van het federalisme », referaat
gehouden door dr. Desaeyere
in een sektie, voorgezeten door
dr. E. De Facq; « Financiële en
demografische aspekten van
het federalisme », referaat gehouden door mr. Van der Eist
in een sektie, voorgezeten door
R. Frickel; « Vrijheid en zeggenschap », referaten gehou
den door senator mr. F. Baert
en volksvertegenwoordiger mr.
E. Raskin in een sektie, voorge
zeten door senator dr M. Van
Haegendoren.
Zondagvoormiddag : « Ruimtelijke ordening » referaat gehouden door
mr. P. Doevenspeck in een sek
tie, voorgezeten door dhr Servaes ; «Hinder en verbruiker»,
referaten gehouden door ir.
Geens en lic. Storms in een sektie, /oorgezeten door dhr P
Peeters : « Vrijheid en gelijk
heid, gelijke kansen », referaten gehouden door dhr M
Baeyens en mevrouw N. Maes
in een sektie, voorgezeten door
volksvertegenwoordiger L. Van
Steenkiste.
Volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters was voorzitter
van de rezolutiekommissie en
leidde de besprekmgen en
stemmingen. Tijdens de openbare slotvergadering, die werd
voorgezeten door volksvertegenwoordiger dr Vic Anciaux.
voerden het woord : kongres
voorzitter mr. Hugo Schiltz,
partijvoorzitter mr. F. Van der

Eist, dhr Van Hotftteghem namens de jongeren, senator M.
Van Haegendore^.
Tijdens de kongreswerkzaamheden op zaterdag waren er zowat 500 kongressisten aanwezig. De slotzitting werd bijgewoond door ruim meer dan
duizend kongressisten.

De besluiten van het elfde
Partij kongres werden, vaak na
levendige en lange diskussies,
allemaal met zeer grote meerderheid aanvaard. De tijd die
voor bespreking en stemmingen was voorzien, werd herhaaldelijk langdurig overschreden.
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volksunie kongres
brussel 19 en 20 april
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BESLUITEN VAN HET
ELFDE V.U.-KONGRES
vlaamse volk ïn de gemeenschap der
volkeren.
De morele en materiële leefbaarheid
Van de mens moet echter gevrijwaard
worden in een maatschappij die technisch en ook administratief steeds komplekser wordt.

AL6EMENE

5. Daarom is de V.U. een sterke en
groeiende volkspartij die, vooruitstrevend en pragmatisch, een konkrete inhoud geeft zowel aan het federalisme
als aan het nieuwe h u m a n i s m e in de
samenleving van morgen.

BEGINSELEN

— de erkenning van het recht van de
vlaamse volksgemeenschap op een volwaardige deelname in het bestuur van
Brussel als federale hoofdstad

— dat het aandeel van het nederlands
taalgebied in de gewone staatsinkomsten (fiskale inkomsten) reeds in 1965
op 51,5 % mag geraamd worden en sedertdien ongetwijfeld nog gestegen is;

2 De V.U. is een toekomstgerichte parti i Zij wenst duidelijk te beklemtonen
welke fundamentele opties het maatschappijbeeld en het beleid in het
autonome Vlaaaderen moeten beheersen

4 De V U gaat uU van de fundamentele
gelnkwaardigheid, de vriiheid en het
r e - h t op mede7e!ïgmg van de vlaamse
mens in zijn gemeenschap en van het

— de noodzakelijkheid aan de volksgemeenschappen een reële en uitgebreide
autonomie toe te kennen vooraleer op
bepaalde gebieden wordt afgeweken
van de strikte toepassing van het zuiver evenredig aandeel van de vlaamse
volksgemeenschap in alle mandaten,
ambten en kredieten op bazis van de
bevolkingscijfers;

2. Wat de OPENBARE FINANCIES
betreft stelt het Partijkongres van de
V.U. na bespreking van en met verwijzing naar het referaat over de staatsfinancién inderdaad vast ;
•>

a. De V.U. bevestigt haar wil in België
een eerlijk tweeledig federaal regime
t e verwezenlijken, zodat het Vlaamse
en het waalse volk ieder hun eigen belangen autonoom en efficiënt kunnen
behartigen.
Voor de duitstalige gemeenschap staat
het Partijkongres van de V.U. een aangepast autonoom statuut voor.

3 Wars van alle achterhaalde levensbeschouwelijke a-pnorismen wenst de
V.U in dit maatschappijbeeld de reële
levenssituatie van de vlaamse mens als
verantwoordelijk lid van de volksgemeenschao centraal te =:tel]en.

- - de verwerping van iedere vorm van
drieledig federalisme;

— dat het aandeel van het frans taalger H ? 'P °^ gewone staatsinkomsten in
1965 niet meer dan 32 % bedroeg en sedertdien gedaald is; dat het aandeel van
het frans taalgebied in de staatsuitgaven hoger ligt dan het aandeel van dit
gebied in de mkomsten ;

FEDERALISME
1. De V.U bevestigt de standpunten ingenomen op vorige kongressen in ver
band met de federale hervorming van
de staat en meer bepaald :

— dat er dus !?een sprake kan zijn
een financiële afhankehikheid of
dergeschiktheid van Vlaanderen
overstaan van Wallonië op het stuk
de overheidsfinancies-

van
onten
van

— dat in fiskaal opzicht Brussel-Hoofdstad een uitzonderliike pozitie inneemt
ingevolge :
1" het zeer hoog welvaartspeil ver uitreikend boven het landsgemiddelde;
2° de zeer hoge graad van tewerkstel-

ling waardoor een aanzienlijke pendel
vanuit Vlaanderen en Wallonië n a a r
Brussel veroorzaakt wordt;
3° het feit dat de maatschappelijke zetel v a n talrijke vennootschappen te
Brussel gevestigd is, ook al bevinden
h u n bedrijfszetels zich elders in het
land;
4° het feit van de doorgedreven centralizatie van de rijksdienst .
Besluit :
— dat het noodzakelijk is de pendel van
arbeiders en bedienden onder meer en
inzonderheid n a a r Brussel af te remmen, door ze werkgelegenheid in eigen
streek te verschaffen m e t uitschakeling
van regionale loonverschillen en geleidelijke afbouw van de overheidstussenkomst in de vervoerkosten, die de normale w e r k i n g van de arbeidsmarkt
scheeftrekken; dat diensvolgens het
scheppen van nieuwe supplementaire
werkgelegenheden te Brussel, r e k e n i n g
houdend m e t de demografische toestand
en ontwikkeling, ongewest voorkomt;
— dat het noodzakelijk is de vennootschappen wettelijk te verplichten hun
maatschappelijke zetel te vestigen daar
w a a r hun voornaamste bedrijfszetel gevestigd is;
— dat in een federale staat maatregelen
kunnen genomen worden om de betaling der belastingen te laten plaats vinden w a a r de baten en winsten verwezenlijkt worden.
Verzet zich tegen de toepassing van het
pariteitsbeginsel wat de staatsuitgaven
betreft, o.m voor de ekonomische ekspansie, de staatstoelagen aan steden en
gemeenten, de openbare werken, het
wetenschapsbeleid e.d., waardoor de
Vlaamse gemeenschap stelselmatig benadeeld wordt;
Is van oordeel dat Vlaanderen de invoering van het federalisme en de daaruit volgende hervorming van de staatsfinancies m e t eigen begroting voor de
gemeenschappen niet alleen niet hoeft
te vrezen, m a a r er alle voordelen van te
verwachten heeft.

3 Wat de EKONOMISCHE PROBLEMEN betreft stelt het Partijkongres
van de Volksunie, na bespreking van
en m e t verwijzing n a a r het referaat
over de ekonomische leefbaarheid van
een deelstaat Vlaanderen in een federaal België vast :
— dat de ekonomische groei van Vlaanderen zowel voor het totaal produkt als
voor het produkt per hoofd groter is
dan m Wallonië of te Brussel ;
— dat de demografische ontwikkeling
gunstiger is voor de nederlandstalige
gemeenschap dan voor de franstalige •
- - dat de kapitaalvorming en vooral
het netto-sparen der gezinnen het
hoogst is in Vlaanderen en dat Vlaanderen het meest bijdraagt tot de kapitaalvorming in België:
— dat het aandeel van Vlaanderen in
de uitvoer overwegend is en dat voor
de vlaamse ekonomie de buitenlandse
m a r k t belangriiker is dan de binnenlandsp
— dat ae j n a e r l i n g e afhankelijkheid
van Wallonië en Vlaanderen op ekonon
misch gebied gering is;
— dat de investeringen in Vlaanderen
vooral aan het buitenland te danken
zijn.
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Maurits Coppieters, bezieler van het Kongres, aan het werk in de

de wettelijke vertegenwoordigers van
de ganse gemeenschap, omdat deze gemeenschap uiteindelijk de opdrachtgever is, de verbruiker en de betaler.

Betreurt :
— de achterstand van Vlaanderen wat
betreft het voortgezet en het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek;
— het feit dat de vlaamse spaargelden
gebruikt worden om in Wallonië te
worden geïnvesteerd (42 % in Vlaanderen. 53 % in Wallonië, 5 % in Brussel)
— het feit dat de investeringen in
Vlaanderen vooral aan het buitenland
te danken zijn, terwijl de binnenlandse
investeringen overwegend — voor 53 %
naar Wallonië gaan.
Besluit :
*- dat het noodzakelijk is, om de achterstand van Vlaanderen inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op
te halen, onmiddellijk een einde te maken aan het unitair beleid in deze sektoren;
' - dat het wenselijk is dat de spaargelden van de vlaamse gemeenschap in
de eerste plaats aangewend worden om
investeringen in Vlaanderen te financieren, c m . met het oog op de tewerkstelling van het groeiend aantal vlaamse arbeidskrachten;
•— dat een eigen vlaams ekonomisch beleid zich opdringt en dit eigen beleid
zich uitstrekt over de totaliteit van
het Vlaams grondgebied, inbegrepen
Vlaams-Brabant; dit met het oog op het
behartigen van de specifieke belangen
van de vlaamse ekonomie, ten einde de
welvaart van de vlaamse gemeenschap
op te voeren en op een rechtvaardige
wijze over alle streken te spreiden, met
ingrijpen van de overheid waar het
privaat initiatief in gebreke blijft;
— dat het unitair regime op ekonomisch gebied en diensvolgens ook op sociaal gebied nadelig is voor Vlaanderen
en het federalisme de beste vooruitzichten biedt voor de ontplooiing van
al onze mogelijkheden.

rezoïutiekommissie.

GELIJKHEID,
VRIJHEID EN
ZEGGENSCHAP
1. De V.U. bevestigt haar onvoorwaardelijke gehechtheid aan het beginsel
van de volstrekte gelijkwaardigheid
van de mens en aan de demokratische
maatschappijopvatting voor de ontwikkelde gemeenschappen.
2. Deze demokratische opvatting mag
niet langer beperkt blijveti tot het formeel-politieke vlak : zij moet ook gerealizeerd worden in alle andere gebieden
van het maatschappelijk leven.
3. Het partijkongres van de V.U. meent
dat bij de verwezenlijking van de gelijkwaardigheid er twee knelpunten
zijn, die een spoedige politieke oplossing moeten krijgen :

— Dit betekent eveneens dat iedereen
de kans op een betrekking moet worden geboden ongeacht zijn politieke
overtuiging en rekening houdend met
objektieve kriteria • dit betekent eveneens dat het personeel van ieder onderwijsnet onbeknopte politieke vrijheid
moet worden verzekerd.
1. 2. Het onderwijsbeleid moet door
elke volksgemeenschap van dit land
autonoom worden bedreven, doch in
een europees perspektief
Daartoe dient elke gemeenschap en op
het gebied van de financiering, én op
het gebied van de besluitvorming over
politieke zelfstandigheid in verband
met het onderwijs te beschikken.
1. 3. Het Partijkongres van de Volksunie erkent het onvervreemdbaar recht
op vrijheid van onderwijs voor iedereen
volgens zijn levensbeschouwelijke overtuiging, maar beklemtoont andermaal
dat naar pluralistische onderwijsvormen moet worden gestreefd, zoals beslist in het Partijkongres van \9b1.
1. 4. De taalhomogeniteit van elke kultuurgemeenschap dient integraal en
onvoorwaardelijk te worden geerbiedigd op elk niveau van onderwijs.

2. Be strategie van de onderwljsherziening.
2. 1. In tegenstelling met de geest van
improvizatie die de onderwijshernieuwing in ons land kenmerkt staat de

Volksunie een meer wetenschappelijke
en permanente aanpak van deze hernieuwing voor.
Onn dit te verwezenlijken staat de
Volksunie de oprichting voor van een
«Pedagogisch Onderzoeks- en Planbureau ».
Dit bureau zal, in nauwe samenwerking
met alle wetenschappelijke instellingen
die er kunnen toe bijdragen, de problemen van de onderwijshernieuwing wetenschappelijk en sistematisch bestuderen, konkrete voorstellen tot experimentatie uitwerken, alsook de gelijkwaardigheid van de programma's doorvoeren.
Elke diskriminatoire maatregel ten
overstaan van studerenden en afgestudeerden moet hierbij vermeden worden.
1 bis. Bij de reorganizatie van het onderwijs moet tijdig (en niet achteraf)!
rekening gehouden worden met de
E E G-Konventies, derwijze dat men
niet te laat maatregelen neemt.
2 2. Bij een voortdurend noodzakelijke
en tans dringende onderwijshernieuwing dient men eveneens te zorgen
voor een optimale pedagogisch-didaktische opleiding en begeleiding van de
leerkrachten. Daartoe staat de Volksunie de bestudering en het ontwerpen
voor van een efficiënt sisteem van bijen herscholing, een sisteem dat toelaat
aanvullende en/of nieuwe onderwijsgetuigschriften te behalen.

3. Verdere demokratizering van het
onderwijs.
3 1 De Volksunie stelt een herziening
voor van de wet betreffende het Nationaal Studiefonds en dit onder twee oogpunten :
1» Verruiming van het stelsel der studiebeurzen, aanpassing van de bedragen
en bevordering van de sociaie promotie.
2° Objektivering en normering van de
examens afgenomen door de schittingskommissies.
3" De normen voor de financiering van
de studiebeurzen dienen niet te steunen op he', aantal van de bevolking in
het algemeen, maar op het aantal van
de leeftijdsgroep van de veertien- tot
vijfentwintigjarigen.

A. GELIJKE KANSEN INZAKE ONDERWIJS

1. Beginselen.
1. 1. Het Partijkongres van de V.U.
stelt dat het onderwijsbeleid in zijn geheel demokratisch moet zijn.
— Dit betekent dat iedereen het recht
heeft studies te voltrekken in overeenstemming met zijn begaafdheid en persoonlijke inzet, los van elke ekonomische en sociale situatie waarin hij zich
bevindt.
Dit betekent niet dat alleen voor een
intellektuele elite alle kansen op onderwijs moeten gevrijwaard worden, maar
dat voor allen een passend onderwijs
moet worden voorzien.
Dit onderstelt het realizeren van een
kwaliteitsonderwijs op alle niveaus,
een onderwijs ten voÜe in dienst van
het individu en van de gemeenschap.
— Het betekent dat het onderwijs de
burgers moet opvoeden tot mensen, in
staat kritisch te denken en een houding
aan te nemen van een politiek,_ sociaal
en ekonomisch geëngageerd zijn ten
overstaan van de volksgemeenschap
en de wereld waarin zij leven.
— Dit betekent ook dat alle betrokkenen recht op informatie en inspraak
hebben betreffende de planning van
het onderwijsbeleid. De uiteindelijke
besluitvorming moet echter berusten bii

Hugo Schiltz, voorzitter van het elfde

Partijkongres.
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—
4° Algehele en automatische hernieuwing van studiebeurzen voor studenten
zo deze slagen in de studies waarvoor
zij een beurs genieten en ook aan de
verdere gestelde voorwaarden blijven
voldoen.

dill

5° Het tijdig uitkeren van de toegekende bedragen der studiebeurzen.
3. 2. De invoering van een studieloon
vanaf het derde jaar van het hoger onderwijs is gewenst, echter n a en op
voorwaarde dat een grondige hernieuwing wordt doorgevoerd inzake studieoriëntering, studieadvies, wetenschappelijk onderwijs en inzake de verplichtingen van afgestudeerden.
Dit studieloon zou tevens meebrengen
dat de wetgeving betreffende de R.M Z.
aan deze toestand zou dienen t e worden
aangepast.

^
1^^
^

•IP

_

3 3. Een grotere interne autonomie
van de inrichtingen dient verwezenlijkt. Voor het lager en het voortgezet
onderwijs dient deze grotere autonomie
waargenomen t e worden door een bestuurskommissie, demokratisch verkozen door de ouders, de direktie, het pedagogisch en administratief personeel
en wat de laatste t w e e jaren van h e t
voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs betreft ook door de leerlingen,
respectievelijk studenten. De ouders
nemen geen deel aan de verkiezingen
van de bestuurskommissies in het hoger onderwijs.

iir
3. 4. De waardering van de studieprestaties moet herzien op bazis van de wetenschappelijke studies aan dit probleem gewijd.

6. Permanente vorming.
1. Gelet op de snelle veranderingen die
zich in de samenleving voltrekken, beschouwt het Partijkongres van de V.TJ.
de p e r m a n e n t e vorming als een belangrijk middel tot demokratizering.
2. Het Partijkongres van de V.U. eist
een stelselmatige en deskundig uitgebouwde betoelaging van alle intitiatieven terzake m e t voorrrang voor de pluralische initiatieven ;

—

WH

6. is de wijze waarop de v r o u w zal ^
geschakeld worden in de c^bouw v a »
de wereld-van-morgen, een zaak ( ^
heel de gemeenschap aanbelangt
Via een aangepaste
kultuurpolitieg
kan daartoe de geschikte m e n t a l i t e S
worden gevormd en moet de vrouw
voortdurend vormingskansen krijgen.
7. dient ten slotte ook de huisvestingspolitiek van de overheid een rationele
aanpak van het huishoudelijk werk mogelijk te maken.

3. verzet zich tegen iedere levensbeschouwelijke diskriminatie vanwege de
provinciale en gemeentelijke bestuurslichamen.
4. Verwerpt iedere etatizering en iedere
inschakeling in parapolitieke aktie v a n
de p e r m a n e n t e vorming.
5 De V.U. eist de bescherming van h e t
recht van de afgestudeerde op naschoolse vorming en meent dat de plichten
van de werkgevers terzake wettelijk
dienen vastgelgd te worden De werkgevers dienen ook financieel betrokken te
worden bij de post-graduate research.

B. GELIJKE KANSEN VOOR DE VROUW
In het kader van een politiek van gelijke kansen voor elk lid van de gemeenschap, m e e n t het Partijkongres van de
Volksunie dat ook de vrouw zich vrij
moet kunnen ontplooien in h a a r persoonlijk leven, in het gezin en in de
gemeenschap.

VRIJHEID EN
ZEGGENSCHAP

Daarom :
3. 5. Teneinde de deelname aan en het
voortzetten van het onderwijs zo ruim
mogelijk t e waarborgen aan eenieder,
dienen de nodige s t r u k t u u r h e r v o r m i n gn, de hervormingen van de programma's en van de metoden efficiënt en
wetenschappelijk verantwoord te worden doorgevoerd, en dienen ondermeer
mogelijkheden geschapen te worden
om op latere leeftijd hoger onderwijs
aan te vatten enkel op grond van bewezen bekwaamheid.

III

3. 6. In ieder geval kan alleen een verdeling van de kredieten voor onderwijs
worden aanvaard op bazis van de demografische verhouding tussen de betrokken leeftijdsgroepen van de twee volksgemeenschappen.
3. 7. De nodige maatregelen moeten
genomen voor de duitstaligen uit de
Oo§tkantons i.v.m. de geldigheid van
diploma's behaald aan duitse hogescholen.
3. 8. De mogelijkheid van universitaire
diploma's te behalen via kursussen m e t
beperkt leerplan moet uitgebreid worden en aansluitend daarbij moet een
werkelijke sociale promotie doorgevoerd worden.

4. Wetenschapsbeleid.
Het Partijkongres van de V U.
1. Klaagt de onoverzichtelijkheid aan
van het universitair- en wetenschapsbeleid en verwerpt -'e heersende inspraak van partikuliere belangen.
2 Meent dat maatregelen moeten worden getroffen tot een doelmatige kontrole van de gemeenschap over kredietbestedingen en studieobjekten van het
wetenschaooelijk onder7oek
3 Eist dat de globale verdeling van de
kredieten dient te geschieden op bazis
van demografische verhoudingen.

1. dient het onderwijs dringend aangepast aan de eisen van de v e r a n d e r e n d e
tijd. Vooral w a t het techmsch- en beroepsonderwijs voor meisjes betreft,
dient een grotere diversiteit te worden
nagestreefd.
De demokratizering van het hoger onderwijs dient doeltreffend gestimuleerd
ten einde ook voor de vrouwelijke jeugd
maximale kansen op hogere ontwikkeling te scheppen.
2. dient een statuut uitgewerkt, zowel
voor de in h e t gezin als voor de buitenhuiswerkende vrouw, zodat aan wettelijke en feitelijke diskriminatie een
einde wordt gemaakt.
a) de v r o u w moet vrij kunnen kiezen
yoor een sociaal-pedagogische opdracht
in het gezin en/of een opdracht daarbuiten.
b) de vrije keuze dient reëel mogelijk
gemaakt door uitbreiding van de kollektieve diensten in hun sociale funktie
(gezinshelpsters, kinderbewaarplaatsen,
peutertuinen, vakantieverblijven, enz )
die financieel binnen het bereik moeten
blijven van elk gezin.

A. HET VRIJWAREN VAN HET
INFORMATIERECHT.

c) de taak die zij als opvoedster van
jonge kinderen en als verzorgster van
de gezinsleden vervult kan door de gemeenschap het best gewaardeerd worden door een sociaal-pedagogische toelage, aangepast aan het inkomen van de
betrokken gezinnen.

1) Het streven van de moderne mens
n a a r volwaardige informatie op elk te*^
rein beantwoordt aan een onbetwist»
b a a r menselijk recht; h e t vindt zlfc
grondslag in een nieuwe en meer men*
selijke vizie op het gezag en zijn döe*
nende funktie en in de noodzakelijkheid
de mens te bevrijden uit de verdrubking door een steeds ingewikkelder samenleving.

3. bevestigt het Partijkongres van de
Volksunie het s t a n d p u n t van de partij
inzake :
— gelijk loon voor gelijkwaardig werk
"Tipisch vrouwelijk funkties dienen objektief geklassificeerd te worden :

5 2. Het onderwijsbeleid dient omtrokken aan de «Schoolpaktkommissie» en opnieuw en integraal geplaatst
onder de kontrole van het Parlement
5 3 Het onderwijsbeleid dient bepaald
te worden daor nationale technische
kommissies voor elk onderwiisniveau
Deze kommissies zullen bestaan uit pedagogen, ambtenaren en de leden van
de oarlementaire kommissie? -an nationale opvoeding en kuituur
Deze kommissies moeten informatie e r
advies inwinnen bij alle betrokkenen
en bij het « Pedagogisch Onderzoeks'^n Planbureau ».

r -.
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2) Informatie is en wordt m e e r en meet
een noodzakelijke voorwaarde voor :
— werkelijke vrijheid en vrijheid van
keuze;
— het bewustzijn van vrijheid, het ge»
voel vrij te zijn;

— het recht van de vrouw op een eigen
pensioen, onafhankelijk van de situatie
van de echtgenoot •

— werkelijke gelijkheid van kansen;

— het principe van gelijke werkloosheidsvergoeding voor man en vrouw ;

— aanvaarding
van het gezag;

— het afschaffen van de fiskale samenvoeging der inkomsten van man en
vrouw en het gelijktijdig invoeren van
de sociaal-pedagogische toelage voor de
fhiiiqwprkende moeder

— volwaardige demokratie.

5. Het Schooipakt.
5. 1. Door net feit dat de verkozenen
van een belangrijk deel van de bevolk m g buiten het onderwijsbeleid worden
gehouden, is het « S c h o o i p a k t » geen
nationaal oakt m a a r een drie-partijenpakt.

Het Partijkongres van de Volksunie beschouwt de mens die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, als de kern van
iedere demokratische samenleving; de
besluitvorming moet dan ook bij hem
beginnen.
Het gezag moet bij gevolg iedere mens,
zowel individueel als in groepsverband,
de mogelijkheid laten om zich te VOJFm e n en te affirmeren als een individu
dat zijn eigen verantwoordelijkheid
draagt en zijn lot in handen kan nemen.
De kompleksiteit van de moderne
maatschappij en de schaalvergroting
van de machtskoncentraties brengen 6K
vorming en de zeggenschap van vrije<
verantwoordelijke mensen evenwel ki
het gedrang.
Het partijkongres van de Volksunie
wijst in dit verband op drie problemen
w a a r v a n het dringend k a r a k t e r dient
onderstreept :

4 dient net werk m de onderneming
aangepast aan de mens en niet omgekeerd Door medezeggenschap van de
gemeenschap in de ondernemingen moeten ook de vrouwen aktiei betrokken
worden in dit humanizeringsproces, zodat een aantal maatregelen zouden getroffen worden inzake part-time werk,
verletdagen, arbeidstempo, organizatie
van
ploegwerk, werkonderbrekingen
ten behoeve van 'iet gezin.
Di<- kan gedeeltelijk worden gerealizeerd door mogelijke koöptatie van
vrouwelijk elementen in de ondernemingsraden, zo deze niet langs normale
(upff verkozen werden.
5 moet het beginsel dat m a n en vrou
partners m e t gelijke rechten zijn, zijn
weerslag krijgen op juridisch gebied
zoals inzake huwelijksrecht, huwelijksgoederenrecht, erfenisrecht, bezit van
spaargeld, gemeenschappelijke aankoop
op afbetaling.

en efficiënte

werking

3) De informatie moet nauwkeurig, objektief en volledig zijn en mogelijkheid
tot tegenspraak bieden.
Zij moet begrijpelijk zijn, ook voor de
leek.
De informatie moet alle bestanddeleH
van de vraagstukken en beslissingen
dichter bij de mens brengen ten einde
een werkelijke vrije keuze mogelijk ttl
maken.
4) Het informatierecht is niet absoluui
onbeperkt : zijn grenzen worden be»
paald door, aan de ene kant, de n o r m a l
van rechtvaardigheid en naastenliefde
tegenover de individuele mens die recht
heeft op de integriteit van zijn persooUi'
lijkheid, zijn goede n a a m en privacy ö*
aan de andere kant door de wezenhjW
hogere belangen van de demokratiscB
!?estruktureerde gemeenschap.
5) Opdat de informatie het beoogd0
rezultaat zou bereiken, zijn v e r e i s t !
voldoende kultureel peil van de
^
meenschap, aktieve demokratische w j
langstelling, ontvankelijkheid voor « •
informatie.
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6) Het informatierecht en de informatieplicht bestaan op alle terreinen van
maatschappelijk leven : in het bijzonder in het onderwijs, in de ondernemingen, in het staatsieven.

B. VRIJHEID EN ZEGGENSCHAP IN DE
POLITIEKE EN ADMINISTRATIEVE
STRUKTUREN.

7) De plicht tot het geven van informatie in de partikuliere sektor brengt
mee :

1. Drukkingsgroepen en Parlement.

dat de ouders, en n a a r gelang van
hun leeftijd, ook de leerlingen en in elk
geval de studenten recht hebben op informatie nopens alle problemen die met
het onderwijs verband houden ;

De mogelijkheid van het individu om
inzicht te krijgen in de politieke besluitvorming en om hierop invloed uit
te oefenen wordt sterk beperkt door toenemende en deels geïnstitutionalizeerde
invloed van drukkingsgroepen die ontsnappen aan demokratische kontrole en
dit vooral in de sociaal-ekonomische
sektor.
De binding van sommige van deze drukkingsgroepen met politieke partijen
tast bovendien de onafhankelijkheid
van het politieke gezag aan.
Het Partijkongres van de Volksunie is
dan ook voorstander van :

dat in de ondernemingen de infori m t i e die krachtens de wet aan de ondernemingsraden moet worden vers'rekt, dient te worden uitgebreid en
doorgegeven aan de gehele arbeidsgemeenschap van het bedrijf •
dat het konsumentenpubliek objektief en klaar dient te worden voorgelicht betreffende de hoedanigheid van
produkten en diensten en nooens de
strukturen en organizatie van dienstenverstrekkers
8) De overheid moet ruime voorlichting
verstrekken over h a a r beleid; deze
voorlichting moet volledig en overzichtelijk zijn, met mogelijkheid tot kontrole en tegenspraak
Zulke informatie veronderstelt in de
eerste plaats de duidelijkheid en de
toegankelijkheid
van de overheidshandelingen en plannen : wetten, reglementen begrotingen, s t r u k t u r e n e.d.
9) De overheid moet de veelzijdigheid
van de informatie moffelijk maken en
a'dus de dialoog bevorderen.
De rol van de oppozitie is op dit stuk
zeer belangrijk Daarom moet zij in dezelfde mate als de regering kunnen beSf^hikken over de kommunikatiemedia.
De persvrüheid moet worden gewaarborgd en v e r s t e r k t tegen m i s b r u i k en
monopolizering, zowel van financiële
of sociaai-ekonomische groepen, als
van de overheid

— het herstel van de onafhankelijkheid van de politieke besluitvorming
t.o.v. alle drukkingsgroepen teneinde
het politieke gezag in staat te stellen
het algemeen welzijn en de vrijheid v a n
de burgers te vrijwaren onder de uitsluitende kontrole van demokratisch
verkozen vertegenwoordigers ;
— het depolitizeren vart vakbonden en
beroepsverenigingen die h u n oorspronkelijke rol van drukkingsgroepen t e n
volle moeten kunnen spelen tegenover
een onafhankelijk politiek gezag :
— met het oog op het aanzien van de
parlementaire demokratie eist het P a r tijkongres een financiële w a a r d e r i n g
van de overhel dsfunkties, m a a r t e v e n s
informatie over en kontrole op het inkomen dat overheidspersonen rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken dank zij de uitoefening van h u n
ambt.

« Ruimte » is het trejwooid in de recente mnnijeilattes van de week iian de
jeugd.
« Geeft gi] ons die juimte? » waagt de politiek ge'inte)esseeide jeugd aan de
verschillende politieke partijen.
« Ruimte » heette reeds het tijdschrift waai mee een groep vooruitstrevende
jongeien in het Vlaanderen van na 1918 Juin diang een nieuwe toekomst sameri'
vatten
De ixjep naar een nieuwe verruimde toekomst zal steeds blijven opklinken,
zolang jeugd jeugd zal zijn.
Wij geloven niet dat in de vroegere « schok der genet aties » deze loep ooit
zo hard en in zo brede kring heeft geklonken als lans. Gegiepen in een nooit geziene historische versnelling en onzekerheid, bolst de jonge mens van nu. met de
dinamiek van deze tijd, tegen de stiukturen van gisteren aan.
Strukturen zullen nog slechts levensvatbaai zijn, naaigelang zij die dinniniek
van de v(A)itdurende veiandering zullen ingebomcd hebben als een diijvende
motor.
Wat nu is, moet kunnen veranderen door de hacht van de veianlxcoordelijke
mens : dat is de demokiatie van de toekomst.
Deze vernieuwde demokratie kan niet opgebouwd worden op de giondveslen
en met de bouwstenen van de heilige huisjes van gisteren.
« Vele heilige huisjes houden hier nog stand >, zingt een vlaamse satiiische
kabaretgroep. We kennen nu stilaan wel allemaal de naam van die heilige huisjes, en de groepen die er zich in genesteld hebben.
— Het unitaire Belgique de papa : waar er nog een duidelijke disktiminatie
tussen de bewoners heerst, amper gekamoefleerd door wat « vlaamse opschriften » voor de vlaamse
kelderverdieping-bewoners.
— De filozofische en religieuze heilige huisjes : waar schoolpaktoplossingen
van gewapende vrede méér doen denken aan de vi\3egere oorlog, dan aan een
echte toekomst van eerbied en verdraagzaamheid.
— De neo-kapitalistische gouden huisjes, waarvan de bewoners langs duistere achterpoortjes terug binnen rijven, wat ze door de. enge deur van een onvolmaakte sociale wetgeving hebben moeten afstaan.
Zelfs met het inbeuken van vensters en deuren kan er binnen die oude muffe
leefruimten geen nieuwe toekomst vc^r de generaties van morgen worden gebouwd.
Ruimte voor de jeugd van morgen is ruimte scheppen voor nieuwe strukturen.
De weg naar die nieuwe strukturen zien wij als jonge Vlamingen voorgele-

2. Oppozitie en meerderheid.

De oppozitie kan, als minderheidsgroep,
vaak al te weinig h a a r standpunt n a a r
10) Met het oog daarop dient dringend
voor brengen en krijgt ook t e weinig
een statuut van de joernalist te worden
inspraak in het beleid.
ingevoerd, waardoor zijn volstrekte
Daarom stelt de Volksunie in dat veronafhankelijkheid gewaarborgd wordt.
band voor dat de demokratische doorDit impliceert tevens de orde van joerstroming van de besluitvorming geërnalisten met een demokratisch verkobiedigd wordt, dit door middel van eeni
zen tuchtraad, die instaat voor de tucht
objektieve waardering van de rol v a n
en zowel prijsgeven van de onafhankede minderheidsgroepen in het politieke
lijkheid als misbruik ervan beteugelt.
leven; konkreet zou hiermee een aanMet grotere vrijheid gaat immers grovang kunnen worden gemaakt pp getere verantwoordelijkheid gepaard.
' meente'liik of provinciaal vlak m respektiev-lijk schepenkolleges en permanente d^outaties van leden van de min11) Radio en televizie, zijn in België al
derheic' met advizerende bevoegdheid
te zeer afhankelijk van de regering en
of door proportionele samenstelling v a n
het establishment van de traditionele
de prQvinciale en gemeentelijke bepartijen en beantwoorden aldus niet
stuurslichamen, naar voorbeeld van de
aan de noodzaak van objektieve inforK.O.O.
,
,
,
matie en sluiten evenmin aan bij de
Op nationaal vlak kan de rol van de
evolutie van de openbare mening.
oppozitie o.m. geherwaardeerd worden
door het organizeren van zgn. parle12) Radio en televizie dienen hervormd,
mentaire hearings met informatie-plicht
met vertegenwoordiging in de beheersvoor de ambtenaren en allen die bi] het
organen van alle sociologische groepen
openbaar leven betrokken zijn.
en politieke richtingen, verkozen volgens een werkelijk demokratisch verkiezingsstelsel waarbij vertegenwoordi3. Staatsburger en administratie.
ging van alle richtingen gewaarborgd
wordt.
De opdrachten en bevoegdheden van
De radio- en televiziejoernalisten moede staat worden voortdurend uitgebreid.
ten hetzelfde s t a t u u t genieten als hun
Het toezicht op de daden van de uitvoekollega's van de pers, een volkomen onrende macht wordt voortdurend moeiafhankelijkheid,
met
daartegenover
een even uitgebreid recht van tegenDe vrijheid van de enkeling en mogespraak
lijkheid deze daadwerkelijk te affirmeDe orde van de joernalisten moet de
ren wordt bedreigd door anonieme teomacht krijgen,-in te grijpen tegen didaliteiten.
. , j
„„i.
rekties en redakties van kommunikatieDe Volksunie verklaart zich dan ool£
media, die de vrijheid van informatie
zouden belemmeren.
beslist voorstander van :

JEUGDBOODSGHAP
kend in de strijd die de Volksunie sinds jaren voert. « Aanvankelijk tegen all»
hoop in » ; moge deze formulering onze dank zijn wötor de vlaams-nationale generaties die ons vooraf gingen. De erkenning van de vlaamse en waalse volksgemeenschappen in de staat België is nu wel een feit geworden. Grinnikend stellen we vast dat, ondanks alle T.N.T.-kwakzalverijen,
door de stijgende macht van
de Volksunie de weg worden genomen naar de erkenning van het « zelfbeschikkingsrecht van de volkeren >. De Volksunie heeft het begrip « federalisme > zo
dkjen doordringen, dat hei een haalbare realiteit zal worden voor onze generatie,
ondanks alle achterhoedegevechten en grendelsistemen.
Federalisme en pluralisme worden nu de krachtige hefbomen van een nooit
voorheen -Jo breed uitdeinende vlaamse beweging.
Als jongeren staan wij dan ook erg kritisch tegenover het geënsceneerd te
berde brengen van IPeeuwse tegenstellingen, gekristallizeerd rond de gevleugelde wooiden « links-iedits », « konservatief-progressief », « vlaams tegen europees », « klassenstiijd » en welke woorden meer uit het sloganarsenaal. Des te
meer veidachl woidt dit alles wanneer bepaalde melodieën van jonge elementen
begeleid worden door oude muzikanten als Van Eynde en Lefèvre, die noch op
vlaams gebied noch op sociaal gebied als vernieuwende hoogvliegers kunnen beschouwd worden.
Het merendeel der jongeren in Vlaanderen deelt met ons deze bazisopvatttngen over federalisme, pluralisme en echte sociale demokratie.
Waarom zou de jeugd de omipeg maken langs konfessionele partijen, als de
tegenstelling klerikaal-antiklerikaal geen werkelijkheid meer is xtjor de jeugd
van vandaag en moigen ' Deze omweg maken is een nutteloze krachtverspilling.
Er bestaat een jonge pluralistische partij : de Volksunie!
Waarom zouden konsekwente jonge Vlamingen het straatje-zonder-eind inslaan van unitaire partijen om het federalisme te verwezenlijken? Waarom « federalizerende » programmas laten drukken op kosten van unitaire partijen die
wat blij zijn da' hun verlept blazoen met wat vlaams vernis wordt opgelVetst
door jonge « nuttige idioten » ?
Er is in Vlaander • een jonge konsekwent-federalistische partij . de Volksunie '
Waarom zouden jongeren het riziko lopen om via een progressief jongerenkanaal de vude bedding te voeden van partijen waarvan konservatieve kapitalistische machten achter de schermen de koers bepalen ?
Men kent het recent opinieonderzoek dat aanicVnde dat meer dan de helft
van de 510.000 V.U. kiezers minder dan 35 jaar zijn, een leeftijd waarop men bij
de C.V.P. nog tot de jongeren wordt gerekend.
Dit feit brengt de traditionele partijen m paniek. Het is dan ook begrijpelijk
dat die partijen geen oog hebben voor een sluitende jeugdp^litiek of een teugdbeleid dal beantuvordt aan het groeiende akttef engagement van de jeugd.
Wij hebben de jeugd. Wij vinden ze terug op alle vlakken van onze partijkaders en verkozenen en niet alleen m de VUJO.
Onze kongressen van 1963, 1967 en 1969 toonden die weg naar een eindelijk
bevrijd Vlaanderen in de volwassenheid van een doorgetrokken en verfijnde demokratie.
Jongeren, maak onze toekomst grcxrts !

De tekst hierboven is een vrij uitvoerige samenvatting van de b o o d s c h a p
van de jonge VolksuD-e-leden aan de kongressisten. Zij w e r d g e b r a c h t
o p de slotmeeting in de grote zaal van het Kongressenpaleis door een
jongere, die van zichzelf kon getuigen : « De Volksunie heeft geen speciaIe bepalingen nodig o m de jongeren een k a n s en een p l a a t s in de bestur e n en k a d e r s te gunnen. O n d a n k s mijn leeftijd ben ikzelf reeds sekret a r i s van een belangrijk Volksunie-arrondissement ».
De heer Van Houtteghem.

spreker

namens
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a) de instelling van een zogenaamde
c ombudsman » ter bescherming van de
burgers tegen administratieve willekeur op elk niveau en een gelijkaardige
instantie in het leger ter vrijwaring van
de rechten van de militairen, op bazis
van de door de grondwet voorziene
rechten van elke burger.
De verouderde en voorbijgestreefde
militaire reglementen moeten in die
zin worden herzien,
a bis) Per kanton dient van overheidswege een administratieve sociale helper voorzien, ten gerieve van de burgers met administratieve-sociale problemen.
b) de instelling van een permanente
proportioneel samengestelde kommissie
van het parlement voor toezicht op de
aktiviteiten van de Veiligheid van de
Staat, de gerechtelijke en de administratieve politie.
c) versterkte bescherming van het
briefgeheim en het geheim der telefonische kommunikaties.
d) strenge beteugeling van alle pogingen tot schending van de intimiteit en
de « privacy » van de burgers, door afluisterapparaten, telefotografie enz. en
dit zowel door de overheid als door private personen en door massamedia. Intimidatie en misleiding bij huisbezoeken door politiediensten dient streng
beteugeld
e) afschaffing van het sistematisch aanleggen van politieke dokumentatie door
de politiediensten, buiten het raam van
gerechtelijke onderzoeken in verband
met misdrijven.
f) toezicht op de beslissingen van lokale
en provinciale overheden die het grondwettelijk recht van vergaderen en het
recht op belogen beknotten onder voorwendsel van de voorrang der ordehandhaving.
gi Depolitizering van de aanstellingen
en benoemingen in overheidsdienst,
cm. door veralgemening van de objektieve criteria.

1° De volstrekte demokratische samenstelling van de ondernemingsraad.
2° De omvorming van deze raden tot
effektieve raden van medebeheer.

dende mens — hetzij zelfstandige hetzij
loontrekkende — door gelijkstelling inzake
pensioenen,
gezinsvergoeding,
ziekteverzekering en vakantiegeld.

6° Wat betreft de juistere situering van
de faktor kapitaal meent het Partijkongres van de V.U. dat de hervorming van
de onderneming moet leiden tot een
juridisch-gewaarborgde uitbreiding van
de zeggenschap der kleine aandeelhouders eventueel door een vertegenwoordiging van de gemeenschap.

1.2. Opmaken van een permanente inventaris van de drinkwaterbehoeften
per gewest en studie van de evolutie
van de behoeften daaraan.
Op bazis van voorgaande studies dienen
onmiddellijk de voorraden voorzien te
worden, die aan deze behoeften kunnen
voldoen.
De aandacht wordt speciaal gevestigd
op het gevaar van radio-aktieve besmetting in verband met de vestiging van
kernindustrie.
1.3. Onmiddellijk ter beschikking stellen van de nodige kredieten om door
middel van een degelijk distributienet
drinkbaar water te bezorgen aan de be-'
woners van de hiervan nog verstoken,
lokaliteiten.

8° De V.U. eist voor de verwezenlijking
van deze doeleinden een demokratische
hervorming van het vennootschappenrecht. De te treffen bepalingen dienen
beoordeeld op hun doelmatigheid.

10° Waar het privaat initiatief tekortschiet, dient — voor belangrijke projekten — een staatsholding opgericht, die
de gemeenschappelijke gelden beheerst
en investeert.
11° Het Partijkongres van de V.U. stelt
dat in de ondernemingen die een beroep
doen oo belangriike gemeenschaDskanitalen dp gpme'^"<^''baD ook het recht
moet '•''ijgen tot inspraak in de beleidsvoering.

1.4. Koördineren van de verscheidene
waterwinning- en distributiemaatschappijen onder één overheidsdienst met
strenge kontrole op de investeringen,
inkomsten en prijsbepaling van het
drinkwater.

VOOR EEN LEEFBARE
WERELD
1. De ekonomische vooruitgang en de
technische ontwikkeling moeten als pozitieve veroveringen gewaardeerd worden.
Deze faktoren beïnvloeden grondig de
levensomstandigheden van mens en
volk.

h) Strenge beperking en strikte reglementering van de preventieve hechtenis
i) De artistieke vrijheid dient gewaarborgd en beschermd tegen onoordeelkundige en onbevoegde censuur. Deze
laatste dient de totaliteit van de humane denkwereld te omvatten.

|.|
;
I
i

j) Het gebruik van de komputerdossiers
of magnetische banden waarin alle persoonlijke gegevens, politieke aktiviteiten en opvattingen, financies, gezondheid, gezin, gedragingen, verleden enz.
van de burgers, verzameld zijn. moet
sterk gereglementeerd en welbepaald
zijn. De burger moet steeds inzage of
kennis kunnen nemen van zijn dossier
en moet kunnen vernemen wie zijn dos^
sier raadpleegt.

b) aktivering van de studie der maatregelen ter vrijwarinj van zee-fauna en
-flora en dit in samenwerking met internationale organismen.

1° De V.U. bevestigt haar vroegere stellingname inzake het recht van de gemeenschap op inspraak in het ekonomisch beleid, vooral in die sektoren
waar ingevolge monopolie-situaties of
sterke machtskoncentraties het gevaar
van machtsmisbruik het grootst is.

2. Luchtverontreiniging.

2° De verdere uitbouw van de demokratische maatschappij vergt nieuwe sociaal-ekonomische strukturen.'

5° In de eerste plaats stelt de V.U. de
uitbreidmg en de precizering voor van
de informatieplicht der ondernemingen vooral t.o.v. het personeel. Dringende maatregelen moeten genomen
worden voor de hervorming van de rol
van de ondernemingsraden om hen zinvol te laten funktioneren.
ledere
stemgerechtigde
werknemer
moet zich kunnen kandidaat stellen bij
de verkiezingen voor de ondernemingsraad.
Het Partijkongres van de V.U. stelt in
dit verband twee principes voorop :

1.6. Verscherpte toepassing en uitbreiding van de bestaande wetgeving betreffende de zuivering van industriële
afvalwaters met strengere kontrole en
sanktionering. Hiertoe dienen dringend
europese normen uitgewerkt.
1.7 Opstellen van een programma per
hidrografisch bekken om tot een sistematische gezondmaking te komen van
dit bekken.
1.8. Goedkeuring door het parlement
van een buitengewoon krediet voor de
zuivering van afvalwaters. Dit krediet
moet bestemd zijn voor duidelijk vooraf
bepaalde projekten, zodat geen afvloeiing naar andere realizaties mogelijk is.'

1.11. a) Ver strenging en betere toepassing van maatregelen tegen de verontreiniging van stranden en havens :

a) Zeggenschap in de sociaai-ekonomische sektor.

4° Het Partijkongres van de V.U. gaat
hierbij uit van de vaststelling dat het
onderscheid tussen, eensdeels, de funktie van de ondernemer en het stafpersoneel en anderdeels, de kapitaalinbrengers (zowel uit de private als uit de
openbare sektor) steeds duidelijker
wordt.
Ook de faktor arbeid krijgt tenslotte
een nieuwe definitie en waardering.

b) Wat betreft de afvalwaters :
1.5. Dringende uitwerking mits kontrole
van de overheid van algemene rioleringsplannen per gemeente of groepen
van gemeenten met het vooruitzicht op
korte termijn zuiveringsstations voor
afvalwater te bouwen.
Speciale kredieten moeten vastgelegd
worden om de realizatie van deze plannen mogelijk te maken. Daartoe dient
de administratieve procedure voor het
realizeren van projekten versneld o.m.
door het invoeren van een maximale
termijn voor het behandelen van een
projekt.

1.9. Verwezenlijken van een europees
handvest van het water.
1.10. Dringende afwerking van de koliektor of moerriool van afvalwaters tot
Genk.

C. SOCiAAL-EKONOMiSCHE
DEMOKRATIZERING.

3° Ten einde ook in de onderneming te
komen tot een werk- en levensgemeenschap van verantwoordelijke en gelijkwaardige mensen, moet de struktuur
ervan ingrijpend worden gewijzigd en
moet ieder machtsmisbruik — individueel of in groepsverband — uitgeschakeld.

a) Wat betreft het drinkwater :
1.1. Metodisch opmaken en bijhoudea
van een inventaris van de nog niet Ver"
ontreinigde en voor drinkwater bruik.
bare oppervlaktewateren en grondwa
teren. Strenge en efficiënte maatregelen om deze watervoorraad te bescher-»
men. Studie van de mogelijkheid tot
zeewaterontzilting.

7° Wat betreft de funkties van de ber
drijfsleiding en het stafpersoneel meent
het Partijkongres van de V.U. dat ze
moeten beschermd worden tegen misbruik van de macht van de niet-aktieve
kapitaalbezitters.

9° De V.U. eist de medezeggenschap
van de vakbonden en wel in die zin dat
de reprezentativiteit van een vakverbondsorganizatie enkel en alleen mag
gebazeerd zijn op de uitslag van de vakbondsverkiezingen, die om de 4 jaar
moeten worden ingericht.
De deelname aan deze verkiezingen van
om het even welke sindikale organizatie mag niet aan voorafgaande voorwaarden worden onderworpen, evenrnin als dit het geval is voor gemeentelijke, provinciale of nationale verkiezingen.

door het treffen van strengere maatre^
gelen tegen de verontreiniging.

b) Sociale zekerheid, maatschappelijk
werk.
12° Het Partijkongres van de V.U. staat
de geleidelijke uitbreiding voor van
alle sociale voorzieningen.
Zij dienen onttrokken aan politieke invloeden en belangen en tevens uitsluitend de gegadigden ten goede te komen.
13° Het Partijkongres van de V.U. eist
dat de sociale voorzieningen vooral zouden uitgebreid worden ten gunste van de
meest behoeftige en minst beschermde
bevolkingsgroepen;

Mede door de vorming van randsteden
over geheel West-Europa ontstaan aldus
gevaren voor de mens, waartegen ordenend en beteugelend dient opgetreden
te worden.
Het Partijkongres van de V.U. staat dan
ook de oprichting van futurologische onderzoekscentra voor.
2. Het Partijkongres van de V.U. meent
in ieder geval drie groepen problemen
aan de orde te moeten stellen.

14° verzet er zich tegen dat de sociale
voorzieningen tot nadeel van de gemeenschap en van de gegadigden beheerd
worden door belangengroepen en politieke verenigingen;

A. PROBLEMEN VAN DE HINDER.

15° dringt aan op de uitbouw en de
koördinatie van een volwaardig net
van maatschappelijk werk tot stoffelijke en geestelijke hulp aan de gevallen die niet in de gewone voorzieningen
zijn begrepen.

In verband met de enorme bedreiging
met verontreiniging van het grond- en
oppervlaktewater is de Volksunie voorstander van :

16° Het Partijkongres van de V.U. eist
tenslotte gelijke kansen voor de arbei-

1. Water.

— de opricnting van een overheidsdienst voor het waterbeleid dat geheel
zelfstandig over een eigen begroting
kan beschikken, met als opdracht vrijwaring van oppervlakte- en grondwater

2.1. Gefundeerd wetenschappelijk onderzoek ter bestrijding van de luchtverontreiniging door het uitwerken van
renderende behandelingsmetodes.
2.2. Strenge reglementering en kontrole
betreffende het beperken en zuiveren
der uitlaatgassen van de industrie, da
radioaktieve afval van de kernindustrie
alsook van de huishoudelijke verbranding.
Ook hier dienen dringend europese normen uitgewerkt.
2.3. Reglementering, kontrole en sanktionering i.v.m. de uitlaatgassen van de
motorvoertuigen.
2.4. Oprichten van een permanente technische kommissie die een onderzoek
dient in te stellen naar nieuwe haarden
van verontreiniging en hun bestrijding.
Instellen van een europees handvest tegen de luchtverontreiniging.

3. Huisvuil.
3.1. Studie per gewest of grote agglomeratie teneinde de mogelijke vestigingsplaatsen te bepalen voor het bouwen
van een installatie voor huisvuilbehandeling met optie op de meest logische
oplossing voor elke plaats.
3.2. Rationalizatie bij de ophaling van
het huisvuil en uitbreiding ervan tot alle gemeenten van het land — organizatie op interkommunaal vlak.
.
Vuilnisbelten mogen niet aangelegd
worden in de nabijheid van woonkernen. Zeer dringend dient bovendien de
verdere uitbreiding van vuilnisbeltea
tegengegaan en moeten ook strenge
maatregelen worden getroffen tegen aei
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storten v a n huisvuil in beken, rivieren,
bossen of langs de openbare weg.
3.3. Koördinering v a n de diensten voor
de zuiveringsstations van afvalwaters
en deze v a n de installaties voor huisvuilverwerking.

4. Lawaai.
4.1. Stimuleren v a n de wetenschappelijk-technische ontwikkeling van de lawaaibestrijding.
4.2. Oprichting van een officieel kontro]e-instituut voor toezicht op de door fabrikanten van bouwmaterialen gepubliceerde gegevens i.v.m. de akoestische
eigenschappen van h u n materialen (geluidsdempingen en absorptie).
43. Invoering v a n een strenge rijksreglementering betreffende de izolatie in
het bouwbedrijf o.m. door het uitvaardigen van algemeen bindende normen.
44. Officiële publikatie v a n een vergelijkend overzicht van de erkende materialen.
4.5. Aanvullen v a n de reglementering
van werkvoorwaarden in de industrie :
bescherming van de w e r k n e m e r s tegen
schadelijk lawaai, en erkenning v a n beroepsdoofheid als beroepsziekte.
4.6. Verbetering v a n de reglementering
ter vrijwaring v a n de ongestoorde slaap
door optreden tegen lawaaiverwekkers
— industrie en partikulieren — tijdens
de nachturen.
4.7. Strenge toepassing van de reglementering i.v.m. het onverantwoord lawaai
op de openbare weg.

5. Giftige stoffen.
5.1. Om het levensmilieu van morgen
niet te laten vergiftigen moet h e t onmatig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen aan banden gelegd worden.
5.2. Een grondig en efficiënter wetenschappelijk onderzoek moet plaatsvinden om de weerslag van deze middelen
na te gaan en vast t e stellen w a t toelaatbaar en dragelijk is.

B. DE RECHTEN EN BESCHERMING
VAN DE VERBRUIKER
k Private besteding.
1. De technische en ekonomische vraagstukken waartegenover de v e r b r u i k e r
geplaatst wordt, worden steeds ingewikkelder en de onoverzichtelijkheid v a n
de markt groter. De v e r b r u i k e r weet
niet meer welke keuze hij moet m a k e n
of zo hij een keuze doet, wordt zij dikwijls vervalst en zelfs in veel gevallen
irrationeel. Daarom is het nodig de verbruiker een objektieve informatie t e
verschaffen o m t r e n t de kwaliteit en de
prijs van de produkten.
Deze informatie dient in de allereerste
plaats te worden verschaft door de producent of de invoerder. Zij dienen daartoe te worden verplicht door een veralgemeende labelingswet.
Op de verpakking v a n een produkt die
nen alle gegevens voor t e komen, die
het produkt als dusdanig laten kennen.
De label dient als het w a r e h e t identiteitsbewijs van het produkt te zijn.
De gegevens op het etiket dienen gesteld te zijn in de taal, of talen v a n h e t
taalgebied waarin het artikel te koop
wordt aangeboden.
2. Een onafhankelijk instituut voor warenvergelijking en kwaliteitskontrole
dient opgericht en gesubsidieerd m e t
gemeenschapsgelden om de verbruiker
vergelijkende informatie t e verschaffen
over de goederen. Met h e t oog op de verwezenlijking van een gemeenschappelijke markt dient deze informatie zich
uit te strekken tot de in de E.E.G. in
omloop zijnde goederen. Daartoe dient
samengewerkt met de reeds bestaande
europese instituten. Dit instituut moet
uitgerust worden met een dienst voorlichting.
Een europese wetgeving m e t gelijke
normen en keuringsmodaliteiten dient
tot stand te komen \>\\ prioriteit voor levensmiddelen, farmaceutika en veevoeding.

B. Publieke besteding.
Publieke besteding vraagt voldoende
openbare financiën.
De openbare nutsvoorzieningen die aanzienlijk moeten uitgebreid worden, dienen ter beschikking van het publiek te
staan tegen sociaal-verantwoorde prijzen.
Voor het gebruik van deze nutsvoorzieningen (speel- en sportterreinen, zwemOaden e.d.m.) mag het princiep van de
Kostprijs niet gelden omdat de gewone
man er dan weer onvoldoende gebruik
Kan van maken. Eèn deel van de kosten
aient door de gemeenschap gedragen.
^ ^Psnbare nutsvoorzieningen, water,
sas, elektriciteit en huisvuilverwerking

dienen door de overheid volgens kommerciële principes waargenomen. Bij de
prijsbepaling in deze bij uitstek monopolistische sektoren dienen de verbruikers betrokken.

2. Wettelijke bescherming van
de verbruiker.
— De verbruiker is onvoldoende wettelijk beschermd. Wil hij zijn rechten laten gelden dan dient hij een procedure
t e volgen, die meestal kostelijker uitvalt dan de schade die hij heeft geleden.
— De mogelijkheid van de bestraffing
en stopzetting v a n onrechtmatige verkoopmethodes dient te worden ingevoerd.
— De handelspraktijken worden geregeld door een reeks verschillende en
sterk verouderde wetten. Zij dienen t e
worden gekoördineerd en aan een moderne distributie aangepast en de misbruiken, die totnogtoe bestonden, dienen onmogelijk gemaakt. Bekendmaking van de prijzen, aanduiding van de
hoeveelheid, >reklamepraktijken, verkopen m e t verlies, uitverkopen, opruimingen, verkopingen m e t doorgehaalde
prijzen, gekoppelde verkopen, kettingverkoop, kontrole op het naleven van de
wettelijk vastgestelde prijzen, dienen
in deze wet geregeld.
— Aggressieve verkoopsmetodes, waarbij de verbruiker ongewild ten huize
belegerd wordt dienen streng beperkt
of zelfs verboden.
— De overheid dient in sektoren, waar
monopolies of prijsafspraken op hoog
niveau bestaan, prijskontrolerend en
prijsrege'end op te treden.
De voor de budgetbesteding belangrijke
sektoren : elektrische huishoudtoestellen, vlees, schoonheidsprodukten enz.,
komen hiervoor in aanmerking. Ook
prijsverhogingen bij het invoeren van
wegwerpverpakking dienen onderzocht
— Bij de verkoop op afbetaling dient
het wettelijk vastgestelde minimum te
worden afgeschaft teneinde de wet ook
toepasselijk te maken op de bescheiden
inkomens.
— Bij gebeurlijk invoeren van de reklame-T.V dienen alle voorgaande principes in acht genomen.

C. DE RUIMTELIJKE ORDENING.
Inleiding
De rechten en belangen verbonden aan
de privé-eigendom zijn ondergeschikt
aan het algemeen belang
In de maatschappij van de toekomst zal
de opbouw van een leefbare wereld immers voor enkeling en gemeenschap de
nood aan beschikbare ruimte sterk doen
toenemen.
Anderzijds is de beschikbare oppervlakte beperkt
De Volksunie beklemtoont dan ook de
voorrang van de sociale en kulturele
behoeften van de volksgemeenschap bij
de aanwending en de ordening van de
beschikbare ruimte.
In het licht van deze fundamentele optie verklaart de Volksunie zich voorstander van volgende stellingen :

A. — Wat betreft de eigenlijke ruimtelijke ordening :
1 — De onmiddellijke afkondiging bii
Koninklijk Besluit van de gewestplannen — mits naleving van de voorziene
procedures — waarvan de voorbereiding
afgesloten is teneinde de heersende
rechtsonzekerheid te verminderen en
de noodzakelijke verbetering van deze

plannen in de toekomst niet bij voorbaat onmogeli.ik te maken.
De onmiddellijke aanpassing en uitvoering van de wet van 29 m a a r t 1962 houdende de organizatie van de ruimtelijke
ordening en de stedebouw om de levende
en heersende rechtsonzekerheid op te
heften.
Het onverwijld instellen van de advieskommissies, voorzien door de wet, daar
waar ze nog niet werken.

VLAANDEREN
IN DE WERELD

1 bis. — Het stimuleren van alle tussengemeentelijke bestemmingsplannen.
2. — Bespoediging van de voorbereiding der overige ontwerpen van gewestplannen m e t verbetering van de kwaliteit van die plannen.
3. — Het toekennen van bevoegdheden
op het domein van de sociaal-ekonomische en ruimtelijke ordening aan regionale overheidslichamen.
4. — Het opmaken van een plan van
ruimtelijke ordening voor het hele
Vlaamse grondgebied met als bijzondere
doestellingen :
a) het koördineren — alle gemeenten
inbegrepen — van alle gewestplannen;
b) het koördineren van het vlaamse
plan m e t het waalse;
c) de inschakeling van de vlaamse
ruimte in de ieef- en werkruimte, gevormd door Nederland-Vlaanderen en
Noord-Frankrijk, dat samengroeit tot
één groot stedelijk gebied.

B. — Wat betreft de groene ruimten :
1. .— Maximaal behoud van de groene
ruimten door drastische voorschriften
van de overheid en zonodig aanleg door
de overheid van nieuwe.
2 — Het openstellen van deze groene
ruimten voor gemeenschapsbehoeften
hetzij door aankoop, hetzij door onteigening of mits vergoeding van de minderwaarde aan de eigenaar.
3 — Het inschakelen van het privéinitiatief bii het kreëeren en instandhouden van groene ruimten.

C. — Wat betreft het grondprijzenbeleid:
1 - Het opstellen van bestemmingsplannen ( bijzondere plannen van aanleg )
in funktie van de sociale behoefte van
woningbouw, groene zones en industrieterreinen, met de verplichting deze plannen binnen bestudeerde termijnen te
verwezenlijken.
Indien de grondeigenaars zouden weigeren hieraan mede te werken moet de
overheid tot onteigening overgaan.
2.- Het toekennen van verkavelingsvergunningen binnen de in de gewestplannen toegelaten ruimten verbinden aan de verplichting deze binnen een
bepaalde termijn te verwezenlijken en
de wegen en de andere nutsvoorzieningen uit te voeren op kosten van de verkavelaar.
Dit waarborgt de kopers van de grond
van alle valse pnjsaangiften. naderhand
fel opgehoogd dr r straatkosten . welke
onder vage bewoordingen in de aankoopakten vermeld st. an.
Wat de reeds toegekende verkavelingsvergunningen betreft, h"-. invoeren van
dezelfde verplichtingen op straf van verval.
Publikatie van elke toegekende vergunning met naam van de -^iffenaar en verkavel aar
3 - Het aanleggen van grondrezerves
door de overheid en het op de m a r k t
brengen van gronden in overheidsbezit
tegen sociaal verantwoorde prijzen.
Het invoeren m bepaalde omstandigheden van het recht van voorkoop ten gunste van de overheid voor de gronden ge'egen in de bestaande en te kreëren
voonzones.
4 - Het \festigingsbeleid moet onttrokken worden aan de spekulatie zowel als

Vlaanderen kan een leefbare en
waardevolle deelstaat zijn in een
Europa
der volken.
De
staat
Vlaanderen
is denkbaar en leefbaar in de Verenigde Staten van
Europa.
Volledige
kulturele
samenwerking binnen de nederlandse
stam
is aangewezen. Is zijn rijke verscheidenheid niet een sieraad van
de nederlandse stam, ?
Met het Noorden samen doen
loat zij en wij wensen zonder te
moeten duchten wat wij en zij afwijzen.
Het is duidelijk dat het binnenlands federalisme
in België met
een gezond europees
toekomstideaal
overeenstemt.
Met een federale
staatsstruktuur
van België ware de Benelux een
voorbeeld van samenwerking
van
kleinen op de weg naar Europa,
op voorwaarde dat de Walen dit
insgelijks aanvaarden. Onze bedoelin is het beslist niet, hen in te
metselen of te minorizeren.
Het toekomstideaal
van een federaal Europa wordt niet meer betwijfeld,
alle vertragingen
ten
spijt.
In België kennen we echter zgz.
europese federalisten die. als miriigaullisten, een europees
federalisme van de statenvaderlanden
beogen in hetwelk een
centralistisch
België Vlaanderen kan verongelijken.
Zij moeten inzien dat zij zich
vergissen.
Binnenlandse
en
buitenlandse
federalizering
liggen in één zelfde
lijn.
Het ware onverantwoord
ons met
een ziek België of een onvolgroeid
Vlaanderen aan te melden op het
federale Europa-appèl, zodanig dat
anderen zich met onze zaken gaan
bemoeien.
Het ware utopisch te verwachten, dat in grensgebieden en in een
gemengd gebied als Brussel alle
moeilijkheden
te vermijden
zijn.
Brussel dat wij « niet loslaten »
blijft een probleem, welke ook de
strukturen
ervan mogen zijn. De
enige oplossing ligt én in haar begrenzing tot menselijke
bewoonbaarheid én in dubbele
aanhorigheid van de burgers.
Aan de Walen en vooraal aan de
frankofone Brusselaars zeggen wij
primo dat wij geen verlies van
vlaamse volkskracht
noch vlaams
gebied meer dulden en in dit opzicht het radikale been stijf houden .. maar in geval van
eerlijk
federalisme hen zouden
verbazen
door onze traditionele zin voor reali'^me en maat.
Zowel op europees vlak als op
binnenlands
vlak zou het federalisme doelmatiger
zijn dan geschreven
maar niet
toegepaste
wetten ... op voorioaarde dat het
niet te laat komt.
Het is vijf voor twaalf.

Bovenstaande
tekst is het slot
van de redevoering
die senator
dr. M. Van Haegendoren
uitsprak
onder de titel «Demokratl
der
volkeren ».
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^^•~"~~~aan de politieke belangen van bepaalde
groepen.

d) een bijzondere zorg voor onze oude
stadskernen.

D.- Wat betreft de stedebouwkundige
problematiek:

2. - Voor de vlaamse gemeenschap stelt
zich een speciaal stedebouwkundig probleem ingevolge de socio-kulturele situatie te Brussel.
De stedebouwkundige planning van de
ruimte rond Brussel moet dan ook uitgewerkt worden met bijzondere zorg
voor behoud van de kulturele integriteit van het nederlandse taalgebied.

1.- De dringende afkondiging van plannen van aanleg - bestemmingsplannen voor de grote en middelgrote agglomeraties gesteund op wetenschappeliike voorzieningen op middellange termijnen
teneinde de verstedelijking op te vangen
op een menswaardige en sc-iapl-okonomisch verantwoorde wijze. Om dit in de
toekomst gemakkelijker in de n r a k t n k
om te zetten, dient de vorming van de
stedelijke agglomeraties op bestuurlijk
vlak te worden bespoedigd.
Grote aandacht moet in dit verband geschonken worden aan :
a) de herwaarding van de stadskernen
door intensieve bebouwing volgens moderne architekturele opvattineen die
voor de bewoners voldoende privacy en
verantwoorde woonkondjties waarborgen (groen, lucht, licht, r u i m t e ) ;
b) het rezerveren van ruimten door aanduiding van bestemming of onteigening
aan de rand van de^e steden teneinde latere uitbreiding volgens de onder a. geformuleerde beginselen mogelijk te makenc) maatreselen ter -"oorkoming
mors- en lintbebouwing;

van

E. - Wat betreft het beleid i.v.m. de
lan^bouwgrcnd :

DE DEMOKRATIE
DER VOLKEN

1. - De dringende afbakening van rezidentièle industriële en landboi wz'^nes.
De landbouwgrond mag slechts afge^
leid worden van zijn bestemming in het
kader van welr^m'-inde onteigeningen
ten algemenen nutte.
2. - Tegengaan van de versniopering van
de landbouwgrond • daartoe dient de
ruilverkaveling geaktiveerd en gestimuleerd te worden.
Om die reden dienen d^ nodige bodembeschermende en bodemverbeterende
maatregelen genomen te worden voornameliik het saneren van waterzieke
gronden.

Het Partijkongres van de Volksunie beklemtoont het zelfbeschikkingsrecht der
votken en herinnert aan de menigvuldige internationale verklaringen die de
jongste halve eeuw werden afgelegd.
Stelt vast dat de europese samenwerking

WIJ

en integratie tot heden toe uitsluitend
uitging van de bestaande europese
staatsorde en sociaal-ekonomische orde
in dewelke een aantal volken en bevolkingsgroepen niet tot h u n recht komen
Wenst een zo ruim en zo hecht mogelijke europese integratie.
Is van oordeel dat een konsekwent federalisme van de europese volken en streken het bestaande onrecht kan opheffen
Soreekt dientengevolge zijn gehechtheid"
uit aan het federalisme als zijnde de politieke metode die van aard is de demokratie der volken, de sociaal-ekonomische demokratie, de europese kohezie en
de wereldvrede te vrijwaren. Men moet
m de wereld tot een demokratisch samenleven komen, waarbij geschillen
niet meer door geweld kunnen worden
opgelost.
Is van mening dat de demokratie der
volken tevens een aktieve ontwikkelingssamenwerking insluit en zulks op
grond van het recht van ieder volk vrij
te beslissen over zijn politieke en sociaal-ekonomische s t r u k t u r e n en vrij t e
beschikken over zijn ekonomisch potentieel.
Realizeert zich. dat de enige werkelijke
oplossing van de schrijnende ongelijki"ajige verdeling der goederen in de wereld ligt in een struktuurhervorming
van de wereldhandelsekonomie, waardoor de ontwikkelingslanden in een
eerlijke en voor hen kompetitieve handelspositie komen te staan.
Beve.stigt opnieuw zijn onwrikbare wil
m eerste orde te ijve^-en voor het integrale federalisme in België.

KONGRESREDE
VAN DE
VOORZITTER

De heer Van der Eist sprak er eerst
en vooral z.jn tevredenheid over uit
dat het Xle Partijkongres van de Volks
unie. het eerste sedert de verkiezingen
van vorig jaar, een nieuw bewijs leverde van de pozitieve en konstruktieve
geest die de partij bezielt.
De belangstelling ging zowel naai
konkrete problemen in verband met de
verwezenlijking van het federalisme in
België, als naar belangrijke algemene
problemen met het oog op de maatschappij van morgen.
In het Vlaamse land is de Volksunie
de enige politieke partij die geen krizis
dJiormaakt, die een samenhangende en
afdoende oplossing heeft voor het fundamenteel probleem van de betr,ekkingen tussen de gemeenschappen en die
daarenboven een globale vizie heeft op
de maatsohappij en de samenleving van
morgen. In tien jaar tijd is de Volksunie niet al'^^en uitgegroeid tot een belangrijke politieke partij, maar daarenboven heeft zij ongetwijfeld een zeer
grote invloed uitgeoefend on de andere
politieke partijen en op de politieke
ontwikkeling. In grote mate is zij er in
geslaagd, haar opvattingen en haar vizie op te dringen. Dit heeft geleid tot
de krizis die ons politiek leven momenteel kenmerkt, maar deze krizis was
noodzakelijk en zal heilzaam zijn indien hieruit een nieuwe samenleving
geboren wordt.
De kans die zich na de verkiezingen
van vorig jaar aanbood om, in overeenstemming met de volkswil zoals die ge-

dringen en toe te passen. In de taalwetgeving van 1963 werd het pariteitsbeginsel reeds aanvaard voor de hogere
a m b t e n a a r s en bedienden in staatsdiensten en parastatale instellingen. In de
senaatskommissie voor de grondwetsherziening werd het tans aanvaard voor
de samenstelling van de regering. Ook
voor de staatsuitgaven wil m e n het panteitsbeginsel opdringen. Welnu, in de
unitaire staat is dit onrechtvaardig en
onaanvaardbaar voor de vlaamse meerderheid die er stelselmatig door benadeeld wordt.
Mr Van der Eist wees op het belang
van de rezoluties die in aansluiting op
de referaten door het kongres goedgekeurd werden. De referaten over de
staatsfmancies en over de ekonomle leveren een nieuw bewijs dat het vlaamse
bleke., was uit de uitslag der verkie- land alle voordeel te verwachten heeft
zingen, de staatsstruktuur aan te pasvan het federalisme en door het behoud
sen en te vernieuwen is verkeken. De
van de unitaire staatsstruktuur geremd
mislukking van de grondwetsherziening
^ x v . ' " . . ^'•'" toekomstmogelijkheden.
is te betreuren. De verantwoordelijkNiet alleen op kultureel gebied, m a a r
heid voor deze mislukking ligt echter
ook op sociaal-ekonomisch gebied heeft
bij de regering. Op geen enkel ogenVlaanderen dringend behoefte aan autoölijk heeft de regering een ernstige ponomie, aan de mogelijkheid een eigen
ging gedaan om de vereiste twee-derde
beleid te voeren en alle kansen te bemeerderheid te verwerven. De Volksnutten. Een krachtige ekonomische exunie heeft nochtans haar medewerking
pansiepolitiek is noodzakelijk om nu en
aangeboden en nozitieve tegenvoorstelm de toekomst werkgelegenheid en
len gedaan.
welvaart te waarborgen en veilig te
Zoals de zaken tans staan beschouwt stellen. Het is o.m. duidelijk gebleken
de Volksunie het als haar eerste plicht nat de ekonomische expansie in het
te verhinderen, dat de vlaamse demo- Vlaamse land hoofdzakelijk te danken
kratische meerderheid voor goed zou
IS aan buitenlandse investeringen, doch
machteloos gemaakt worden door het
i . binnenlandse investeerders in
inschrijven van grendelprocedures in
gebreke blijven niettegenstaande het
de grondwet. Een gebrekkige, afgegrengrote aandeel van Vlaanderen in de kadelde en onvoltooide kulturele autono- pitaalvorming.
mie weegt niet op tegen de noodlottige
De heer Van der Eist sprak zijn begevolgen van eenmaal aanvaarde grenzorgdheid uit over de door de regering
delprocedures.
gevoerde ekonomische politiek en de
Wat de ekonomische decentralizatie weigering, rekening te houden met obbetreft achtte partijvoorzitter Van der jektieve kriteria.
Eist het noodzakelijk, zeer scherp te j.'^y..''herinnerde aan de waarschuwing
waarschuwen tegen de poging om
die hij tot de regering gericht heeft in
Vlaams-Brabant los te maken
van R*^'i^«r'^^'"^* ^^ invoering van de
Vlaanderen en aan de voogdij van B.i.W. De invoering van de B . T W
Brussel te onderwerpen. Ook op ekono- dreigt sociaal gezien nefaste gevolgen
misch gebied mag Vlaanderen geen af- te hebben, terwijl er ook reden is om
stand doen van de arrondissementen ongerust te zijn over de ekonomische
Leuven, Halle-Vilvoorde en de randge- gevolgen.
meenten.
De V.U.-partijvoorzitter betreurde de
De heer Van der Eist k a n t t e zich tevan de C.V.P. ten overstaan
gen de voortgezette pogingen om stel- houding
^^'V.,?«^?*'^*""'e : hij stelde vast dat
selmatig het pariteitsbeginsel op te de
C.V.P. bereid is om met iedereen sa-

rantw. uitgever : Mr V.D. Eist, Beizegemstraat 20. N.O.-Heembeek

men te werken behalve m e t de Volksunie en was van oordeel, dat dergelijke
diskriminatie ten overstaan van de
derde belangrijkste politieke partij in
het Vlaamse land niet bevorderlijk is
voor de gezamenlijke verdediging van
de Vlaamse belangen en voor een noodzakelijke Vlaamse frontvorming, waarbij hij echter ook de vlaamse B.S.P.
wenst te betrekken. Een soort vlaamse
koncentratie C.V.P.-Volksunie acht hij
ongewenst en de Volksunie wil in ieder
geval h a a r volledige politieke vrijheid
en mogelijkheden bewaren. Als pluralistische partij, als vlaams-nationale
partij k a n de Volksunie geen andere
houding aannemen. Zij is trouwens vast
besloten haar eigen weg te gaan en een
deelneming aan de macht is voor haar
ondergeschikt aan de verwezenlijking
van haar programma.
De heer Van der Eist betreurde dat
het vijfentwintig, j a a r na de oorlog nog
steeds onmogelijk was in dit land amnestie te bekomen. De oorzaak moet gezocht worden in de haat van de Walen
en de franstaligen tegen de Vlamingen
en in het feit dat de amnestie-eis een
laamse eis is. Indien het een waalse eis
was, zou hij reeds lang ingewilligd zijn.
Het officiële België is in wezen nog
steeds voor Vlaanderen een volksvreemde staat en daarom moet de Volksunie
de hervorming van deze staat doorvoeren. Nooit zijn de kansen om het federalisme te verwezenlijken zo groot geweest, nooit was de overtuiging zo sterk
en zo algemeen dat de staatsstruktuur
moet aangepast worden aan j e t bestaan
der gemeenschappen.
Het vlaams-nationalisme is sterker
dan ooit, het is de bezielende kracht die
de Volksunie groot gemaakt heeft. Aan
het vlaams-nationalisme, aan de traditie van de vlaamse beweging zal de
partij in alle omstandigheden trouw
blijven. In deze geest zal de Volksunie
bij de volgende verkiezingen naar de
beslissende overwinning oprukken, opdat eindelijk de verzuchting van zovele
generaties in vervulling zou gaan : het
vlaamse volk, bevrijd van volksvreemde
dwang en voogdij, zichzelf zou kunnen
zijn en alle krachten inzetten voor de
opbouw van een welvarende, demokratische, sociaal vooruitstrevende en kultureel hoogstaande samenleving.
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FLITSEN
AARDGAS

NIXON'S

KEUZE!

Vermits Nixon al zeer jong in de politiek is gekomen (hij was een zeer jonge
vice-prezident
van Eisenhower)
is hij eigenlijk
een oude politieker,
hoewel
hij
pas vier maanden prezident
is. Maar het moet toch een heel andere
ervaring
zijn, als bijna alleenheersende
prezident uiteindelijk
de laatste beslissing in zeer
belangrijke zaken te moeten nemen, dan wanneer
men dat voor korte tijd als
waarnemende
« prezident » doet, tijdens de ziekte van Eisenhower.
Pas sinds
januari van dit jaar staat Nixon er als het ware alleen voor.
Wie tijdens de verkiezingsstrijd
geen propaganda
maakt om zichzelf op te
volgen bekritizeerd
natuurlijk
zijn voor gangers. Kennedy
bijvoorbeeld
maakte
tijdens zijn verkiezingsstrijd
ruim gebruik van een eigenlijk vertrouwelijk
rapport, waaruit bleek dat het prestige van de Verenigde Staten tijdens de vorige
administratie
nogal gedaald was. Nixon bracht eveneens, zij het in
voorzichtige
en vage bewoordingen,
kritiek uit op de Johnson-administratie.
Hij
kondigde
een krachtiger optreden aan. De grote, en in belangrijke
mate beslissende
vraag,
is nu wat Nixon er van zal maken. Zal hij « krachtiger » gaan optreden, en hoe ?
Zal de spanning stijgen, of zal het hem lukken
toch een zekere ontspanning
te
blijven bevorderen ? '
De vragen die Nixon moet t r a c h t e n te
beantwoorden, de beslissingen die hij
moet nemen zijn talrijk. De krizismomenten lieten niet op zich wachten.
Men kan zich zelfs afvragen of sommige
van die krizismomenten er niet juist
kwamen omdat er een nieuwe prezident
was, omdat Nixon juist het bewind had

DEZE WEEK
IN DE W E R E L D
In Tsjecho-SIovakije is de zogenoemde lente beslist voorbij
: Hoesak
neemt als sterke m a n de macht in
handen. Uit het verleden van deze
man tracht men zijn aktuele politieke houding: af te leiden. Hoe is echter de tijd aan hem voorbij gegaan ?
Zijn negen j a a r gevangenisleven, onder Novotny, beletten hem niet nu
een harde en dreigende taal te spreken.
De bevolking in Tsjecho-SIovakije
neemt de ontwikkeling in het algemeen eerder passief aan. Over de
nieuw aangekomen sovjettroepen die
deelnamen aan de luchtafweeroefeningen, komt geen nieuws door. De
parallel met wat in augustus van vorig jaar gebeurde is nochtans duidelijk : toen ook k w a m e n de troepen,
vertrokken, vertrokken niet — m a a r
terug k w a m e n ze wel.
De gevechten aan de wapenstilstandsgrens in het Midden-Oosten
worden steeds talrijker en ook intenser. De hoop dat de verhoudingen
daar wel stilaan zouden vastgroeien
en daarna ook zouden aanvaard worden, wordt steeds kleiner. Israël acht
zich verplicht steeds h a r d e r terug Ie
slaan.
Koning Hoessein blijft ongewoon
lang uit zijn land afwezig. Waarschijnlijk als een soort gevolmachtigde ambassadeur van de arabische
wereld. Maar ook wel als de m a n die
Wellicht wanhopig vecht voor zijn
eigen land en troon. En beide zijn
sterk met elkaar verbonden.
Nixon neemt militaire maatregelen
om de noord-koreaanse aanvallen op
de amerikaanse waarnemingsvliegtnigen en boten te verhinderen of te
beantwoorden. De Japanse regering
acht die waarnemingen of spionnage
noodzakelijk en steunt de houding
van Nixon.
Hoe zal het referendum in F r a n k r i j k
aflopen ? Alleen de grootste onzekerheid staat vast. De Gaulle gaf in elk
geval zijn zeer verscheidene tegenstanders de gelegenheid zich te verenigen op één enkel antwoord : Neen.
' De toestand in Noord-Ierland groeit
naar een hoogtepunt : engelse troepen moeten worden ingezet om belangrijke punten te beschermen teffen bomaanslagen. De grote tijd van
ae lerse vrijheidsstrijd schijnt terug
£*^eerd te zijn. De ierse regering
" « h t zich tot de Verenigde Naties.

overgenomen. Dit geldt waarschijnlijk
voor de krizis in het Verre Oosten, aan
de Oessoeri. Over de spanning en de
incidenten die daar al jaren duren hebben wij in het Westen eigenlijk nooit
iets gehoord. Die feiten waren natuurlijk wel bekend aan de geheime diensten, m a a r het feit dat zij nu in de
openbare belangstelling werden geworpen, heeft toch ook betekenis. Heeft de
Sovjetunie hiermee willen suggereren
dat de toenadering tussen de beide
« blanke » grootmachten dringender dan
ooit moet bevorderd worden ? Misschien
wel, m a a r dan moet de tegenstelling
tussen de beide kommunistische machten, de Sovjetunie en het rijk van Mao,
inderdaad opk zo diep zijn, zo onoverkombaar als dit voor ons, krantenlezers,
wordt voorgesteld.
Vrij algemeen wordt aanvaard dat de
invloed van Rusland in Noord-Korea
groot is. De vraag is echter of die invloed groter is dan die van het nabije
China. En daarvan hangt dan de betekenis af van de incidenten m e t de amerikaanse waarnemingsboten en vliegtuigen. Dat er gespionneerd wordt is
tenslotte de normaalste zaak ter wereld, dat spionnen gesnapt worden en
berecht worden is al even normaal,
m a a r dat 'n staat zich hierbij waagt tot
op de grens, of zelfs er over, van w a t
het zelf tamelijk willekeurig
zijn
machtsgebied noemt is minder normaal.
En in elk geval roept dit optreden of
het nu ter zee of in de lucht gebeurt,
in Amerika zelf zeer heftige reaktie? op.
Reakties waarover in het « buitenland »,
bij ons. niet zo heel veel wordt bericht,
maar die de houding van Nixon ongetwijfeld sterk kunnen beïnvloeden
Nixon heeft Johnson verweten dat hij
te zwak was tijdens het incident m^t de
Pueblo. Wij weten nu al w a t hii zelf
in een gelijkend geval doet : hii versterkt de militaire macht in dat gebied.
En n a a r verluidt zou bij een volgend
incident onmiddelliik en zonder waarschuwing gereageerd worden. Met instemming van de Sovjetunie ?
Een bijna gelijklopende ontwikkeling
t e k e n t zich af in de houding tegenover
Vietnam. Een paar weken geleden werden tamelijk vage verklaringen v a " medewerkers van Nixon uitgebazuind als
zou de nieuwe administratie heel hard
en bijna onvoorwaardelijk aan de<;p«kalatie denken. Nu blijft daar praktisch
niets meer van over. De Amerikanen
blijven. De mogelijkheid dat zij, a's h u n
gezicht m a a r gered werd. ten slotte toch
een kommunistische overheersins in
Zuid-Vietnam zouden aanvaarden. Hikt
nu wel uitgesloten. Speelt ook hier de
spanning tussen de kommunistische
grootmachten een beslissende rol ?
Ook in het Midden-Oosten tracht
Nixon een nieuwe koers te varen : hij
wilde en wil wellicht nog, de verhouding tot de arabische staten verbeteren.
De diplomatieke aktivileit van de Jordaanse koning Hoessein heeft de laatste
weken een intensiteit bereikt als nooit
tevoren. Maar ter plaatse, daar waar de
kanonnen staan en de vliegtuigen startklaar, daar stijgt de spanning. Daar
wordt de toestand gewoonweg dramatisch en kritiek. Willen de Israëli's
Nixon verplichten tot een beslissende
keuze ? En hoever zal de Sovjetunie de

Arabieren laten gaan ? Hoeveel invloed
hebben de Soviets op El F a t a ?
In een voor het ogenblik veel rustiger gebied, het atlantische en europese,
heeft Nixon. waarschijnlijk onder invloed van zijn persoonlijke raadgever
Kissinger, blijkbaar al een beslissing
genomen : de amerikaanse politiek zal
minder dan tevoren voorrang verlenen
aan het gebied van de Stille Oceaan. De
europese waarden zijn gestegen! En
ondanks alle echte of schiinbare rust in
dit gebied kunnen wij. als Europeanen,
ons daarover slechts verheugen. Wat
natuurlijk niet betekent dat ook daaraan geen echte schaduwzijden vastzitten.
Belangrijker is echter de vraag waarop het antwoord slechts vaag kan vermoed worden : Nixon wil heel beslist
de voorrang van zijn land, ook militair,
veilig stellen en hij is bereid daarvoor
de nodige beslissingen te nemen en ook
het nodige geld beschikbaar te stellen.
Maar hoe zal hij die macht gebruiken ?
Naar men nu al veronderstellen kan en
w a t men in elk geval hopen moet. niet
al te voortvarend. Niet onbesuisd. Nixon
heeft waarschiinlijk uit eigen ervaring
geleerd dat ook de tijd een faktor is die
niet altijd ongunstig werkt. Maar dat
hij zijn land, en zo ook zichzelf, ooit
zou laten neerhalen tot een tweederangspozitie lijkt wel uitgesloten De
eerste keuze van Nixon heeft niet veel
origineels, misschien is zij onvermijdelijk. Maar wat zal die keuze betekenen
in elk konkreet geval. In het Verre
Oosten, in Vietnam, in het MiddenOosten, in de verhouding tot de Sovjetunie ?
t
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Een van de zeldzame ekonomische zwakke punten van de
Republiek Zuid-Afrika was het
ontbreken van aardolie. Daarin
was deze republiek nog volledig afhankelijk van invoer uit
het buitenland en daardoor
was ook de politieke zelfstandigheid lichtjes in gevaar. Ook
daarin is nu verandering gekom e n : dr. Carel de Wet, de
zuidafrikaanse minister
van
mijnen en planning heeft in
het parlement aangekondigd
dat op het kontinentale rif, ter
hoogte van Plettenbergbaai, in
de Kaapprovincie, belangrijke
lagen petroleumgas werden ontdekt. Geschat wordt dat op
een grote hoeveelheid gas per
dag kan gerekend worden. Belangrijk is dat deze boorput
ook gekondenseerde lichtpetroleum oplevert. Nog een tweede
gaslaag werd ontdekt op een
lagere diepte. Het
aardgas
werd ontdekt op ongeveer zestig kilometer van de zuidafrikaanse kust, maar volgens de
konventie van Geneve horen
de minerale rechten aan ZuidAfrika toe.

DIABOLO BRANCO
Deze titel « Diabolo branco »,
de blanke duivel, is geen
scheldnaam. Het is een eretitel
die de zwarte en blanke soldaten van zijn groep geven aan
de vierendertig jarige Daniël
Roxo. De Portugees Roxo was
negen jaar lang jager op groot
wild in de afrikaanse wouden
en steppen. Sinds in Mozambique de guerrilla-oorlog is
uitgebroken, voert hij daar zijn
eigen oorlog. Dat wil zeggen
dat hij m e t een kleine groep
en steunend op inlichtingen
van de inlandse bevolking,
offensief optreedt. Hij verdedigt geen stellingen m a a r gaat
de opstandelingen opsporen en
aanvallen. Zo wordt hij ook als
een guerillastrijder beschouwd.
De zwarten vrezen hem meer
dan een ganse legereenheid.

ALL CAPP

«illlliSIPIillM^
Op vele stranden,
langs vele
rivieren
lopen ze wacht en verkennen
ze, de
naamlozen
die andere naamlozen
vrezen of haten.

Deze naam is in Europa zeker niet algemeen bekend. In
de Verenigde Staten heeft deze
man echter al tientallen jaren
een zeer grote naam als humorist en cartoonist. In de tijd
van de McCarthy-jacht op kommunisten verwierf hij zich een
-stevige faam als « liberaal », in
de amerikaanse betekenis van
het woord. Tegenwoordig keert
hij zich echter zeer heftig tegen de studentenrevolte. Hij
gaat ook voortdurend voor studenten spreken en laat er zich
goed voor betalen (3.000 dollars
of 150.000 bfr. per avond). Hij
spaart m e t zijn ruwe humor
zijn toehoorders niet. Op de
vraag of marihuana wettelijk
moet worden toegelaten, antwoordde hij : «Natuurlijk. En
ook moord, verkrachting, enz.
dan zouden we alle misdaden
hebben
weggewerkt. »
Als
iemand hem een gemeenheid
toeroept, schreeuwt hij terug
« I n orde, nu kennen we uw
naam. En nu uw v r a a g » .
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wedstrijd was maar een saai en onnozel gedoe en de mexikaanse ploeg leek
ons geen «sjiek toebak » waaid Ze had
trouwens al verloren van Luxemburg
en dat wil wat zeggen ' We begrijpen
niet wat de Mexikanen aanzet zo'n lange reis te maken om hier zo'n pietluttig^ beetje sport te komen bedrijven Dat
onze Rode Duivels als overwinnaars
uit dat partijtje balleken-trap kwamen,
kan ons dus niet erg begeesteren Maar
we willen er graag bij vermelden dat
ze met deze overwinning een seizoen
zonder nederlaag afsloten En dat verdient alleszins gelukwensen .

ilili'»'*»"^^ P*'*'iiJiiililllllfc

JOS WAS DE MAN (N)
Men schijnt zo min of meer het middel gevonden te hebben om Merckx m
bedwang te houden In de slotfaze van
de wielerwedstrijd «de waalse pijl*
was hij er wel bij, maar toen hij naar
het einde toe van zijn gezellen wou
wegwandelen, pakte dat deze keer
«geen verf» Wat Merckx met kon,
speelde Jos Huysmans wel klaar Enigszins profiterend van de rivaliteit tussen Faema (Merckx) en Flandna (de
Onverwacht maar reer ver(1if>n<:tehik Vlaemmck) — verbazend die twee
overschrijdt Jos Huvsman<. de witte broers — poetste hij kort voor de aanmeet te Chaileroi « De waalse pijl » i9 kom=;t de klassieke plaat om zeer vergewonnen..
diend deze mooie wedstrijd te winnen
Daarmc' '= Han pen derde merk m de
dans gf piongen Tot dusver werd alles
MADOLLES GEVRAAGD
«Sportleven», diep-serieus orgaan van
de even serieuze voetbalbond heeft een
leerrijk artikel gewijd aan de « madolles» waarop spelers en « offisjel'en » het
recht hebben recht te hebben Wie ti l
heeft om te wachten, mag na een lan
loopbaan in de bond als hij daar « goe
tmg» in heeft dergelijk blik vanwe
bond of staat aanviagen De ondersrh(
dmg vanwege de staat zal echter noc
hoger zijn dan een ridderorde Dat In.a
ons al een kaakslag voor de gerechtigden en een diskrimmatie met de Fransen, die reeds na korte tijd koersrijden
en piassen-weigeren de «legion » kunnen krijgen Verder moet ge ir België
de madolle-gerechtigde leeftijd van 42
jaar bereikt hebben En daarenboven
hebben de onderbureeloversten van de
gemeentelijke administratie en de loonslaven van ministerie of spaarkas geen recht op Zeg nu zelf wat is d
voor een onrechtvaardigheid '

NIET TE ZOLDER
Zoals men weet heeft men de autowedstnjd, de zg grote prijs van België,
te Francorchamps moeten afgelasten
omdat de omloop vooral bij regenweer
te gevaarlijk is Dat is niet alleen aan
de omloop zelf te wijten, ook aan de
bouw van de renwagens Maar daar gaat
het hier niet om Wel over de vraag of
men die grote prijs dan met kon laten
rijden op de omloop te Zolder Volgens
de inrichters een onnozele vraag ze
zijn met tal van argumenten komen
aandraven waaruit moest blijken dat
dc^arvan geen sprake kon zijn Naar
onze bescheiden mening met wat al te
veel argumenten tegelijk Zender terzake bevoegd te zijn, hebben wij de
mdruk dat men aan verschillende van
die bezwaren toch had kunnen verhelpen als men dat werkelijk gewild had
Maar een grrrand prrrix de Belgique m
een trou ^-omme Zoldère, figurez-vous!
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Met de vuist werkt doelwachter Trappenters de bal weg voor de neus van
Danngman Laffont.

de waaUe pijl» • de heren Merckx~ De Vlaemlnck, Godefroot, Van Springel..

gewonnen door Faema en Flandna Met
Jos kwam ook Cools met zijn Mann-en
aan bod

gaans de goede ontsnappingen, tot paars
uitslaande razernij van zijn patron Cois
Cools, die al meer dan eens kort en
goed te verstaan gaf dat Van Springel
een « ezel »is

OUD VERHAAL
In een artikel over Raymond Ceuleman<; die op dit ogenblik zijn tiende
titel van wereldkampioen (absoluut unicum) bmnenrijft herinnert Fred Daman er in « Sport 69 » aan dat de Raymond wel erg lang heeft moeten wachten op enige «officiële» erkenning,
onder de vorm van de nationale trofee
voor sportverdienste En Fred vertelt er
meesmuilend een anekdootje bij Toen
Raymond die trofee dan eindelijk toch
kreeg (in het Frans vanzelfsprekend)
was zijn bond de biljartfederatie, zó
trot<; dat hij een speciaal nummer van
het bondsblad uitgaf Op de voorpagina
prijkte een grote foto van m'sieur Troffaes Ie president tres distingué Maar
verder in het blad werd zowaar ook
wat over Ceulemans geschreven Nogal
we! dat Raymond wat te groot is om
zich van dergelijke kinderazies wat aan
te trekken

MOOI MAAR OYEBBODiG
Onze dagelijkse krant betreurt dat
ons vnj onderwijs te weinig aandacht
besteedt aan haar eigen sportspelen en
verwijst, in dat verband naar Spanje
waar de diverse finales van de schoolkompetities uitgroeiden tot een soort
kleine olimpische spelen waaraan duizenden jongeren overwinnaars in de
regionale kampioenschappen, deelnamen Wij voelen wel wat voor dergelijke finales in zover ze een propaganda
kunnen zijn voor goede sportbeoefening Anderzijds schrikt het ver doorgedreven kompetitieprincipe ons wel
wat af en ook die «elite-met-lauwerkrans » Ons Inkt het voorlopig belangrijker dat ervoor gezorgd wordt dat de
jongens en meisjes «zo maar» wat
sport gaan beoefenen zonder grootsopgevatte finales, zonder aantredende
elite

VLAAMSE T.V.
Zaterdag 26 april
H 30 t o t 16 50
Voetbal Rechtstreekse
reportage v a n u i t Wembley van de f i n a l
om de Beker van Engeland —
18 50
Z a n d m o n n e t i e — 18 55
Dons Day sho»
— 19 20
Het zee a q u a r i u m Documen
t a r e van Dr Werner Lutje — 19 42
De vogelverschrikker Tsjechoslovoaks ani
m o t i e f i l m p i e — 19 50
Keurig Frans —
19 52
Z o e k l i c h t — 19 57
Mededelin
gen — 20 0 0
TV nieuws — 20 25
Memorandum
van
een
dokter
Een snelle diagnose —
21 15
Chan
Beat Showprogramma — 21 55
Echo
— 22 25
M a n n i x — 23 15
T V nieuws

Zondag 27 april
14 30
Poly m Portugal — 14 45
Kapitein Zeppos
Tweng — 15 15
Binnen en buiten — 17 15 tot 17 55
Lenteparade — 18 15
Klem kleui
kleutertie — 18 35
&portreportage
19 05
Ben de Beer
Driifzand —
19 30 De geschiedenis van de XXIe
eeuw
Elektror ische geneeskunde
— 19 55
Mededelingen — 20 00
TV nieuws — 20 15
Sportweekend
20 40
Biografie
Jerome Kern —
2125
De afstammelingen
De
Ghandl s — 22 20 TV-nleuw8

Maandag 28 april
14 05 tot 15 10
Schooltelevisie
18 55 Zandmannetje — 19 00 Zor
1 o Ven aad — 19 25 Vergrootglas
op de postzegel — 19 40
Openbaar
kunstbezit
« Adam en Eva » van
Petex-Paul Rubens — 19 50
Hier
spreekt men Nederlands — 19 55
Mededelir gen - De Weerman —
20 00
TV-nieuws — 20 25
High
Chaparral
De verloofde — 21 16
Ten huize van Ernest Van den
Driessche naïeve schilder
22 05
Gastprogramma
De Socialistische
Gedachte — 22 35 TV-nieuws

Dinsdag 29 april
14 05 tot 16 00
Schooltelevisie —
17 55
Schooltelevisie — 18 55
Zandmannetie — 19 00 Tienerklanken — 19 25
Kijk en kook —
19 50 Keurig Frans — 19 52 Zoeklicht — 19 57 Mededehngen —
20 00 TV nieuws — 20 25 « Pleidooi voor eer rebel » Door de Algeriinse schuiver Emmanuel Robles —
22 25
TV nieuws

Woensdag 30 april
17 00 Tip top _ 18 00 Schooltele
visie — 18 55 Zandmannetie —
19 00
Ateliei — 19 25
Arena —
19 50 Hier spreekt men Nederlands
— 19 55
Mededelingen - De Weerman — 20 00 TV-nieuws — 20 25
Speelfilm
De kameraden — 22 30
Gastprogramma
Het vriie woord
— 23 00 TV-nieuws

Donderdag 1 mei
WAT HIJ DRINGEND M O b i

ONGEKLOPÏ
Verleden week zijn we, samen met
nog enkele andere mensen, zowat op de
tast naar de donkere Heizel getrokken
om er de voetbalwedstrijd BelgieMexiko bij te wonen Veel hebben wij
er niet gezien en dat was niet alleen
aan de verlichting te wijten Heel de

De grote verliezers uit

I yii

Het enige doelpunt in de wedstrijd
Sporting Charleroi-F.C Luik Het werd
gemaakt door Boulet, nummer
9,
die met twee tegenstrevers in het luikse net terechtkwam

Ons van veel sportlektuur toch al
licht geblazeerd oog ging even aan het
knipperen bij het lezen van deze knaltitel in een krant « Herman van Springel moet dringend leU doe- » Eerst bedachten WIJ dat zulks iedereen wel eens
kan overkomen maar bij nader inzien
bleek het met dat te zijn wat Herman
dringend moest Het zou er voor de
man eerder op aankomen, in de koersen
wat meer initiatief te nemen en niet
altijd rustig aan het staartje van het
peleton te bengelen wachtend tot de
beslissende ontsnapping al lang buiten
schot is Inderdaad, Herman mist door-

18 55 Zandmannetie _ 19 00 Tienerklar ken — 19 35
« Prof vis »
Satirische filmfantasie — 19 50
Keurig Frans — 19 52 Zoeklicht —
19 57 Mededelingen — 20 00 TVnieuws — 20 25 De Forsyte Saga
De nimf — 21 15 1 mei-programma
— 22 15
Première — 22 55
TVnieuws

Vriidag 2 mei
14 05 tot 16 00
Schooltelevisie —
18 55 Zandmannetje
19 00 Protestants godsdienstige uitzending —
19 30 Ziet u er wat in ? — 19 50
Hiei spreekt men Nederlands —
19 55
- Mededelinger - De Weei^
man — 20 00 TV-nieuws — 20 25
De twaalfde nacht romantische komedie van William Shakespeare —
22 15 • TV-nieuws — 22 20 tot
23 10 Liederrecital door Victoria de
los Angeles bei?eleid door Geralö
Moore
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Vierde Golioquium over
imtormatie en demokratie
Het politiek vormingsinstituut « Lodewijk Dosfel» wil buiten
een permanente en indringende bazisvorming van de belangstellenden, tevens door colloquia de aktuele vraagstukken belichten,
die zich in de samenleving van het Vlaanderen 69 stellen.
Zo hadden we reeds onze fel opgemerkte colloquia over de
ruimtelijke ordening, de hervorming van de staatsinstellingen en
dit over medezeggingsschap en vernieuwing.
Tans wil het Dosfelinstituut, in het kader van de huidige
beroering die is ontstaan rond de nieuwsmedia, zich — met de
deelnemers — buigen over de vraagstukken van de vrijheid en
de onafhankelijkheid in schrijvende en sprekende pers en wil het
tevens het geheel van deze vraagstukken stellen in het spanningsveld van informatie en demokratie. Behalve de bekende specialisten ter zake, die in hun referaten de stof uitvoerig zullen
belichten, krijgen de deelnemers ruim de kans om zelf eigen
meningen, vragen en suggesties in te brengen, zoals trouwens
blijkt uit de schikking van het hiernavolgend programma.
PROGRAMMA
14 mei te 20 uur : algemene situering van het tema. Dr. M.
Van Haegendoren. Diskussie.
15 mei voormiddag te 9 uur : 2 referaten door vakmensen.
— Vrijheid van informatie en demokratie in radio en T.V.
XMaurits De Wilde).
— Vrijheid van informatie en demokratie in de drukpers
[•(nog vast te leggen).
Namiddag te 14 uur :
— Paneelgesprek door beroepsmensen uit sprekende en
schrijvende pers.
— Open gesprek en debat tussen deelnemers, paneelleden
en referaathouders.
Eind rond 18 uur.
PRAKTISCHE SCHIKKINGEN
Datum : van 14 mei 1969 om 20 üur tot 15 mei (O.H. Hemelvaart) tot 18 uur.
Plaats : Filosofenfontein, Waverse baan 352, Heverlee.
Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 60.
Praktika : er is mogelijkheid tot internaat voor 40 personen.
De internen komen aan om 18 uur 45 op 14 mei en kunnen avondmalen om 19 uur 15. Gelieve zelf lakens mee te brengen. Op 15
mei kan elke deelnemer ter plaatse middagmalen.
INSCHRIJVINGEN
Internen : inschrijvingsgeld logies, overnachting en 3 maaltijden inkluzief 250 fr.
Vujo, V.N.S.U.-studenten 175 fr
Eksternen : inschrijvingsgeld, middagmaal inkluzief 200 fr.
Vujo, V.N.S.U.-studenten 100 fr
Gireer op Kredietbank Brussel 1 (p.r.k.224.43) voor rekening
3300-13-83.555 van Dosfelinstituut met vermelding inschrijving
colloquium 14-15 m.ei
Opgelet : gezien het beperkt aantal' deelnemers wordt de
inschrijving slechts definitief na ontvangst van het overschrijvingsbewijs.
BELANGRIJK
Alle briefwisseling en alle kontakten, besfemd voor het
Oosfelinstituut moeten voortaan gericht worden aan :
Dosfelinstituut v.z.w.
Politiek vormingsinstituut.
Erkende instelling voor volksopvoeding.
Tribunestraat 14.
Brussel 1 (tel. 19.12.02),
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M I L J O E N E N DER LIEFDE
Het propagondocomité von de V.Z.W. « Stichting St.Oda > Overpelt doet ooit op U een beroep.

Ook in uw kennissenkring is er wellicht een verstandelijk gestoord kind.
St.-Oda-Overpelt bouwt een modern instituut
voor deze kinderen,
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VERMINDEHING VOOH
VU LEDEN

IS16-1
17fl

isM

19fl
70 H

HELP HEH GELUKKIG L E V E N !
Stort uw steun op P.C.R. 927255 van
Miljoenen der Liefde. St.-Oda. Overpelt.
Onder de hoge bescherming van
Dhr.it. Róppfe^G^jUverneur van Limburg.

Vlaamse instelling Brussel
zoekt

Kamiel
Verschraegen

Dokumentalist

INSTALLATEUR - LOODGIETER
SANITAIR - VERWARMING
Priisopgave zonder verbintenis
Plaatst en herstelt in gans
liet land.

Niveau : regent, maatschappelijk assistent of
bibliotekaris
Schrijven bureel blad
onder T 49

Dokter Em. Maeyenstr. 36
ST. AMANDSBERC

Aanbevolen
Huizen
Manége « VOLMOLEN >
Opoeteren (L.)
Paardenpension - Rijlessen
Wandelingen.
Restaurant-Bar-ZwembadCamping.
TEL. (011)648.34
PENSION . CAFE - FRITURE

WERE

Dl

R. Cornelis-DenIssen
P. De Smet De Nayerstraat 19
Middefkerke
Vlugge en verzorgde bediening

HOME

HERMES

BOEKHOUDEN
MODERNE

CfilMüAl

TALEN

HANDELSCORRESPONDENTIE
^ ENZ. B
DAG- EN AVONDLESSEN

Zuidlaan 54, Brussel

Volledige
secretariaatcursussen
STENO- en DACTYLOGRAFIE
in vier talen

^

temonnierlaan 211, Brussel
Tel (02)11.00.33

«^e school waar V l a m i n g e n
«'ch ^ u i s voelen

WENTELPOORT

BIJ UW OPTICIEN

VRAAG

type ALUGA

eigentijdse woninginrichting
Rijtchoolstraat 45 B
ST. TRUIDEN
Telefoon > (011) 741.96
AANBOUWKEUKENS
Specialist : H . D O X p.vb.a
Carnotstraat 133, Antwerpen
Standaard- en maatwerk
MULLER EN ZEYHER KEUKENS

AL AL KEUKENS - CLASAL
Fabrieken te Ramsdonk
fel. 015/714.47
Vochtbestand - Vuurvast
Matige prijs
Voor West-Vlaanderen l
DE MEYER Walfer
Bruggestraat 136, Zwevezele
tel 051/612.84

c PIET POT »
Antwerpen's gezelllgstf

BierkeWer
Grote Pleter Polstraat A
(btj Sulkanvl)
Open vanaf 8 uur •'avonds
Maandag en dinsdag ge*]oien

BRILMONTUREN
ingevoerd door Janssens & Co Schilde
Zaakvoerder M. Vanderbruggen - Tel. 03/79.07.95

REISBUREAU
Vlaams Reisbureau n.«
Maatsch. zetel i Antwerpen 2
Tel.
T03)49.30.45
49.15.94

Bezoek « Gasthof
DE VEERMAN »
Kaal 26, St-Amands a.d. Schelde
Tel. (052)332.75
Mosselen - Paling
Uitbater : Jan Brugmans

Alle troeven in handen
na een V.T.B.-Studievakantie
%andeiarciultvoaiing
o n c % # E -r
Poort gant In aluminium. OmlIJttlno B R C V C T
ki sephosfatMrd* staalplaat
O 'S n O o
2wr Hchta bediening.
ZOUVO
Automatische ilultlng.
Voordelige prijzen.

JEURCLOO
A. JEURISSEN - CLOOSTERMANS & ZONEN

ZONHOVENWelerttTMt, 2 -

T©l. 011/132.31 & 132.36

levendige talen leren in een aangename vakantiesfeer
verblijf bij een gezin (naar k e u z e in Engeland, Frankr i j k , Duitsland, I t a l i ë en Spanje)
praktische kursussen volgen aan een befaamde instelling
Op eenvoudig verzoek kosteloos uitgebreide dokumentatie i

V.T.B. STUDIEVAKANTSE
St. jakobsmarkt 45, Antwerpen

Tel. (03)31.09.95
of in de bijkantoren te Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk,
Leuven, Mechelen, Oostende, St-NIklaas en Roeselare.
Eveneens bij onze vertegenwoordigers.

Oe specialist (ter
standaarddeuren

|. LEEMANS Deurnc xuid
Van Havrelel 70, f«l. 35.63.17
Agent - Oe Coane
Kortrijk

EURO-DOMI
Moderne MoonlnrJchtlnQ
Kruidfulnlaan 6, Bruttel 1
(tussen A Maxlaan «r
E. Jacqmalnlaan)
Tel. (02)18.1717
i-»-68

Tapijten CASPERS
Mechanische en Panische
Tapijten • Vloerbedekkingen
Gentsestraal 6, AALST
TeL (053) 291.89
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Men zou een zeker begrip kunnen opbrengen voor Vlaamse extremisten die, uitsluitend
steunend op de actuele tendens, waarvan niemand kan zeggen hoe lang ze zal duren, beweren dat Vlaanderen economisch zijn plan
zou kunnen trekken
Dat echter onze Waalse landgenoten, die
weten wat Wallonië krijgt aan hulp van de
Belgische eenheidsstaat, beweren dat Wallonië
worstelend met ernstige en diepgaande moeilijkheden, gebaat zou zijn door afzonderlijk
te gaan boeren, kan toch geen mens ernstig
nemen.

PERS

Wat wél waar is en waar Vlamingen en
Walen en, indien ze wijs zijn, ook de Brusselaars zich ernstig moeten over bezinnen,
is dat de hoofdstedelijke agglomeratie tot dusver in deze Staat het laken al te gretig naar
zich toe heeft getrokken ».

pijlen op de boog houden Het komt er voor
haar ook op aan, nu ze zich als autonome
Vlaamse partij organizeert, haar rechtse konkurrenten te ontwapenen. En daarbij ducht ze
vooral de Volksunie.
We wezen er reeds op dat in de Vlaamse
CVP de gedachte aan een nieuwe « Vlaamse
koncentratie » weer levendig wordt.
De CVP beweert geen « Vlaams Nationale
Partij » te willen worden. Niettemin gaat ze
de Volksunie op steeds meer terreinen ontmoeten : het Vlaams Ekonomisch Verbond,
bepaalde financiële en ekonomische relaties
wijzen in die richting ».

Nochtans zullen we blijven herhalen dat df>
bevolking om de tuin wordt geleid, en WA
zullen dit verduidelijken...
... Voor ons zijn er twee groepen van fede
ralisten in ons land : de groep van de naïeve"
Imgen, die niet nadenken en die zich blind
door een toverwoord laten meeslepen
en
de groep van degenen die in hun achterhoofd
verborgen houden, dat de eventuele toepassing ervan noodzakelijkerwijze op zeer korte
termijn naar de volledige afscheiding moet
voeren ».
Walter Lieten

DE NIEUWE GAZET

De oogst was overvloedig. Zelden is er zo
geschreven over een Volksunie-kongres als dit
jaar. De tijd van het doodzwijgen is voorbij.
Het belachelijk maken gaat ook niet meer. In
de plaats is gekomen een tamelijk objektieve
foon bij de verslagen (al schuilen er nog wel
adders In het gras). Maar dan de kommentaren ! Hier moeten lui als Jos Van Eynde weer
hun uiterste vormen van beheersing bovenhalen of we kregen zo weer de voorhamerliteratuur.

DE STANDAARD
Was de enige krant « met foto ». Een deel
voorpagina en een ruim verslag verdergaand
op biz. 2, waar de reporter de ijver van onze
kongressisten opmerkte in vergelijking met
die op vele andere kongressen.
De Volksunie manifesteerde zich op haar
Elfde partijkongres als de volwassen geworden
derde grootste politieke partij in Vlaanderen.
Geen banieren en krachtige slogans in het te
kleine Kongressenpaleis: ook geen strijdliederen. Er werden in de sektievergaderingen
a.h.w. wetenschappelijke referaten gehouden
met veel cijfermateriaal over de ekonomische
leefbaarheid van de deelstaat Vlaanderen, de
openbare financiën, vrijheid en zeggenschap
rnaar ook over de demokratisch onderwijs, gelijke kansen voor de vrouw, ruimtelijke ordening en bescherming van de verbruiker. In
vergelijking met andere kongressen werd er
weinig gespijbeld, er werd gediskussieerd
over nuances in de besluiten en er werd gestemd
De kommentaar kwam volgende dag via
Manu Ruys. Ook hij vat op een pozitieve manier onze situatie samen van uit zijn standpunt gezien.
Het kongres van de Volksunie heeft bevestigd dat die partij enkele soliede troeven in
haar spel heeft. Zij beschikt over een populaire leiding met een duidelijk Vlaams imago en
over een dynamisch kader. Zij drijft op een
federalistische stroming, die haar de jongste
tien jaar van éep kamerzetel op twintig zetels
bracht, en die de jongste tijd zeker niet verzwakt is Zij kan als oppozitiepartij een programma voorstellen, dat niet bezwaard wordt
door de beperking, dat het eventueel in een
regeringskompromis moet worden ingeschakeld Zij haakt niet langer vast aan een beperkt taalnationalisme, maar situeert haar politiek m een vooruitstrevend en Europees perspektief Kortom, zij biedt het beeld van een
partij die in de toekomst gelooft, niet geplaagd wordt door interne wrijvingen en zichzelf weinig vragen stelt.

HET VOLK
Emiel Van Cauwelaert maakt beschouwingen rond de ekonomische beweringen van de
Waalse en vlaamse « extremisten ». En we
krijgen zelfs gelijk ook. De cijfers over de f i nanciële en ekonomische situatie i.v.m. hef federalisme waren ook weinig weerlegbaar.
Wat zowel op de Waalse Dagen als op het
kongres van de V.U. tot uiting kwam, is natuurlijk streving naar de grootst mogelijke
zelfstandigheid van Wallonië en Vlaanderen,
niet alleen kultureel of politiek, maar ook ekonomisch. Vooral in Wallonië dringen de « haviken » bijzonder sterk aan op beslissingsrecht in economische aangelegenheden. Zulks
betekent met dat de harden aan beide zijden
van de. taalgrens het roerend eens zouden
zijn I In Wallonië zijn ze van oordeel dat
Vlaanderen te veel profiteert van de huidige
eenheidsstaat; op het congres van de V.U.
werd daarentegen verklaard dat de Vlaamse
spaarcenten al te kwistig aan Wallonië worden
besteed en dat het bij ons veel beter zou
gaan indien we onze centen voor onszelf konden houden. Het klinkt toch allemaal nogal
simplistisch.

GAZET VAN ANTWERPEN
K De toekomst begint vandaag » heet het in
de kommentaren van deze krant en we krijgen
dan het verwijt niet mee te willen werken
aan de grondwetsherziening met grendel. We
kijken te veel naar de toekomst volgens dit
blad. Of mogen we zeggen dat we door onze houding de toekomst niet willen kompromitteren zoals onze « grendelaars » ?
« In de globale politieke aktualiteit is het
kongres van de Volksunie alleszins, te huldigen dage, een gebeurtenis die niet onopgemerkt kan voorbijgaan. Daarvoor is de parlementaire vertegenwoordiging van de VU te
belangrijk geworden sinds de jongste verkiezingen, en daarvoor is de situatie zoals die
zich aanmeldt voor de meerderheidspartijen
op de vooravond van de grote konfrontatie
over de grondwetsherziening te gespannen.
Maar het grote bezwaar, dat de kongresresoluties van de VU naar ons oordeel oproepen, is dat ze vooral en uitsluitend gericht
zijn op een optiek, die alleen in de wazige
toekomst enige kans maakt. En het is jammer, dat een partij die dan toch in de huidige
aktuele realiteit een niet te miskennen rol
heeft te vervullen, voor de reële aktualiteit
niets aan te bieden heeft. Mensen van het
VU-bestuur, wie we deze opmerking maakten, deden terzake gelden, dat de VU tcKh
eerst over vier, vijf jaar, wanneer de federalistische idee naar hun denken werkelijkheid
zal zijn geworden, verantwoordelijkheden te
dragen zal hebben. Het is naar ons oordeel
moeilijk verteren, dat een dergelijke redenering de derde grootste partij in Vlaanderen
zou machtigen om voor de onmiddellijke problf?matiek van vandaag de handen leeg te
houden, met het voorwendsel dat ze « morgen » vol zullen zijn van een toekomstprogramma ».

LA LIBRE BELGIQUE
Met een zeer ruïm en objektief verslag op
maandag deed de Libre haar faam eer van degelijke berichtgeving ? Haar andere faam zette ze door op volgende dagen. In haar antiVolksunie-bezetenheid maakte ze zelfs instemmende knikjes in de richting van Jos Van
Eynde. Wat ze het ergst vreest is toch dat
mensen ais een Van den Daele zouden als
overwinnaar uit het C.V.P.-strijdperk van zondag treden. Want die wordt zonder pardon
over de zelfde kam geschoren als de Volksunie.
« De reakties van de vlaamse pers tegenover het kongres van de Volksunie zijn betekenisvol en hoopgevend in hun geheel. De
Volksunie is de Volksunie in de zin dat deze
ekstremistische partij, ondanks al haar verleldingspogingen nooit de partij zal zijn van
een Vlaanderen dat zich verzamelt achter zijn
supernationalisme.
Het enige risiko berust in de drukking die
deze gewestelijke partij zou kunnen uitoefenen op de C.V.P. bij haar aanstaand kongres.
De Volksunie zal een bondgenoot hebben in
de vergadering : in de persoon van M. Gerard Van den Daele, kandidaat voor het voorzitterschap met een uitsluitend nationalistisch
programma. Wat zal de verleidingskracht zijn
van deze gentse schepen, eeuwige rebel op
de C.V.P.-kongressen ? Daar ligt gans de
kwestie ».

DE RODE VAAN
Huilt van uit een andere richting mee met
de konservatieven van het slag Leynen en co
die te allen prijze de V.U. willen afgezonderd
houden.
« Maar de Vlaamse CVP wil nog andere

Verdraagzame Grootjans himself zegt dat
het allemaal niet waar is met dat pluralisme
van de Volksunie. Tot hiertoe vroegen we
mekaar nooit « wie 's zondags naar de kerk
gaat en wie niet ». Nu moeten we van Grootjans terug een soort misboekje gaan invoeren. En voor de rest heeft alleen de P.V.V.
pricipes.
« De Volksunie heeft zich niet alleen als de
eensgezinde partij aangediend, maar tevens
als de enige partij die de verzuiling wil doorbreken. Hier werd niet alleen een loopje genomen met de historische waarheid, maar de
Volksunie moet nog op alle fronten bewijzen
dat ze een partij is waarin ook de vrijzinnigen aan bod komen.
Dit aan bod komen moet dan meebrengen
dat een belangrijk deel van de parlementsleden en van het hoofdbestuur wordt gevormd
door niet-katholieken. Zolang de Volksunie dit
bewijs niet heeft geleverd zal alles blijven
bij een te gemakkelijk slogan. Het congres
heeft het zich evenmin moeilijk gemaakt toen
het maatschappijbeeld moest getekend worden.
Deze tekening geeft allerminst een stramien
te zien, ontworpen van uit een pricipieel
standpunt. De Volksunie heeft nu zelf tijdens
dit congres verkondigd — zij het dan op een
onrechtstreekse manier — dat zij eigenlijk
geen ideologische ondergrond kan aanwijzen.
Ze heeft integendeel geopteerd voor het pragmatisme ».
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Restaurant S y l v i a
SPOORMAKERSSTRAAT 67, BRUSSa 1
TEl. 12.07.23
tussen Kongressenpaleis en Gr. Markt

VOLKSGAZET

Por schotel 60 F — Dagschotel 50 F
Alle vlsspeciallteiten

En bij gebrek aan zinniger argumenten
haalt de kollaborateur in spe (als adjunkt van
zijn partijvoorzitter Rik De Man) het spook
van Hitler nog maar eens van de zolder.
« Vermoedelijk zijn een aantal punten van
een Vlaams programma gemeengoed geworden van allen, in het Vlaamse land. Niemand
zal er ooit nog aan kunnen raken. Doch dit
vereist daarom nog geen frontvorming... en
zeker niet met de Volksunie.
Want zij draagt de stigmata van een schandelijk verleden, dat zij nooit heeft verloochend en waarvan de voornaamste agenten
bovendien nog in haar rangen zijn terug te
vinden. Voorzeker, er wordt op gespeculeerd
dat een jonge Vlaamse generatie, zoals velen
in de wereld, reeds begint te vragen « Hitler,
wie was dat ? ». Maar er is ook een reusachtige massa die het zich opperbest herinnert en
die niet vergeet dat er tussen de democraten
van alle gezindheden in België en vele Volksuniekerels lijken liggen van verklikten en
weggevoerden... Bij menige V.U.-man werden
ie zwarte uniformen, weliswaar weggeborgen,
doch de zwartste wrok en en de hang naar
brutale methoden blijven voort bestaan.
Dit zal te alle tijde — behoudens ondubbelzinnige afwijzing van deze mensen en
methoden door de huidige Volksuniele.ding —
een beletsel zijn voor frontvorming, ware het
zelfs maar op beperkte schaal ».

Zaaltje voor feesten en vergaderingen

Groepen «n maattcliapplftfi
all«rh«nd« III
Speciaal voor U badaeht.

IIDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
kart U op led«r ogenblik van
de dag van het |aar middagen avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrtfdag,
zaterdag of zondagavond
In een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten
Middag- an avondmaal la greap
naialllg. njii g«ad ar «eadkeep

HET BEUNG VAN LIMBURG
Slimme Leynen gaat de federalisten nog
maar eens onderverdelen In twee groepen :
die van de dommeriken en die van de incivieken. Wij gunnen hem vandaag dan maar eens
het laatste woord. Want zelfs in Limburg krijgt
hij dat bijna niet meer.
« Zowel in het Zuiden als in het Noorden
van het land, wordt de goegemeente gebombardeerd met een toverwoord, juist alsof dit
het « sesam - ga open » van de Belgische
politiek zou zijn.
Federalisme, zo zindert dat woord en wie
het aandurft naar de kern van deze toverformule te zoeken, wordt uitgescholden voor ouderwets en conservatief, dat is het gemakkelijkste !

intichtingan Mr plaatse

KOORDINATIEKOMITEE VAN VLAAMSE ZIEKENFONDSEN
Ben je reeds lid van een van onze ziekenfondsen ?
Inlichtingen :
VLAAMSE ZIEKENKAS

Kipdorp, 50
ANTWERPEN
tel. (03)32.31.39

ZIEKENFONDS FLANDRIA
Keizer Karelstraat, 39

CENT
tel. (09)23.52.27

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA
Steenweg op Ninove, 288
ANDERLECHT

tel. (02)23.87.77

THIER BRAU HOF
teuvan Tai. (016)46311
THIER BRAU HOF
Hukt* rai. (096)71536
THIER BRAU HOF
Antwarpan Ta4. (03)312037
DB KLAROEN
Aala» Tal (093)22853
Siauwbrugttr. 28, Brunei 1

Tal. (02)18.74.89

21

WIJ

beweging%L4jJzer

Het seki etai iaat is alle dagen
open
Voor de vioiiwenafdeling : voorzitster mevr
I
Leysen-Arnould,
loz De Swei tsstraat 45, tel 45 81

Zwijndrecht

ANTWERPEN
Antwerpen • Stad
KOLPORTAGE
ond.is 11 dpi il, m t l gekiidswa
j<ni 111 het /uiiklijke gedeelte dei
M.id VeitreU 10 luii V.in Beeisstr
1 lokaal Lange Wappei
ZlTDAG
1 U ''Otia.il dicnstbttoon sena
(oi dl H lïallet
op iiia.iiidag 2S
.ipiH \ lil lf> uui 30 tot 19 uiii 30
bi| hem aan huis, Jan van Rijs
\> icklaan 74, Antweipen, ol na leklonische alspiaak (tel
ntiiiiniei
38 O> 77)

Boechout
EFN TRIOMF
Op 12 <ipiil weiden de \ e i \ \ a t l i
tin„tn \aii de giootslc opliniisttii
«)\ciliotlen Ondanks de konkuiien
tit xaii oii/e buien te laei litp de
niiiiie leest/aal \an lu t Giklenhuis
tussen 9 en iO pioppens\ol Aan de
ikueiende feest\ieugde kwam geen
einde, tot in de ochtcnduien
Ondei de aanwezigen
\olks\er
tci;en\\OOIdigers R M.iltheyseiis, H
(joenuns en (oud Boechoutenaai)
\ IC Aiitiaux, senatoi R Roosens
en de pro\in(iale i ladsleden
lei
Stcuis en H Kunnen On/e bij/on
dei e dank \ooi hun moiek steun
De tombola
W> prii/tn en lolen
te weinig De 1^00 bcsthikbaie lo
ten binnen de 20 minuten \eikoelit!
Hieimee is de \ ooi spelling, dat
de \ olksunie \oor li.iar eeiste optieden naai buiten uit te Boeehout
maai « due m m en een paaide
kop ) buetn /OU kingen, delinilitl
niM liet 1 ijk \aii de « (laditionele »
spiot)i\]es \ei hulsel
G^LUKWENSEN
Oii/e leden l u t g i i t van Biussel
en Rogei Meeuwis tiaden op 29
nil lil m lilt hu\\eli]k doede \ i.iit'
SEKRETARIAAT
\ ooi alle inliehtingeii is ons se
kietaiiaat gi lag \ooi u beieid
Fl
\ UI Praet, « Malpeiluns », PIOMU
eiesteenweg 3()^, Bout hout

Borgerhout
PLECHTIGE ZERKONTHULLING
. CYRIEL ROUSSEEU .
Op 27 apiil om 10 uui M) \ e i / a
nitling aan de ing mg \ in het keik
hol Silsbuig, Herentalse baan, Boi
gei hout, \andaai in
ge/ameiilMke
optoeht naar het gial
Onthulling \an de /eik en toe
spiaak dooi O De Oiaeve, \ooi/it
tei \an de « Palheteis » en het iniiehtende koniitee waarna in/egeiiing van de zeik dooi t e i w Pater
Stracke SJ
Bloeinenhi 1de en samen/ang door
het \laanis nieisjeskooi VNJ
loespiaak
door
kaïel
Dillen,
Aooi/itter \an \>eie Di en slotsa
men/ang dooi de aanwe/igen
NAKLANKEN VAN HET BAL
Het bal \an de \ l a m i s e Kiing
kende de \eilioopu bel ingstelling
De piet was niet uu de lueht
(«elukkig was on/e
spoitmede
wdkei niet \an de paitij want de
« aibitiage « \an de \ i i e n d i n
Beecknian en Hugo \ an Loon tijdens de ge/elsehaps|)elen was niet
dat I e Van Wolpul weet ei alles
van In elk gesal
de kas werd
weeial ge\uld hetgeen bioodnodig
IS

I

IN ENKELE LIJNEN
Htt bil heelt on/e Mienden met
belet aanwt/ig ie /ijn op de di
Bonus hei denking
In de toestand \ m mcMouw \ ei
beigt IS een lieliti seibcteiing imje
tieden, hetijeen ons slechts kan \ei
bliiden Dank aan de be/oekeis en
d< schujveis
'^ 'Il Sehoenimekeis hoopt deze
vv
dus die nu \ooibij is) naar
hl
kunnen Wij duimen mee
Ills enkele weken geleden aan
SI ondigd, hadden wij de heiden
Ijing \an het lOjaug o\eilijdeu \ in
Jtl \ an Hoof, waai a in o Wij » de
nodige luchtbiaiheid «af Vooi de
•>"'1 nde dagen /ulli n wii tijdig
" t iws laten
1 ,eten wij ook niet te N ei mei
<J< ' lit inoigen /ondag te Bieda de
MiMuuulag gehouden woidt « Ne
«iiihnd \ooi F n n s V h i n t k i e n »
ondei vooi/itteisehap v m di Paai
«Jckoopei De /illing gaat door .n
Ol ^tidsschouwl urg toegang koste
<
' ><>-' \ u m i i g te 14 UUI (alhoewel
mui lok (e 11 uin b m i n k o m t \ooi
«•UI ge/aincnhik middagmaal, uitei
=••"0 met kosteloos).

Broechem
UITNODIGING
/ o n d a g 11 mei wandeling dooi
de bloeiende bi oeehemse booing.iaiden Veitiek en aankomst c\An
de lokalen van de « Veiling », i ui
me parking
\ anuit de lichting Antweipen
V OOI de inkom v an het doi p <\,\n de
linkerzijde v>iii de giote bain, Lsso
station
\ lak bij de autobusstatie, gemakkelijke Vei bindingen
Veitiek te 14 uui stijH aan de
\ eilinglokalen Ruime pauze voorzien lond 1() UUI, met gelegenheid
om boteihammen op te peu/elen,
dl ank en kotfie tei beschikking m
ge/ellige gelegenheid
(leeii ilmallende wandeling i ui
nu \)Ai\/t. en bejieikte afstand
Indien niogehik, maai niet nood
z ikelijk, bieng iiw deelneming tci
kennis van de iniichteis (vooi zie
ning plaatsen en btlioetten kofliejiauze) Icleiooii 795 398, Duys W ,
Abeelebaan 9 Bioechem
F inde rond Ib uui
Met indien
mogelijk bezoek a m de veihngloki
leii en li igo s

Hoboken
JUBILEUM 12 APRIL
De huldiging v in onze iieiinmg
meeslei Jan Peeteis en zijn echtge
note IS een groots feest gevvoiden
Pva een geslaagde optoeht weid
dr jubilaiissen een leceptie aangeboden in de zaal Breughel
\chteieenvolgens werd hulde ge
biaelit dooi de aldelingsvooizitter,
die als blijk van hulde de stichting
lankondigde \ m de Vlaamse Kul
lui e Ie Kling lan Peeteis en door
piovineieiaadshd Cleni De Ranter,
die de ooikonde van de stichting
oveihandigde aan de jubilaussen
Ook W a i d Hei m ms als vooizit
tei
van V O S Gioot-Antwerjjen,
1111 Heiman Wagemans als adj algemeen
vooi zittel
van
VOS,
volks\eUegenvvooidiger
R
Matihevssens ats ondeivooi zittei van
het a u
Antweipen en lan Gielis,
vei (egenwooidigei van de steunen
d( leden uit Hoboken, huldigden in
t t n koite toespi.iik de beide iiibi
i nissen
I Simons oveihandigde namens
N O S de gouden heimnei ingsme

dahe
Ook dr H Goenians en ziin echt
genote kwamen di iiibil ii isst n jiei
soontijk feleeiteien
I alloos wat en de bloemstukken
(Il inde re simjiatiebelmginge n
Het afdclingsbestum houdt ei lan
langs deze weg allen (e danken die
op een of andeie wijze meewerkten
aan de suksesvolle vieiing van het
^impatieke
echtpaai
Peeleisja
cobs

KULTURELE KRING
JAN PEETERS
Op 12 apiil weid deze kiing ge
sticht te Hoboken De stiehteis h id
den de bedoeling, bij het kiezen van
dl naam lan Peeteis, de naam van
een eenvoudig maai zeei v ei dien
stelijk man te vereeuwigen
De akliviteiten van de kiing zul
len bndi.igen tot de vlaams-nationa
Ie bevvustvvoiding van onze bevol
king O]) kultuieel vlak
Sloitingen als steun vooi ten de
gelijke stalt kunnen veiiieht woi
den op P C 2429 89 van de Kie
dielbank
Hoboken eenti um vooi
Vlaamse Kiiltuiele
Kling Tan Peeters ni I B i H ()4S^9

Merksem
A.DRESSEN
Hiiioniler de namen en adiessen
van de medeweikeis in onze aide
Img :
Vooizittei Luc Dioogmans, Kiuis
bianvelden H, tel 455181 Sekie
tai IS genieentei aadslid K \ an Boe
kei St Lutgardisstiaat 3b, tel 4557
77 Penningmeestei genieenteiaads
hd Lieven Kalingait,
Pastooi
I
Bainpssti aat 18, tel 45 85 19 Leo
Miehielsen, Boeienkiijgplein 20 tel
4 i 5 5 90
Het zijn VOOI namelijk Kahngait,
\ an Boekei en iMichielsen die in
slaan vooi hel sociaal dienstbetoon
Men kan vooi alspiaak teleloncien
\ ooi de oigamzatie Geeit Meelis,
loz Van (ïensenstia it 2 Pioj^igan
da . Renaat Deviiendt (len Ma
hieustiaat 55, tel
45 42 05, Rik
Raes, Lebaudvstiaat 39 Redaktie
V in ons jil latsehjk blad Antoon De
Wachter Houthulststia-it 108b tel
4)65 59 Beheer van « 't en zal »,
hians Geens, Maantjessteenweg 54
tel 45 29 02

LENTEBAL
/ a t e i d a g 26 apiil geeft de afdeling haai lentebal in kinemazaal
Rubens, Stationsstiaat Eerste dans
20 UUI 30 Inkom
40 fr Oikest
Jef Dervvev
Itdeieen van haite welkom

BRABANT

Oost-Ylaanderen
1 MEI 1969
Optocht en koite plechtigheid aan het standbeeld van Pnes
ter Daens te Aalst
Samenkomst • naast het Oud Hospitaal (100 m van de Giote
Maikt) te 10 uur 30, nadien optocht door het Centrum van Aalst
Aan het standbeeld van Priester Daens, korte plechtigheid
inleidende toespraak dooi ir Guido Deroo, provinciaal voor-iittei,
kransneerlegging door de arrondissementen, spreekbeurt door
volksvertegenwoordiger dr Richard Van Leemputten
De N'olksunie hai monie van Antwerpen neemt deel aan de
manifestatie Alle afdelingen dienen aanwe/ig te zijn met hun ^fdelingsvlag Wij rekenen ten stelligste op de aanwezigheid van
alle Volksunieniandatarissen van Oost Vlaanderen.

Gent
1 MEI BAL

Aarschot
STICHTINGSBAL
Volksunie Aai schot start en no
digt u uit op haar stichtingsbal m
de Witte Molen te Aarschot op za
terd ig 2b april 19fa9 Aanvang 20
uur 30
Inkoin 30 Ir
Orkest
de Accordona s
Sekietaiis
ReimontI Vandevorst
Lhsabethlaan 85, Aai schot
fel
Olfa b8S44

Brussel - Arr.
DIENSTBETOON
VOLKSVERTEGEN.
WOORDIGER
E DE FACQ
Woensdag 30 april
Dworp, cafe
de Leeuvveiik van 18 uui 30 tot 19
UUI, Buizingen cafe in de Welkom
de Kerekhove d E\aerdestraat van
19 tot 19 uur 30 en Halle café De
Sleutel Maikt, van 19 uui 30 tot
20 uur 30

Dworp
LENTENACHTBAL
Zaterdag 17 mei te 20 uur 30, 20ste
l^ntenachtbal van de V U afdeling
Dwoip Zaal « Biouvveishuis », Par
King Gemeente plein, Dworp Oikest
I he Cl amies

Woensdag 30 april van 20 uur 30
al in het vlaams
huis
Roeland
Obern Bajernbal met
het oikest
Andre Baert Inkom 50 fr

Heist

Lebbeke
MEETING
Op woensdag 7 mei e k spreekt
senator Wim Jorissen, de man der
1 000 vragen, over « Vlaanderen en
de Grondwetherziening ».
Zaal • Palingshuls, Dorp Lebbe
ke \ a n v a n g
20 uur
WIJ verwachten alle leden, alle
simpatizanten

St. Niklaas
1 MEI-VIERING
Zondag 27 apnl grote 1 mei vie
iing
Autostenit vanuit Beveien, Loke
ren, Kruibeke en Sint Niklaas Verzamelen om 9 uur 30, start om 10
uur, aankomst Grote Markt te Sint
Niklaas om 10 uur 45
Om 11 uur grote vergadeiing in
zaal Mercator met toespraak door
Maurits Coppieters over « De regio
nale problemen van het Waasland»
en o Kansen voor een eurojiese vre
despolitiek »

Ophasselt
Jette
V-u -JONGEREN BAL
Zateidag 10 mei te 20 uut 30 sn
de zaal « Lxelsioi », St Pieteiskeik
stiaat, Jette houdt L\L/L datum viij'

Kortenberg
ANTI-GRENDELMEETING
Op woensdag SO apiil om 20 uui
in de zaal a S.ilamanders » Leu
venbaan 191 te Koitcnbeig
Senatoi, jiiol Nan Haegendoren
spieekt ovei de gi endels

VIERING
N rndag 23 mei te 20 uur grijpt de
plechtige viering
plaats van
het
150ste lid van afdeling Ophasselt
De/e viering, m feite een gezellig
samenzijn, is gepland m het V U lokaal herberg « Real », langs de
baan Ninové
Oiulenaarde te Op
hasselt
We houden er aan nu reeds on
/e hulde te betuigen aan Roland en
Lucienne uit het lokaal Ze hebben
er voor gezorgd dat de N'olUsunie
in het zuiden van de pi ov me ie over
een prachtig en b'oeiend lokaal be
schikt' Roland heeft d i a i e n l n n e n
het leeuw ena.indeel der leden op
»iin aktief

OOST-VLAANDEREN
WEST-YLAANDEREN

Denderleeuw
10 JAAR V U
Het lienj.uig bestaan van de aide
ling weid vciledcn zateidag gevleid
met een lekkei
eetniaal
levens
weid alscheid genomen van de ba is
en de bazin uit het lokaal « De
Klok 1) De taleliede weid gthou
den dooi stkietaiis
NNiHiied De
Metsenaeie Hij heiinneide aan het
ontstaan en het wel en wee van
10 jaai jiaitijleven iNa de spieek
beuit nioehten bazin Adiienne en
baas lei oom een piaehtig bloem
stuk en een mooi leeuwcnsehild m
ontvangst nemen De avond eindig
(Ic m (Ie beste stemming
ZANGFEEST
Op 1 ium veitiekt de bus te <S uui
45 A,\n het lokaal « De Klok »
Pi IJS 110 h (loeg iiiiisk 1 111 vin
)0 fl mbegiejien)
Inscbiijviiig bi] de be stitiii slede n
en 111 (1 De Klok »
HUWELIJK
Haitehike gelukwensen lan pro
jwgandist Raf Sonck en Lucia Mav
baeit die vandaag m het huwelijks
bootie si ippen

Erembodegem

Terjoden

ZITDAGEN
BELASTINGSAANGIFTEN
Sjjeeiale zitdagen
voor
liskalt
aangelegenheden woiden gehouden
op zatiidag 2b apul van 14 lot Ib
uur in de zaal « Animo », Dendei
bi ug te 1 lemboelegem en zondag
27 apiil van 10 tot 12 uui m de pa
lochiezaal te ieiioden
-Nan de/e
/itdagen verlenen hun medewer
king
raadsleden De Kerjiel en
D'Hondt
piovineiaal raadslid U
De Giaeve en deskundigen van het
Centrum vooi Dienstbetoon Giatis
dienstveistiekkinir

Heule
DIENSTBETOON
Fians van Steenkiste, advokaat,
Korti ijksestr 34, Heule . steeds na
afspraak op nr 215 66.

Assebroek
vcJuWDltNST
t>i) /.\ ei ei.ig > mei, s avonds te 18
uur in de kerk Maria
Assumpta
nieuwe keik; gaat de
, ariijkse
lemvvdienst door vooi alle overleden
leden uit het arrondissement en de
ildeling Assebroek in het biezon
tlei VN II gedenken o m tieraid Ma
svn Nla'c Steel meestei Vandewal
Ie
Rat Bousseiv
meester Ne-r
meeisili en de heien C-ievits N er
heke en N andenbroiitke L wordt
viitndeliik
uitgenodigd
om
de
dienst bil te wonen

DANSFEEST
N andaag zaterdag 26 apnl te 21
uur in de zaal Ravelingen, Kerkstraat,7de N laams Dansfeest van de
Oostkust Orkest Freddy's Combo.
Toegang 40 fr Reuzetombola De
afdelingen Blankenbeige, Heist on
Knokke nodigen alle leden en simpatizanten uit het gehele arrondissement uit om een avond te gast te
zijn bij de longste onzer afdelingen,
Heist aan zee

Kortrijk
KOLPORTAGE
Kolportage morgen zondag 27
april te
Harelbeke Bijeenkomst
aan de St Salvatorkerk, Markt Halelbeke te 9 uur Kr wordt gerekend
op de aanwezigheid van een afvaardiging uit alle afdelingen van het
arr
BESTUURSVERKIEZINGEN
VUJO
Na een jaar werking m het arr.
Kortiijk neemt het voorlopig Vujobestiuir ontslag ten einde een demokratisch
vei kozen bestiiui
te
kunnen laten werken
Op vnjdag 2 mei te 20 uur in lokaal 1302 te Kortrijk • verkiezingsavond niet vooistellen van de kandidaten Er IS mogelijkheid tot het
uitbiengen van de stem tot zaterdagavond De kiesgerechtigden ontvangen nog een gedetailleerde uitnodiging met de kandidatenlijst

Lendelede
FEESTAVOND
De jonge aldeling Lendelede organizeert op zaterdag 31 mei .laustaande een leestavond m zaal « De
Handboog » Aanvang te 20 uui 30.
Toeganskaarten
zijn te bekomen
aan 25 fr bij de best uui sleden van
de afdeling, in lokaal « De Handboog » te Lendelede en m lokaal
< 1302 » te Koitiijk.
DIENSTBETOON
Elke maandag, lokaal 1302, A.
Revnaertstr 9 (nabij station) teL
11b 00, Fr Blanquaert, senator van
18 tot 20 uur. Luk Vansteenkiste,
volksveitegenwoordiger, van 17 tot
19 uur
N andaag, 4de zaterdag, zelfde lokaal, van 11 tot 12 uur, Roger V andewatt vne provincieraadslid.

HootCUf-u, Kleu

Brugge iorhout
NAriüNAAL ZANGFEEST
Op zondag 1 juni gezamenlijke
vel plaatsing pei toeiauto naar Ant
weijun Inschrijvingen tegen 90 Ir
per persoon worden aanvaardt in
het tl Brevdelhol » Suveestraat 2,
te Bi ugge
OVERLIJDEN
Woensdag 16 apnl jl overleed te
./ostende de vader van ons trouw
hd lef Nandekeickhove, die zeil
steetls een overtuigd vlaams natio
nalist was Hu werd bcgiaven te
Oudenburg op 21 april in de paro
e lale kerk NVii bieden de lamihe
onze oprechte bhjuen van deelne
ning m de rouw

I

Behcet
VoldeTsstraal II tirussel i
lel
02)125 160
Alle Klachten vooi niei ontvangPB V blaij op dit adres
Jaarabunnennent
30t tr
Halfidsrl iks 17(J fr
OnemaandeiijlcE Ö8 ti
Abonnement buitenlanc
4«ü tr
Steunabonnement
S ^ ti
(minimum I
Losse nummert
8 b
Alle stortingen voof het olad
<yp postrekening
171139,
c Wt] » Vlaarrt ^-nationaal
weekblad

beerlijk
DIENSTBETOON
Dirk
Bossuvt
ondervoorzitter
N olksunie arr Koitnjk. Pontstr 61,
Deerlijk, tel 735 2b . steeds na af
spraak.

1 öüT) Jverstraeten
Alle üriptwissehne VOOJ
redaktie naar
tiotatyp
Sylv
Dupuislaan
110 Rrus 7 Tet 23 1198

Verantw
der Eist

i

uitg Mr f Van
Beizegemstraat 20
Bru«weT 12
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WIJ

zoekertjes

bewegi
Kuurne
DIENSTBETOON
Elke maandag, \anaf 20 uur, cali de Cirkel, Harelbekestr. 5, tel.
725.70, senator Fr. Blanquaert.

Een niet kapitaalkrachtig argentijns student Nederlands verzoekt
om steun nl om « Het Juiste
Woord » (en) (of) woordenboek
Verschueren ten geschenke te krijgen. Wie wil helpen schrijve mij
a.u.b. : sen. Van Haegendoren, G.
Gezellelaan 63, Heverlee — T 50.

üd, vandaag 4de zaterdag, in lokaal de Beiaard, Kortrijksestr. 3,
tel. 528 99, van ló tot 17 uur.

Gezin wil voor kinderen zorgen
tijdens verlof. Huis met grote tuin
niet ver van zee — T 48

Sint-Kruis • Moerkerke Damme

Lauwe
DIENSTBETOON
Dhr.
Hermjn
\'andenbulcke,
voor/:itter N'olksunie arr. Kortrijk,
na afspraak, dagelijks tussen 12 uur
30 en 14 uur, behal\e 's vrijdags.
Adres : Wevelgeuistr. 124, Lauwe,
tel 411.50.

UITSTAP NAAR ZEEBRUGGE
Op donderdag 1 mei a.s., met
pri^'é- wagens, bezoek aan de haven
onder de leiding van Pol Kimpe.
Samenkomst te 13 uur 30 op de
parkeerruimte aan het gemeentehuis (hoek Delaplacesliaat - Moerkerksesteenweg). Wie geen wagen
bezit, krijgt een lift. Iedereen kan
mee !

Gevraagd : jong meisje (17-18 j.)
en dinamisch voor hulp in keuken
van pension (juli en aug.) — T 36

Volledig ingerichte vakantievilla,
max. 8 pers., portugese kust. Zeer
mooie, rustige omgeving. 5 min. van
zee. Voordelige prijs. Tel. : 01454101 — T 58.

Menen
W I E TURNT MEE ?
J u r n e n is gezond, geeft soepelheid en elegantie, nie\rou\v. De pas
gestichte vrouwen\ ereniging deelt
mee dat er elke maandag oefeningen doorgaan in de zaal « Hoogland », Kerkstr., telkens te 20 uur
DIENSTBETOON
Dr. W. Vanholme, provincieraad-

Weveigem
DIENSTBETOON
Heden, 4de zaterdag, dhr. Herwyn
Vandenbulcke,
voorzitter
Volksunie arr. Kortrijk, in café
Derby, L. de Boningestr. 7, van H
tet 12 uur.

Wegens uitbreiding in meerdere
vlaamse steden zoekt de Erasmusschool dringend leerkrachten voor ;
talen, steno-daktylo, boekhouden,
etalage, verkoopstechniek, wegkoderijleven, auto-techniek. Aanvragen
met afschrift diploma's : Lange Ridderstraat 36, Mechelen — T 57.

WU IN LIMBURG
parlementaire vragen
Aan de minisier Mm L a n d b o u w suggeiceii: \ o i k s \ ertegenwoordiger Raskin dat de
bestaande \rijsieJling van verkeersbelasting,
die Koi'dt \ e i i e e n d voor vracht- en bestelwagens en autoNoenuigen met gemengde
s t r u k t u u r in land- en t u i n b o u w voor de
aanslagjaren 1966 tol en met 1969, zou beh o u d e n blijven voor 1969 en volgende jalen. T e m e e r d a a r o.a. de fruitteelt in een
7eei netelige toestand verkeert. M e e n t de
minis'ter ook niet dat deze maatregelen de
fruitteelt in een belangrijke male ?ou ondersteunen ?
Na enige uitleg veiwijst de minister in
7ijn antwoord dat deze verlenging van de
vrijstelling behoort tot de bevoegdheid van
de minister van Financiën, aan wie de
vraag \ e r d e r werd overgemaakt.

Naai de heer Raskin veinam zou m de
gemeente Batsheers een gezin zijn intrek
hebben genomen in het gemeentehuis, in
een lokaal dat door de gemeentelijke administialie wordt gebruikt. « Dat zulks tot
allerhande onmogelijke situaties leidt ligt
vooi de h a n d •». meent ons kamerlid terecht.
De minister zal een onderzoek doen instellen en de uitslag hiervan rechtstreeks
aan hem meedelen.
Bi] de m i n i n e r van Nationale O p v o e d i n g
infoimeert Raskin n a a r de toestand i.v.m.

een lagere school te Overpelt, waar h e t onderricht uitsluitend in h e t F r a n s w o r d t verstrekt. H o e staat h e t met d e subsidie, de
wet terzake, h e t a a n t a l leerlingen, lesuren,
leerplan en dergelijke ?
Dp minister laat weten d a t er i n d e r d a a d
een privéschool bestaat met h e t F r a n s als
voertaal, m a a r deze g e m e n g d e school ontvangt van geen enkele officiële instantie
subsidies. Ze werd opgericht en w o r d t ond e r h o u d e n d o o r de Metaalfabriek
van
Overpelt.
E r zijn zestien leerlingen en de school
volgt het officiële leerplan.
D e rijksinspektie heeft geen recht van
toezicht.
Hopelijk h a l e n de k i n d e r e n van deze verstokte en kortzichtige franskiljonse ouders
zich geen besmetting van «flamandisation»
o p de hals in de éne u u r les N e d e r l a n d s
d a t er p e r dag gegeven wordt.

Volksvertegenwoordiger
Vansteenkiste
informeert bij de minister van E k o n o m i sche Zaken over de b o u w van de elektrische
staaloven te G e n k . D e pers heeft immers
meegedeeld d a t aan d e betrokken n.v. een
aantal drastische financiële v o o r w a a r d e n
werden opgelegd inzake
dividentenuitkering, zelffinanciering enz. V a n u i t h e t standp u n t van h e t algemeen b e l a n g zijn deze
voorwaarden begrijpelijk.

Getroffen door epuratie vraagt
persoon 58 jaar, 3 minderjarige kinderen, werkgelegenheid in de streek
Kortrijk, Deerlijk, Vichte, W a r e gem, 20 jaar ervaring als meestergast-monteerder in weverij : laatste
negen jaar bediende in petroleumen smeerolienhandel. Schrijven buleel blad onder T 59.

Appartementen te huur met 2
slaapkamers, op 500 meters van de
zee, rustige ligging, parkeerplaats
voor auto; mei 3 000 fr.; Juni 3.000
fr.; sept. 3.000 fr. Inlichtingen te
bevragen : Plaetevoet Guido, Standlaan 175. St, Idesbald-Koksijde.
7 60.

Voor nieuw vlaams huis te Izegem zoeken wij dringend gerant
(jong gezin, heer of dame). Schrijven : Jef Battyn, Roeselarestraat
640, Izegem — T 61.

Vakantie te Oostende : zonnig gemeubeld appartement
te
huur,
woonkamer, keuken en 2 slaapkamers, garage; 4 tot 6 personen, vanaf 1 juni 1969. Tel. : 059-76116 —
ï 62.
Apoteek met toekomstmoge!ijkh<?den over te nemen te Gent. Schrijven redaktxe blad onder T 63.

W e r d e n dezelfde voorwaarden echter ook
opgelegd a a n d e bedrijven die te Feluy,
Amay, H e p p i g n i e s , enz. m e t zeer aanzienlijke rijksbteun werden gevestigd ? Zoniet,
w a a r o m d a n deze diskriminatie ?
Minister L e b u r t o n is blijkbaar (weerom)
o p zijn teen getrapt. Zijn ongenoegen k l i n k t
d o o r h e e n zijn a n t w o o r d .
H e t d e p a r t e m e n t verstrekt geen gegevens
van individuele a a r d over private firma's.
H e t Overlegkomitee voor de staalpolitiek heeft h e t recht om financieringsvoorw a a r d e n te formuleren, zegt d e socialistische minister in zijn anti-socialistisch kapitalistisch a n t w o o r d .
W e k u n n e n de rest wel zo d e n k e n van
h e t Overlegkomitee...
In ieder geval m a g de heer L e b u r t o n met
zulke praktijken niet verder gaan.
Alleen d i e n t de gepaste gelegenheid aangegrepen te w o r d e n o m de r o d e broeder
in zijn ondemokratisch h e m d te zetten.
K a m e r l i d Raskin voelt minister Van Mechelen van N e d e r l a n d s e k u i t u u r en ook van
B.R.T.-zaken in een uitgebreide vraag n o g
eens aan zijn ideologische wijsheidstand.
H e t is onmogelijk om deze vraag samen
te vatten. Bij h e t lezen e r van beleeft m e n
wel b e p a a l d e binnenpretjes. Zo o.m. m e t
h e t volgende. Raskin verwijst n a a r de woord e n van de minister : « een p a r t i j kan geen
ideologie h e b b e n , w a n n e e r zij o p pluralistische bazis berust ». H i j vraagt d a n ook
hoe h e t zit met de Liberale G e d a c h t e en
Aktieuitzendingen, d i e de s t a n d p u n t e n van
d e P.V.V. onderschrijven, een p a r t i ] d i e
toch ook o p « pluralistische » bazis berust ?
D e minister m a a k t er zich met a n t w o o r d beneden-peil vanaf.
Voor w a n n e e r een kontestatie tegen de
graatloze Frans-de-gearriveerde ?

Te h u u r : oude boerderij, zeer
rustig, volle natuur. Te bevr. v. van
l'ytven, Dorp 34, Bonheiden — T
64.

Gemeubeld appartement voor 4
personen te h u u r gedurende da
m a a n d e n juni - juli - augustus - sep.
tember. Gelegen op 150 meter van
de zee te Raversijde - Middelkerke
Voordelige voorwaarden. Tel. O59I
729.40 — T 65.

Gevraagd : jong meisje voor hulp
in keuken en onderhoud hotelkamers, sinksen, juli en augustus. Ho.
tel Breughel, Smet de Naeyerlaan
141 te Blankenberge. Tel. 05041637 — T 56.

Student, die studies onderbreekt
- ^ die naast Nederlands, Fran^
Duits en Spaans spreekt en schrijft
zoekt passende betrekking (Brussel,
Mechelen, Antwerpen). Schrijven of
telefoneren W. Jorissen, Astridlaan
80, Mechelen. Tel. 015-19994 - ,
T 54.

Technisch tekenaar B 1 zoekt pas.
sende betrekking (Brussel, Mechelen, Antwerpen). Schrijven of bellen W . Jorissen, Astridlaiin 80, M».
chelen. Tel. 015-19994 — T 55.

m a a n d a g 28 april en de arrondissementele
raad op donderdag 8 mei.
NATIONALE BETOGING
N'andaag zaterdag 26 april betogen te Brussel de ingenieurs en studenten van het Hoger Technisch Onderwijs tegen het invoeren
door de ministers Dubois en Vermeylen van
een d e r d e ingenieurstitel en voor de uiteindelijke waardering van h u n diploma. Mogen
we ook hier een beroep doen op onze vele
lezers en leden-technische ingenieurs en studenten om talrijk deel te nemen a a n deze
manifestatie. Verzameling om 14 uur 30 -op
d e Stalingradlaan (nabij Brussei-Zuid). Optocht langs Lemonnierlaan,
Anspachlaan
naar het Brouckèreplein.
De N'ereniging van Vlaamse Technische Ingenieurs belegt autobussen vanuit Hasselt,
met vertrek om 12 u u r 15 aan het Stationsplein. Terugkeer te Hasselt voorzien om 18
uur 30.

Heusden
WERKVERGADERING
Kern Heusden k w a m een eerste maal samen op donderdag 16 april ten huize van
G e r a r d Huibrichts, met kantonnaal gevolmachtigde Luc Colemont en bestuursleden
van afdeling Koersel. De flink
werkende
groep van Heusden telt nu voldoende leden
om over te kunnen gaan tot de oprichting
van een volwaardige afdeling. Dit zal geschieden in de eerstvolgende weken.

Schulen
RALLY VAN DE DEMERVALLEI
Zaterdag 10 mei richt afdeling Schulen een
grote toeristische zoektocht in : de 1ste Rally
van de Demervallei.
Vertrek vanal 14 uur aan zaal Reehof te
Schulen.
Inschrijvingskosten : 175 fr. Hierin is eveneens begrepen de inkom voor het bal, dat na
de rally doorgaat in zaal Reehof. O p dit bal
zullen de talrijke mooie prijzen, die met deze
Rally kunnen gewonnen worden, iritgereikt
worden.
Men kan zich vanaf vandaag reeds inschrijven in zaal Reehof, ofwel bij F r e d Ballet,
Kerkstraat 448b, tel. 013-51588 of bij Emiel
Buekers, Neerstraat 144, tel. 013-51276.

PLAATSELIJK NIEUWS
Genk
VOORDRACHT
Vandaag zaterdag 26 april om 20 uur
spreekt in lokaal Majestic, Winterslagstraat
te Genk, Karel Dillen over « Federalisme en
heel-Nederland ». Iedereen is welkom.

Hasselt
ARRONDISSEMENTEEL NIEUWS

Voor alle zonwering

ZONNESCHERMEN « MARKISOL » _ JALOEZIEËN
kwaliteit - service - zekerheid

DUCANA-LIMBURG
OPOETEREN

Tel. (011)642.65

Na het vele werk dat tal van afdelingen —
we vermelden o.ni. Diepenbeek, Genk, Hasselt, Kuringen, Opglabbeek, Tessenderlo en
Zolder — aan de bespreking van de kongresresoluties gewijd hebben, is het voor ons arrondissement zeer \erheugend dat bijna alle
amendementen, die door ons ingediend werden, op het kongres zelf aanvaard werden.
Dit is het beste bewijs dat op deze voorbereidende vergaderingen ernstig werk geleverd
werd We danken hierbij ook de talrijke bestuurs- en kaderleden die én zaterdag én
zondag het kongres meebeleefden.
Na het kongres komt tans de uitwerking.
Daartoe komt het arr bestuur samen op

ZITDAGEN van
VOLKSVERTEGENWOORDIGER
I. OLAERTS
ST.

TRUIDEN

Elke eerste m a a n d a g van 18 tot 19 uur,
Minderbroedersstraat 20.
BERINGEN
Elke derde m a a n d a g van 20 tot 21 uur,
zaal Vanheel, Brugstraat.

OPGLABBEEK
Elke vierde m a a n d a g van 19 tot 20 uur,
ten huize Cor Bouchet, provincieraadslid.
B E R K DE STAD
Elke vrijdag van 20 tot 21 uur, zaal Area.
HASSELT
Elke vierde vrijdag van 20 tot 21 uur, ten
huize Jos Neven, Zuivehnarkt.
GENK
Elke maandag, vrijdag en zaterdag-voormidtlag en op afspraak, Neerzijstraat 5, Genk.
Tel. : 011-55.770,

I

-

WEINIG GELD?
koop arbeidsuren....

VEELGELD??

23

GELDZORGENÜ!

Niet alleen uit solidariteit met de arbeider uit Cenk Cent Leuven of Antwerpen maar omdat men zowel in Parijs als in Brussel zowel in Engeland als Amerika weet hoe degelijk onze arbeiders werken
De steeds snellere stijging van de loonkosten in de bouwsektor en de groeiende
behoefte aan komfort verzekeren U niet alleen een veilige belesrgerine in eieen
land. maar ook weldra een stijgende méérwaarde.
Bovendien w i n t of spaart U een huishuur W i | leverden m 1968 méér dan een
miljoen arbeidsuren = zes eeuwen werk !

maakzelt uw berekening....
Hoewel de index van de kleinhandelsprijzen van december 66 fo't 67 slerhts
sïeeg van 131.18 tot 135,35 bedroeg de meerwaarde van onze eigendommen
volgens het nationaal instituut voor huisvesting meer dan 9% Tel daarbij
slechts 5% opbrengst min 2 0 % lasten en U heeft 13% NETTO '
U zult tevergeefs dergelijke belegging zoeken in binnen- en buitenland
Na jaren ondervinding en Jaren studie zijn w i j er in geslaagd met het oog op
beleggingen het komfort van een miljoenenvilla te kondenseren In appartementen van 555 000 F tot 1 190.000 F.
W i j hebben ook de woonkosten kunnen verlagen met 5 0 % .

konservatiet ot progressiet

I

*»;'? tVMTW^MT-^yptyy-Ji.

Inzake eerlijkheid, degelijkheid, prijsbeleid en service zijn w i ] nogal konservatief
daarom werden wij erkend voor het uitvoeren van werken voor de
Staat in kategorie 6D d.w z dat w i j werken mogen uitvoeren tot 50.000 000 F
W i j bouwen ook in landelijke, rustieke en klassieke stijl en gebruiken nog
steeds echte Yale-sloten Maar voor het overige zijn wij zeer progressief Onze
appartementen bv zijn berekend op de bewoners van 1980 die natuurlijk een
binnen- en buitenthermostaat verlangen, liften met 2 versnellingen en een
selektief geheugen, aluminium ramen, thermopane beglazing TV-antenne,
pushvalve, parlefoon SAUNA, open haard, droger voor kleine was enz
Wij
weten dat U de dienst verlangt van een concierge, die niets mag kosten en dat
u een inkomhall wenst in marmer... en w i j weten nog veel meer !

-f^i

SDf-ffr

reeds bii aankoop 20 t.h. winst!
U handelt inderdaad niet met een tussenpers,oon Er gaat in een goed georganiseerd bedrijf weinig geld verloren de aankoopprijzen liggen laag, de omzetcijfers hoog de winstmarge is klein en er gaat geen t i j d verloren dankzij planning en weergaloze team-spirit Daarom kunnen VA^IJ op verzoek de wederverkoop waarborgen Er zijn voldoende liefhebbers Onze beste kliënten zijn
trouwens diegenen, waarvoor wij gisteren reeds bouwden

fiskale, administratieve ol financiële zorgen
Néé ' Dat besparen U onze adviseurs en experten, die U gratis kan raadplegen
en vrijblijvend ' W i j weten natuurlijk ook dat de BTW op komst is W i j
weten wat uw moeilijkheden zijn. Uw geval zal bestudeerd worden zodat u
werkelijk geen zorgen zal kennen, geen last met het beheer van uw bezit en
vooral geen avonturen !

reeds met f50.000 fr. kontant kunnen wij uw helpen!
I I " " ^®" bouwgrond zoekt een belegging een buitengoed een bungalow
of landhuis een tower-building of een fabriek W i j bieden U een financiering
tot 90 è 100% van de bouwkosten W i j bieden U eveneens een ongeëvenaarde
keuze van de Maas tot aan de Noordzee van Brussel tot Antwerpen W i j be
schikken immers over méér dan 1000 bouwgronden aan ongelooflijke prijzen
en op de beste ligging U spaart heel wat tijd als U ons tijdig raadpleegt

Wenst U nadere inlichtingen
stuur dan deze bon naar een onzer informatiecentra
Naam . . .
Adres

Tel kantoor

Fel Drive
1 over
over
over
over

meer dan 6000 tevreden kliënten

••« .«• •••
Woonplaats

.. .

gronden voor villabouVK
gronden voor h o o g b o u w
gronden v eensgezinsvi/oning
veilige g e l d b e l e g g ' n g e n

over het b o u w e n van

D' bezit rseds g r o n d

'|n daar fier op ' W i j verwachten U graag, liefst op afspraak
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BIJ DE FOTO'S
(Van links naar rechts en van boven naar beneden) 1- Wim
Jorissen en Leo Wouters illustreren de vlaamse
uitdrukking
« tussen pot en pint ». 2- Eén uit de velen : er waren véél (jonge
en knappe) dames op het kongres. 3- Wie wil stemmen en mee
beslissen, moet weten waarover het gaat. 4- Niet alleen de
besluiten en referaten hadden de belangstelling van de kongressisten.. 5- Nog een vlaamse uitdrukking geïllustreerd : «het
aangename aan het nuttige paren ». 6- Simbool van de demokratie binnen de partij : het stembriefje.

