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Het C.Y.P.-Kongres is een doos van
Pandora geworden, waar iedereen naar
believen kan uitlialen wat hij wil. De
doos bevat ailes, behalve verrassingen.
En dat iedereen er zijn meug uithaalt,
is ten overvloede bewezen door de
sterk uiteenlopende perskommentaren
deze week. Over één ding nochtans
bleek er in die kommentaren roerende
eensgezfndheid te bestaan : een «nieuwe start» is het kongres beslist niet
geworden. Sommigen zeqgen dat er begonnen is « met het aftellen vóór de
start », in afwachting dat op 31 mei
aanstaande de waalse P.S.C. kongresseert. En inderdaad: de « autonomie »
van de vlaamse C.Y.P. schiint voorlopig
slechts zo groot of zo klein te worden
als door de Walen op 31 mei zal worden
bepaald. Anderen schreven dat de start
werd uitgesteld door de dikke mist. En

of start-in-de-mist: het C.V.P.-kongre$
is allerminst de « nieuwe start » geworden die aan de brave partijgenoten
beloofd was. Indien de C.Y.P. rezoluut
geadopteerd had voor een richting —
unitaire of autonome partij — en indien
ze die optie in alle klaarheid en ondubbelzinnigheid had verdedigd, dan bestond de kans dat ze terug voet aan de
grond kreeg bij de publieke opinie. Ze
heeft het anders willen doen: ze heeft
én de unitaire én de autonome kaart
willen uitspelen, met als enig gevolg
dat er alleen maar malkontenten zijn.
Een opmerkelijk verschijnsel tijdens
dit kongres was, dat de grote partijbonzen en de bazen van de sterke kristendemokratische sociale organizaties zicK
volledig op de achtergrond hielden. Het
bleek duidelijk, dat zij er niets voor
voelden om schijngevechten te gaan Ie-

EEN VALSE START
In het centrum van de debatten stond de tegenstelling tussen Van den Daele en de partijleiding.
Voor zover deze tegenstelling programmatisch was,
"^on ze samengevat worden in de door Van den
aele verdedigde term « overlegorgaan » enerzijds
en de door de partijleiding voorgestelde term « sa-

ook dat beeld is niet onjuist : op het
C.V.P.kongres werd het belangrijkste
probleem — de reden van het bijeenroepen van het kongres zelve — gehuld
in een dergelijk dicht mistgordijn, dat
niemand juist kan zeggen hoe het er uit
ziet en wat het straks zal geworden zijn
als de mist opklaart Start-op-termijn

veren in de arena en dat zij er slechts
om bezorgd waren, de bazis even op het
kongres te laten uitrazen en verder
zélf de beslissende slag om de arm te
houden. Alleen wie werkelijk móést —
een Houben of een Eyskens ~ nam het
woord. En dan steeds om ongedaan of
duister te maken wat er was beslist.

CVP kongres
menwerkingsorgaan » anderzijds, als benaminjr
voor de instantie die straks geroepen zal zijn om
oe aktie van C.V.P. en P.S.C. te koördineren. Wie
met een koel hoofd, buiten de verhitte sfeer van

*'|t C.V.P.-kongres, even nadenkt over het verschil
oï het gebrek aan verschil van deze beide termen,
Kan met anders dan besluiten dat de C.V.P.-ers hun
nja verdaan hebben met een zoveelste diskussie

dlfni, j*/^^^^***»* ^^*" engelen. Het is immers duien p « f? • toekomstige samenwerking van C.V.P.
ppn
"'^* ''*' bepaald worden door de naam van
Paan^'P^"' ^^^' ^él door de mensen die dat or6Mn beheersen en door het ambitiepeil van die

CVPSC

mensen. Het laat niet de minste twijfel dat Houben
én Eyskéns én de hele voorzichtige C.V.P.-top het
er roerend over eens zijn om dat orgaan zo stevig
en zo permanent mogelijk te zien. Als puntje bij
paaltje komt, kunnen zij trouwens rekenen op de
steun van de grote sociale organizaties, van bijna
heel het middenkader en van een zeer groot deel
van de bazis. Het steekt immers de ogen uit dat de
C.V.P. slechts verder voortdurend aanspraak kan
blijven maken op het statuut van regeringspartij,
voor zover zij een nauwe band onderhoudt met ergens een eigen « interlocuteur valable » in Wallonië : de P.S.C, hoe die ook reilt of zeilt. De ambitie
een regeringspartij te blijven werd unaniem uitgesproken op het kongres ; wie de konsekwenties van
deze wens verleden zondag nog niet onder ogen
heeft genomen, zal het stellig vandaag reeds gedaan hebben of doet het morgen. En de belangrijkste konsekwentie is en blijft: een « nationale » partij zijn.
Nog altijd is het tot de vlaamse C.V.P, niet doorgedrongen, wat haar werkelijke sterkte zou kunnen zijn : op zichzelf gaan staan met een radikaalvlaams programma, verzaken aan wat zo eufemistisch de « verantwoordelijkheden » wordt genoemd
en dan even afwachten wat er uit een dergelijke
situatie zou groeien. Dat inzicht zal er ook niet komen omdat de vlaamse C.V.P. van meet af aan weigert, een « nationalistische » (hoe breed en « entideologisiert » men het woord ook moge stellen) bazis te aanvaarden. Alleen echter een tot dergelijk
inzicht gerijpte C.V.P. zou kansen hebben op elektorale suksessen in Vlaanderen en — wat véél belangrijker is — op een voor Vlaanderen nuttige en
voordelige politieke opdracht. Als voorlopig nog altijd sterkste politieke groep in Vlaanderen zou de
C.V.P. zich beslist de weelde kunnen veroorloven,
een politiek te voeren die alleen maar steunt op
eigen kracht en eigen programma : een dergelijke
faktor zou men niet kunnen voorbijgaan. Zij doet
het niet, zij offert alles en zichzelf op aan de fiktie
van de « unitaire » opdracht. Op haar jongste kongres IS zi] hoogstens bereid geweest, een vlees-nochvis-formule te zoeken die er uitziet als een hoofd
van Janus : een unitaire facade met een federalistisch achterkantje. Of desnoods omgekeerd, voor
wie het liever andersom ziet...
^ S ^ dubbelzinnige situatie waarin de vlaamse
C.V.P. zich bevindt wordt bijna-dramatisch onderstreept door het feit, dat alle beslissingen van verleden zondag in het teken blijven staan van wat de
F.S.a op haar eigen kongres van 31 mei zal beslissen. Eigenlijk is dat niet nieuw : het is slechts onder druk van de waalse P.S.C. — naar aanleiding
vooral van de zaak Leuven — dat de C.V.P. schoorvoetend en tegen haar zin aan « autonomie » is gaan

doen. Ze moest door de waalse P.S.C, geschopt worden tot waar ze tans staat En in plaats van daaruit
de besluiten te trekken — de enige besluiten die
passen bij wat waardigheid en zelfrespekt — blijft
ze verder wachten op wat de P.S.C, zal believen te
doen.
Zeer scherp is op het C.V.P.-kongres eens te meer
de anti-Volksuniementaliteit aan bod gekomen.
Vanuit een partijpolitiek standpunt gezien ergert
ons dat niet : sinds ons kongres en sinds de afwijzing onzerzijds van Koncentratie-ondernemingen is
er meer dan ooit klaarheid en het staat de C.V.P.
volkomen vrij, door het beklemtonen van haar patologische afkeer van de Volksunie zichzelf nog wat
dieper in het elektorale vlees te snijden. Overigens
weten wij toch dat die afkeer — alhoewel gemeend
en onoverwinnelijk bij de top-figuren — slechts
met de lippen beleden wordt door heel wat C.V.P.ers die nog een greintje fatsoen en gezond verstand
hebben en die niet ongevoelig zijn voor het door
Volksunie-voorzitter Van der Eist gedane voorstel
over een eenheidsfront op bepaalde kwesties tussen
de drie grootste vlaamse partijen.
Vanuit een zuiver-vlaams standpunt kunnen we
de patologische afkeer van de C.V.P. alleen maar
aanklagen. Telkens wanneer de C.V.P. verklaart
dat ze met absoluut iedereen behalve de Volksunie
scheep wil gaan, zegt ze met zoveel woorden dat
niets haar zo onbelangrijk is als de reële vlaamse
noden en de werkelijke oplossingen daarvoor.
Zo biedt dan de sterkste politieke groep in het
land het lachwekkend — of meelijwekkend, naar
smaak — schouwspel van zelfvernietiging door gebrek aan politieke moed, door het vasthouden aan
zinloze vooroordelen en door het ontwijken van klare afspraken en beslissingen.
In dit weinig fraaie beeld is er toch één ding beslist pozitief : hoe dan ook, onvoldragen en ontdaan
van de wil en de macht om te realizeren, is er toch
op het C.V.P.-kongres bij de bazis een onmiskenbare kentering in de richting van een grotere zelfstandigheidsdrang vast te stellen geweest. De tijd
staat niet stil en hij werkt voor ons. Het federalisme, gisteren nog een gehoonde oplossing, is begonnen de geesten te veroveren. Op de lange duur (en
zélfs de « lange duur » zal blijken zeer kort te zijn)
is de Januspolitiek van de C.V.P. onmogelijk : óf zij
verstart en verschrompeld verder in de dubbelzinnigheid en dan wordt zij vanzelf een onbelangrijke
faktor ; óf zij neemt een wérkelijke nieuwe, een
vlaamse start en dan komt het sein vanzelf op
groen in Vlaanderen voor het eenheidsfront van alle demokratische krachten. Uiteindelijk heeft de
C.V.P. slechts het beperkte operatierrein tussen
P.S.C, en Vlaanderen ! Zij moet kiezen !

wu
duizenden negers uit de rest
van dat bloedige kontinent illegaal uitwijken naar Z.-A. ..
Dergelijke geestelijken zouden heel w a t dichter bij hun
plicht staan met de uitbuiting
van het vlaamse volk door
Brussel aan te klagen. Zij zullen
die noodzaak pas beseffen wanneer de breder wordende kloof
tussen hen en hun volk fataal
zal geworden zijn.

dit offer nu mogelijk een zorgenloos leven leiden, wel eens
aan de duizenden families die
om h u n ideaal gebroodroofd
worden tot in h u n nageslacht,
door die lui die het nodig achten in Stekene anno 1969 Herstelbetogingen in te richten ?
V. V. - Gent

F. S. - Hoeilaart

BESCHAMEND

OVERTUIGEND K0N6RES
Eerlijkheidshalve moet ik u
mededelen dat ik niet de bedoeling had om de slotzitting van
het kongres dat 2 weken geleden door de partij werd georganizeerd, mee te maken. Wanneer ik daar toch aanwezig ben
geweest dan is dit te wijten aan
de vrienden die mij hebben
overhaald.
Ik ben er onverschillig naar
toe gegaan en entouziast teruggekeerd.
De sfeer die daar heerste en
de stijl van de mensen waarmee
ik nu kennis heb kunnen maken, hebben op mij een diepe
indruk gemaakt. Ook de organizatie was nagenoeg perfekt. In
plaats van fanatiekers waarmee
niet te praten valt, ben ik in
kontakt gekomen met mensen
die een veel bredere kijk op
heel wat zaken hebben dan ik
mij ooit heb kunnen voorstellen
Voor de aanvang van de slotzitting had ik de kans om met
enkele franstalige Brusselaars
te spreken die aanleiding hadden gevonden om met enkele
jongens van de ordedienst een
diskussie te beginnen. Ik ben in
Beaumont groot gebracht en ik
profiteerde dan ook van de gelegenheid om mij als toevallige
Waalse voorbijganger te doen
doorgaan. Naast heel wat negatieve kommentaar drukten deze
mensen toch hun verwondering
uit over het feit dat zij op een
beleefde en nagenoeg perfekte
wijze in hun eigen taal waren
voorgelicht ffeworden over bepaalde asoekten van de vlaamse
problematiek, door mensen nogwel die ze voorheen waarschijnlijk voor halve barbaren hebben
gehouden Hun k o m m e n t a a r :
«lis sont quand-même gentils
ces jeunes gens». Wat nu ook
mijn overtuiging is geworden
H. A. - Ekeren

VOLHOUDEN, MOEDER
Ik hoor altijd maar spreken
over het belang van de propaganda en daarbij maar wie-

rookvaten zwaaien naar mannen die voor hun ideaal toch zo
graag m de
belangstelling
MISBRUIK
staan
Maar heeft er al ooit iemand
een woordje van lof overgehad
In de voorlopige kerk van Jevoor de antwerpse huismoeder,
zus - Eik (Overijse) mochten we
die overal omtrent is als er te met een kommentator bidden
werken valt voor de vlaamse
«opdat we geen nationalisten,
zaak ? Voor wat of voor w a a r m
aar
wereldburgers
zouden
ze nodig is, is ze paraat. Ik zelf
zijn !» Nu wordt het voor elkeen
ben nu 5 jaar lid van de V.U.,
stilaan duidelijk dat een volksmaar vanaf de eerste keer tot
nationalist - want staatsnationanu toe heb ik haar overal
lisme a la P.V.V. of «bon bels»
gezien : nrs. verkopen of uitwerd hier zeker niet bedoeld delen
of
bussen.
Overtijd
juist het tegenovergestelde is
liep ze de straat af met een
van bekrompen eigenwaan en
steunlijst voor amnestie. Toeopgeslotenheid. Een volksnatiovallig weet ik nu dat ze een genalist is per definitie een wezin heeft van tien kinderen
reldburger omdat hij open staat
minstens, die allemaal opgevoor alle volksgemeenschappen,
bracht worden in de geest van
-elfs boven staatsgrenzen heen.
het echt vlaams-nationalisme.
Wij weten al lang dat somGeen tombola- of kaartenverkoop-of iets dergelijks of ze is mige geestelijken er niet voor
terugschrikken de kerk te miser bij !
bruiken voor politieke doeleinVoor ons staat het beeld van
den, namelijk onrechtstreekse
zulke mensen in ons hart gepropaganda voor de alleenzagrift en ze wordt dan ook m e t
ligmakende C.V.P.
simpatip bedacht door ons, dat
Het is ondertussen eerder zo
zou ik haar langs deze weg eens
dat juist de meest oprechte
willen zeggen.
kristenen (zoals ook de meest
Koud vol, m o e d e r ! 't Zijn
oprechte humanisten) te vinden
mensen als u die Vlaanderen
zijn onder volksnationalisten, in
nodig heeft en wees verzekerd
tegenstelling tot het walgelijk
van onze w a a r d e r i n g !
en lusteloos profitariaat zoals
men het aantreft in de C.V.P. en
E.H., Antwerpen
konsoorten.
De predikant vond het ook
nodig de apartheidspolitiek van
Zuid-Afrika aan te vallen : de
«verdrukking», terwijl jaarlijks
EERSTE VLAMING
Mag ik U vragen een kleine
reportage op te stellen over de
beste wielrenner van 1968, Herman Van Springel? Die de grote
Ronde moest verliezen omdat
hij slechts een eentalig Vlaming is. Waarschijnlijk heeft
J a n J a n s e n de pil genomen,
maar H e r m a n heeft ze moeten
verteren. Want wat is m e n met
zo een renner ? Moest hij de
winnaar
geweest zijn,
hij
spreekt nog niet eens een
woord F r a n s ( a l d u s de franstaligen verleden j a a r ) .
Dit jaar zal het wellicht beter zijn, w a n t ons aller kiekenfretter {zit nu reeds door de
knieën ) zal de Ronde winnen.
Hij zal dus de eerste Belg zijn
die de Ronde na de oorlog op
zijn naam schreef. Maar niet de
eerste Vlaming, w a n t dat is
Herman.
J.B. - Ranst
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L. MOUS
BANDENSPECIALIST
Heidebaan 107, St. NIKLAAS - TeL 76.30.01
Herrubberen op 24 u van eigen banden.
Nieuwe banden, alle gekende merken.
Herstellingen - Hergroeven en Uitbalanceren.
Montage gratis
—
Maximale kortingen.

HERSTELWERK
Met de mening van de heer
W. V. - Izegem «Proficiat en
Toei», zal - w a t de incidenten te
Stekene aangaat - wel niet iedereen helemaal akkoord gaan.
Geen oudstrijder werd er beledigd - de nagedachtenis van
de gesneuvelden nooit ontwijd wel integendeel. Een herstelbetoging was overbodig, eenvoudig omdat er niets te herstellen
viel. Maar het moet nu maar
eens uit zijn met het schoolmeestergedoe van die Brusselaars, gerugsteund door enkele
3pgezweepte oud-strijders, die
het nog immer voor nodig houden tot in het kleinste dorp van
Vlaanderen ons de les te komen
lezen. Indien ze werkelijk herstellingswerk willen doen, goed.
Iaat ze ermee te Brussel aanvangen. Daar blijft 139 jaar
volksverdrukking goed te maken en wetsverkrachting zonder
weerga te herstellen, die van
Vlaanderen een kolonizatiegebied hebben gemaakt. En is het
niet
beschamend
dat
een
k w a r t eeuw na wereldoorlog 2,
niet eens één kruis mag opgericht worden op een heel klein
stukje Vlaanderen, voor de duizenden
legioensoldaten.
die
nooit h u n familie terugzagen,
van wie niemand weet waar en
of ze begraven w e r d e n ? Denkt
de heer W. V. en de vele anderen, die dank zij onder m e e r

Daar de vlaamse televizie
haar uitzending over de aankomst
van
de
wielerkoers
«Waalse Pijl» vroegtijdig eindigde, schakelde ik over op de
Waalse televizie.
Dan ben ik oog- en oorgetuige
geweest van het vraaggesprek
van de waalse reporter met een
van de gebroeders De Vlaeminck.
Het is bedroevend en beschamend : een reporter zo t e horen
stotteren, die de landstaal nog
niet kent van de grootste volksgemeenschap van ons land.
Meent u niet dat het noodzakelijk is dat alle sportmannen
eerst degelijk de franse taal
zouden moeten kennen alvorens aan sport te doen, opdat ze
onze Waalse reporters zouden
kunnen te woord staan ?
Het Nederlands als t w e e d e
taal aanleren voor een reporter
van de waalse televizie is t e
moeilijk voor hen en zeker t e
vernederend voor h u n prestige.
R. V. - W e m m e i

De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en Inkorting
voor. Over de lezersbrieven
wordt
geen
briefwisseling
gevoerd

van de redaktie
Brasse1, 29 a p r i l 1969.
Betr.ï korte aanloop.
Er zijn weer enkele "moeilijke" weken op
komst in het krantenbedrijf, met de feestdagen
die soms midden in de week vallen en die week
dan maar r a t s in twee snijden. Deze feestdagen
in volle week vallen in het bedrijfsleven niet
a l t i j d mee; a l zijn ze voor iedereen vanzelfsprekend zeer welkom, ze storen het a r b e i d s ritme of het nroduktieproces. Het idee werd
a l eens geopperd om de feestdagen allemaal naar
het einde van de week t e verwi,1zen en vroeg of
l a a t zal daar toch eens e r n s t i g moeten op nagedacht worden, vooral ook omdat de werktijd v o o r t durend korter wordt. Bij een "ongemakkelijke"
datering van de feestdagen, die van blijvende
aard zou z i j n , veroorzaakt die werktijdverkort i n g in de maanderwnet-fecstdagen een grotere
snanning in de werkregeling.
Want feestdag of geen feestdag, het werk moet
voortgaan en de krant moet t i j d i g verschijnen.
Deze week hadden we 1 mei op een dorrierda.^^,
wat maakte dat we een dag vroeger met de krant
moesten klaar komen. De krant i s natuurlijk
klaar gekomen ook a l waren er praktisch maar
d r i e dagen om ze t e maken. Uiteraard zijn we
daardoor deze week wat minder bij T.et het nieuws
of de kommentaar, want onze l a a t s t e vormen werden
woensda,^avond gesloten. De krant moest klaar zijn
om vrijdag op de r o t a t i e p e r s t e kunnen gaan. Van
de andere kant hadden we binnenlards en buitenlands
al vóór 1 -nei het voornaamste nieuws van de week
gehad,
/(i/

Verleden zaterdag betoogden
de technische
ingenieurs
en de
studenten-technische ingenieurs door de straten van Brussel
(zie artikel op deze
bladzijde).

dat de titel van technisch ingenieur gedevalueerd is en men eigenlijk niet
meer weet, hoeveel scholen er het diploma van technisch ingenieur afleveren, sommigen spreken van 54, anderen
van 57
Vervolgens heeft men het probleem
van de klassificatie op europees vlak
jaren laten aanslepen tot eindeliik de
vervaldatum naderde en men door asociale besluiten een derde titel van
industrieel ingenieur wil invoeren.
Niemand maar dan ook niemand buiten de minister zelf die de beroensgroep van technisch ingenieur wil degraderen, is voorstander van het scheppen van een derde en nieuwe groen van
ingenieurs.
Niettegenstaande het negatief advies
van verschillende beroensverenisinffpn
van technisch ingenieurs van de Kon m k l i i k e Vlaamse Ingenieurs Vereniging en van het Verbond der Belgische
Niiverheid wenst minister Vermevlen
zijn diktatoriale en asociale besluiten
toch door te drijven.
De baziselementen voor een onlossing
van het probleem, voorgesteld door hogeryermelde verenigingen, ziin echter .
1 Er bestaan slechts 2 ingenieurstitels,
ieder m e t een eigen k a r a k t e r • a De
burgerlijke ingenieur met wetenschapp^^lijke vorming, diploma na 5 jaar uni-

versitaire studies; b de technisch ingenieur of industrieel ingenieur (nieuwe
titel) met technologische vorming, diploma na 4 jaar studies in het H T O.
2. De titel technisch ingenieur zou
door een r n d e r e ondubbelzinnige titel
(bv industrieel ingenieur) moeten vervangen worden wegens de v e r w a r r i n g
die er bestaat met geliiknamige postscolaire titels in het buitenland.
3 De studies dienen minstens 4 jaren t e
bedrasjpn voor alle sr-holen en verdeeld
m 2 okli
4 De programmas moeten herzien
worden en aangenast aan de eisen van
de industrie en de administratie.
5 Het hoger technisch onderwijs moet
onttrokken worden aan het schoolpakt
en een schoolstop moet ingevoerd worden
Deze bazis van 5 punten zal als gevolg hebben dat de gediplomeerde ingenieurs van het H.T.0. internationaal als
ingenieur zullen erkend worden en dat
de vroeger gediplomeerde ingenieurs
van het H.T O van dezelfde reglementering zullen genieten.
Verder zullen alle moeiliikheden met
de bestaande scholen en het wetenschanpeliik en technisch personeel omzeild worden Deze oplossing vraagt d e
kleinste budgetaire insnanning Zowel
(vervolg op blz. 4.)

TEGEN DE DERDE TITEL

betoging
te
brussel
. (]. driesen) J a a r n a jaar hebben de
organizaties vaii technisch ingenieurs
de alarmklok geluid en de aandacht
v a n de verantwoordelijke politiekers
gevestigd op de nefaste gevolgen van
het uit de grond stampen van een te
groot aantal speciale scholen voor technisch ingenieurs. Het gevolg hiervan is

beroepsHALVE
bekeken
BENELUX-TOP
Benelux roept uiteenlopende reakties op in ons land. Het « ding »
IS v n j vlug na zijn start op de achtergrond geraakt, nadat de aanloopperiode tot het bekende gezegde aanleiding had gegeven van
« de benen voor ons en de luuks
voor den Ollander ». In bepaalde
sektoren werd dit begin van ekonomische integratie nogal scherp
aangevoeld ; vooral de textiel- en
meubelindustrie voelde zich benaaeeld. Maar na verloop van tijd
f^^n» er geleidelijk evenwicht en
schreed de integratie langzaam
maar zeker voort. Naarmate de
europese ekonomische integratie
zïch deed gelden, verzeilde Benelux meer op de achtergrond en
ten slotte kraaide er geen haan
meer over, hoewel juist Benelux
,Z P® betrokken landen tegeno«ff* f andere E.E.G.-partners een
v i t ! te onderschatten ruggesteun
verschaft.
„ ?*^^£*
ekonomisch
minder
«getroffen » heeft men van waalse zijde Benelux steeds met argZ.^t\ ?.ejegend. Vele Walen en
ranstalige kringen zien ongraag

te enge bindingen met Nederland
ontstaan omdat daardoor het nederlandstalig element in België
naar hun mening een te grote invloed verkrijgt. De kulturele integratie met Noord-Nederland, die
normaal reeds lang in volle ontwikkeling zou moeten zijn, werd
steeds geremd door het frankofoon
establishment. Het is geen toeval
dat het standbeeld van Willem
de Zwijger en de Leeuw van Waterloo vorig weekend met oranjeverf werden besmeurd, kennelijk
als protest tegen het houden van
een Benelux-topkonferentie
te
Den Haag, waarop de laatste Benelux-loodjes moesten gelegd worden.
Benelux ligt Frankofonië
niet, meer om politieke en kulturele redenen dan om ekonomische.
al is het wel zo dat sommigen in
't zuiden dromen van een ekonomische heroriëntering op NoordFrankrijk waarvan ze voor hun
ekonomische heropleving méér
verwachten dan van het Noorden,
dat inderdaad op industrieel vlak
een steeds grotere vlucht neemt.
Technisch beschouwd komt de
topkonferentie te Den Haag neer
op het leggen van de laatste hand

Aan de vooravond van 1 mei stelde volksvertegenwoordiger
Maurits
Coppieters
te St Niklaas het « Witboek » over de sluiting van de n.v. Verbreyt op een perskonfertntie
vöor (zie artikel blz. 4).

aan de tolunie. Hier kwamen al
dadelijk meningsverschillen tot
uiting : Nederland scheen vooral
belang te hechten aan de totale afschaffing van de tolbarrières, terwijl België ook aandacht wou zien
besteden aan de sociale en ekonomische harmonizering.
Brussel
blijkt wel bereid de laatste administratieve remmen inzake tol op
te heffen, op voorwaarde dat Nederland zich akkoord verklaart om
ook op andere domeinen met een
integratie te beginnen; met als
bijkomende voorwaarde dat Nederland met een overgangsperiode
zou instemmen, die samenvalt met
het invoeren van de B.T.W. in ons
land. Van belgische zijde werd er
inderdaad op gewezen, dat bij
eventueel totale grensoverschri,tdmg binnen betrekkelijk korte
tijd niet steeds zal kunnen uitgemaakt worden, of bepaalde moeilijkheden nu voortspruiten uit de
B.T.W. of uit de afschaffing der
laatste tolformaliteiten. Het feit
dat België een jaar later dan Nederland de B.T.W. gaat toepassen,
verklaart dit belgisch bezwaar dat
trouwens bij de Nederlanders wel
begrip heeft geoogst. Een andere
moeilijkheid is het feit — tot nog
toe wees niets op een wijziging
van het belgisch regeringsstandpunt — dat de belgische B.T.W.-tarieven hoger liggen dan de nederlandse, zodat van belgische zijde
te Den Haag uitzonderingen gevraagd worden op de afschaffing
van de doeanekontrole. Voor een
bepaalde overgangsperiode
zou
België dan kontrole mogen uitoefenen op uit Nederland ingevoerde produkten. wat niet in tegenovergestelde richting zou gebeuren ; dit is intussen dinsdag te
Den Haag beslist : op 1 november
1970 is het grensverkeer vrij met
dien verstande evenwel dat cf
B.T.W.-kontrole tot 1971 zal zijn.

Van belgische zijde werd ook
aangedrongen op overleg en samenwerking op het gebied van bepaalde openbare werken. In dit
verband werd het Baalhoekprojekt vernoemd. Ten rande van de
Beneluxkonferentie noteren we
trouwens de uiteenzetting van de
antwerpse havenschepen Delwaide op het kongres der Deltahavens
te Delft, waar hij betreurde dat
men nog steeds het Schelde- en
Rijnbekken niet als een eenheid
beschouwt doch integendeel verder gaat in een geest van konkurrentie te denken. In een zeer nabije toekomst achtte hij een Benelux-akkoord nodig over de haventarieven alsmede over de harmonizering van de havenexploitaties.
Hoe het ook zij. de tolunie tussen de drie landen is praktisch een
voldongen feit. Het goederenverkeer is grotendeels van tolremmen
bevrijd. Ook het kapitaalsverkeer
en de bedrijfsvestigingen en vrije
arbeidsmogelijkheden in de belrokken landen zijn zeer intensief
sreworden. Dat is echter slechts
één mogelijkheid, hoe belangrijk
)ok, die werd benut: er zijn nog
«oveel andere domeinen waar samenwerking en integratie wenselijk zijn. Dat zal een nieuwe aanoak vergen en te Brussel een mentaliteitswi.iziging. die dan vooral
de weg naar heel-nederlandse kultuurintegratie moet kunnen vrijmaken. Dat zal uiteindelijk slechts
mogelijk ziin naarmate Vlaanderen en Wallonië op kultureel vlak
self beslissingsmacht zullen hebben. Ook in het nerspektief van de
nederlandse kulturele integratie
is een volwaardige kulturele autonomie in Vlaanderen noodzakeli.lk:
een zogenaamde autonomie met
grendels zou slechts de remmende
invloed van Brussel op de kuiture
Ie uitwisseling tussen Vlaanderer
en Nederland bestendigen.
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De arbeiders van de n.v. Verbreyt te St Niklaas schilderden hun eisenprogramma op de fabriekspoort. Een schilder moest, op bevel van de direktie, de geschilderde teksten wegverven; op dat ogenblik werd deze foto genomen. Even later
verplichtten de arbeiders de direktie, terug te komen op deze beslissing.
(vervolg van blz. 3.)
de studenten, het onderwijzend personeel de schooldirekties, de afgestudeerden als de industriële organizaties kunnen er mee instemmen.
Wat de afgestudeerde technisch ingenieurs betreft, wil de minister de diskriminatie nog verder drijven. De technisch ingenieurs die een vierjarige vorming genoten hebben, moet kunnen bewijzen dat ze professionele aktiviteiten
ontwikkelen op het niveau van industrieel mgenieur. De technisch ingenieurs die een driejarige vorming genoten hebben (meestal in Rijksscholen)
zouden nog 5 a 6 jaar avondkursussen
moeten volgen om de titel van industrieel ingenieur te mogen voeren, niettegenstaande ze hetzelfde diploma behaalden na het volgen van hetzelfde
leerprogramma als dit van een vierjarige ciklus !
Dat is een schande !

• WELVARENDE RIDDERS

want P.W. is momenteel minister. Juridisch gezien echter is de bepaling « met
verlof » een absoluut onbekend begrip.
De politieke etica houdt daarenboven
meer van « ontslag » dan van « met verlof » ..
En nu we toch in de maatschappelijke
berichten zitten te grasduinen : goed
nieuws over onze vriend Van den Boeynants. De « Entente des patrons bouchers et charcutiers s.a. a Anderlecht »
heeft haar maatschappelijk kapitaal
verhoogd van 25 naar 40 miljoen. Voor
deze kapitaalsverhoging van 15 miljoen
onderschreef Paul Van den Boeynants
alleen reeds met 12 miljoen 800 duizend.
Superman blijkt dus nog niet zo direkt aan de rand van hongerdood en ellende te staan !

v.u.-waasland
(w. vandenabeele) Op een perskonferentie stelde het arrondissementeel
bestuur van de Volksunie-Waasland
verleden zaterdag haar «Witboek over
de n.v. Verbreyt te St Niklaas» aan de
pers voor.
De ondergang van dit gekende breigoedbedrijf werpt een zware schaduw
over het feest van de arbeid in dit
arrondissement.
De Volksunie heeft niet geaarzeld om
op ondubbelzinnige wijze de verantwoordelijken op te zoeken en vast te
stellen. Dit witboek heeft enkel tot
doel, deze verantwoordelijkheden aan
de openbare opinie kenbaar te maken.
Hierin ligt o.m. een grote les besloten :
de werknemers hebben recht op juiste
en tijdige informatie, effektieve sindikale bescherming en medezeggenschap
in het bedrijf dat mede dank zij hun
arbeid bestaat.
Bij een grondig en objektief onderzoek naar de verantwoordelijkheden bij
de teloorgang van de n.v. Verbreyt
kwam de V.U. tot het besluit dat grote
schuld lag bij de opeenvolgende direkties en beheerraden.
Toen men op het einde der vijftiger

jaren omschakelde van kousenproduktie naar de gebreide bovenkleding, had
de firma Verbreyt een zekere voorsprong op de konkurrentie. De lancering van het merk « Edel » werd dadelijk een internationaal sukses. Deze internationale uitbouw werd echter veel
te groots opgevat. De oprichting van
buitenlandse verkoopsfilialen, het streven naar de laatste modesnufjes, de oprichting van een afwerkingsatelier te
Kruibeke slorpten een te groot aandeel
van de geïnvesteerde kapitalen op
(waaronder tientallen miljoenen gemeenschapskredieten).
De werknemers werden stelselmatig
onkundig gehouden van de financiële
situatie van de firma, hoewel die van
jaar tot jaar verslechterde.
En toch was het sukses van het merk
«Edel» mede te danken aan de uitgelezen vakkundigheid van het personeel.
De faktor arbeid werd ook hier weer
eens tot loutere koopwaar herleid.
Tot op het einde van de krizis die zou
leiden tot de volledige teloorgang van
het bedrijf, bleven beheerraad en direktie in hun paternalistische houding volharden.
Verder moeten wij wijzen op de lakse
houding van de sindikale leiders in
deze zaak. Tot voor enkele weken zijn
de sindikaten schromelijk tekort geschoten in hun taak van voorlichting
van de werknemers. Niemand minder
dan minister Vlerick moest dit nadrukkelijk toegeven in de Kamer, op 27
maart.
De Volksunie heeft zich dan ook verplicht gezien, als politieke partij tussen
te komen in dit sociaal konflikt, om de
openbare opinie en de betrokken werknemers objektief voor te lichten. Enkel
de bekommernis om de sociaal-ekonomische noden van dit gewest lag hieraan ten grondslag.
De Volksunie durft hopen dat de onderhandelingen op het hoogste vlak,
met het oog op de voortzetting van het
bedrijf onder nieuwe bazen, tot een
goed einde zullen gebracht worden.

I MEI-BOODSCHAP 1969

grasduinen
in
balansen
(red.) Een oud mopje vertelt over de
rnan die het telefoonboek van a tot z'
uitlas en nadien verzuchtte : « het was
heel spannend en boeiend, maar er waren wat te veel personages in ».
Zo ver hebben we het nooit geschopt,
maar toch hebben we reeds heel wat genot beleefd in dokumenten, die eigenlijk alleen maar zeer dorre gegevens
schijnen te bevatten.
Neem nou bijvoorbeeld de « moniteur» van de handelsvennootschappen.
We vonden er de balans op 31 oktober
1968 in van « Welvaart, Belgische Koöperatie, hebbende 1.300 uitbatingszetels
verspreid over alle taalgebieden van
België ».
Reeds de titel boven het dorre cijfermateriaal leverde ons een schokje op •
we hadden verwacht dat deze « belgische koóperatie » een koóperatieve
zou zijn, maar neen : het is een naamloze vennootschap.
Uit de balans zelve halen we maar
twee cijfers, die elke boekhouder zonder meer een binnenpretje zullen bezorgen. Het winstsaldo over het dienstjaar
bedroeg 711.645 fr, terwijl de algemene
kosten zo maar eventjes opliepen tot 202
miljoen 608 duizend fr.
Zoals men weet is « Welvaart » een
der steunpilaren van de kristen-demokratie en zijn het vooral de kristen-demokratische sociale organizaties, die er
de reklametamtam voor roeren. Het
doet een héél klein beetje komisch aan,
onder de beheerders van di't bij uitstek
demokratisch werk zo maar onmiddellijk twee ridders aan te treffen, de heren Oscar en Stany De Schaetzen (wat
waarschijnlijk moet uitgesproken worden « de sja-etsèn »). Nu is het wel de
gewoonte dat beheerraden zich wat opsmukken met het (desnoods verbleekt)
blazoen van de een of andere adellijke :
we hadden echter gedacht dat dergelijke subiliteiten vreemd waren aan een
zo uitgesproken demokratische zaak.
Bij de kommissarissen van « Welvaart» vinden we de naam van Léon Servais, comptable. Achter dit nederig beroep verbergt zich P.S.C.-voorzitter
Servais. Als kommissaris wordt hij geacht, het werk van de afgevaardigdebeheerder te kontroleren. Onder de afgevaardigde-beheerders prijkt P.W. Segers ! Achter diens naam staat weliswaar de vermelding « met verlof »,

TER GELEGENHEID VAN HET FEEST VAN DE ARBEID
BEKLEMTOONT DE VOLKSUNIE DE NOODZAAK, NOG
MEER DE NADRUK TE LEGGEN OP DE MENSELIJKE ROL
VAN DE ONDERNEMING EN HAAR INTEGRATIE IN HET
MAATSCHAPPELIJK LEVEN.
DE VOLKSUNIE IS TEVENS VAN MENING DAT DE GEMEENSCHAP EEN GROTERE INSPRAAK MOET KRIJGEN
IN DE BESLUITVORMING INZAKE INVESTERINGEN EN
RESEARCH VAN DE ONDERNEMINGEN DIE BELANGRIJKE
GEMEENSCHAPSKREDIETEN ONTVANGEN.
ZIJ EIST EEN BETER GESTRUKTUREERDE EN GROTERE
INSPRAAK VAN DE WERKNEMERS EN KADERS IN DE BELEIDSVOERING VAN DE ONDERNEMINGEN VIA DE ON-

DERNEMINGSRADEN. IN DIT VERBAND EIST DE VOLKS
UNIE EEN MEER DEMOKRATISCHE PROCEDURE WAT
BETREFT DE SINDIKALE VERKIEZINGEN.
DE VOLKSUNIE DOET EEN OPROEP TOT DE ONDERNENEMINGEN EN DE WERKNEMERS OM DE VERNEDERLANDSING VAN HET BEDRIJFSLEVEN VERDER TE ZETTEN
OF AF TE DWINGEN. ZE VERZET ZICH TEGEN FABRIEKSSLUITINGEN ZONDER VOORAFGAANDE HERKLASSERING.
TENSLOTTE ROEPT DE VOLKSUNIE HAAR LEDEN OP OM
AANWEZIG TE ZIJN OP DE 1 MEI-MANIFESTATIES. GEOR6ANIZEERD DOOR DE VOLKSUNIE IN VERSCHILLENDE
VLAAMSE STEDEN EN GEWESTEN.
BRUSSEL, 30 APRIL 1969.
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NA ONS 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
zijn 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 fr.
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.

waardige man, die te Zonhoven
een uiterst populaire schepen
van Openbare Werken is en die
een klein eenmansbedrijf uitbouwde tot een van de grootste zaken van Limburg.

GESLOTEN DEUREN
De maidenspeech van Jeurissen werd gehouden bij de
bespreking van de begroting
van Landbouw. Ook Jorissen
en Persijn kwam bij deze bespreking tussenbeide.
Senator Persijn, een echte
boer en oud-voorzitter van een
strijdende
landbouworganizatie, sprak met grote kennis van
zaken, vlot en doortastend.
Pikant détail : hij sprak over
de bevruchting van vaarzen en
over de kippenpuberteit op een
ogenblik dat een groep schoolmeisjes van 16 jaar de vergadering bijwoonde. Senator Lahaye vroeg gekkend een vergadering met gesloten deuren,
maar senator Ballet vond dat
het met de moderne jeugd allemaal geen kwaad meer kan.

Het is de gewoonte dat
nieuwverkozen Volksunie-parlementairen vrij vlug na hun
intrede in het parlement op het
spreekgestoelte
moeten,
er
wordt van hen immers verWacht dat zij vlug ingespeeld
geraken en hun deel van het
werk doen.
Verleden week was onze limburgse senator Jeurissen als
laatste van de V.U.-groep aan
de beurt met zijn maidenspeech, op het ogenblik dat een
paar tientallen senatoren van
de overige partijen nog nooit
aan het woord kwamen. Jeurissen had het over een van zijn
talloze hobby's : de bijenteelt.
Naast bijen zijn paarden, schilderen en goochelen de andere
liefhebberijtjes van deze merk-

NAPOLEON
Op verschillende plaatsen in
Wallonië worden tijdens de
eerstkomende weken en maanden grootse plechtigheden en
tentoonstellingen ingericht om
de geboorte van Napoleon 200
jaar geleden te herdenken Er
wordt zelfs ergens een monument ingehuldigd, in aanwezigheid van de franse ambassadeur.
Nu is Napoleon onmiskenbaar een geniale meneer geweest, maar even onmiskenbaar een geniale misdadiger.
Toen hij in 1815 het bijltje er
moest bij neerleggen te Waterlo, werd deze bevrijding
onder meer gevierd door de
bouw van de bekende heuvel
met de leeuw. En er ging een
zucht van opluchting door heel
Europa.
Dat de Walen de halve Italiaan Napoleon willen vieren
als een der grootste figuren
van hun « ethnie », is hun zaak.
En gelukkig niet de onze !

PARLEMENTAIRE HUMOR
ONSMAKELIJK

UATSTE MAIDENSPEECH

mannetje niet aan machtsmisbruik zou doen, blijft het toch
duidelijk dat een toestand ontstaat die onaanvaardbaar is.
Het doodgewone fatsoen eist
dan ook : ofwel ontslag uit de
Beheerraad B.RT., ofwel geen
T.V-weekblad uitgeven.

De «grote krantenfabrikanten » uit het Vlaamse land hebben zich de jongste tijd geworpen op een markt, die ze
willen veroveren : die van de
T.V.-tijdschriften. Het aantal
gespecializeerde T.V.-weekbladen is overhands aan het toenemen en over enkele maanden komt er nog wel eentje bij.
" H e t onsmakelijke van dit
verschijnsel is, dat sommige
van die bladen worden uitgegeven door
krantengroepen
wier grote bazen zitting hebben in de B R.T.-Beheerraad
Het is op z'n zachts gezegd
ongezond dat aldus bepaalde
T.V.-bladen een bevoorrechte
konkurrentiële pozitie hebben
omdat ze uitgegeven worden
door groepen die een mannetje in de B.R.T.-Beheerraad
zitten hebben. Zelfs indien dat

Opgetekend in de wandelgangen.
Parlementslid X : «Wat u
daar voorstelt, geachte kollega, heb ik destijds óók voorgesteld ».
Antwoord van parlementslid
Y : « Maar, waarde kollega, het
is daarom niet onverstandig».

schreven voorrechten » van het
establishment dat wij « kontesteren ».

HET VERSCHIL
De heer Nokin, goeverneur
van de Generale Bankmaatschappij, verklaarde zopas :
«De winstcijfers van de Générale stegen met 47 % terwijl de
kosten voor levensonderhoud
in dezelfde periode slechts met

20 % naar omhoog gingen ».
Dat is, zo zouden we menen,
klare taal : de winsten stijgen
sneller dan de kosten voor levensonderhoud en de daaraan
vastgekoppelde lonen
Wanneer echter een der duizenden kleine luiden die hun
boterham bij de Société moeten verdienen opslag vraast,
krijgt hij steevast het antwoord «dat de lonen te snel
stijgen en aldus de konkurrentiële pozitie van het bedrijf
bedreigen »

Toen naar aanleidmg van de mei-troebelen m Parijs
sommige joernahsten in het franse dagblad « Le Monde » vrijuit stelling kozen, werd één van hen ontslagen.
Toen gebeurde er iets zeer merkwaardigs : al de kollega's van de betrokken joernalist dreigden met gezamenlijk ontslag zo de maatregel niet werd ingetrokken.
Du incident vestigde voorgoed de aandacht op wat
ondertussen één van de meest besproken tema's in
kranten en vakmilieus is geworden, namelijk dat van het
informatierecht en de informatieplicht met betrekking
tot de demokratie.
Ook het jongste Partijkongres van de Volksunie heeft
via een referaat en in een dozijn verstrekkende besluiten zijn vizie op dat stuk klaar en duidelijk omlijnd.
Echte demokratie kan alleen maar funktioneren wanneer iedereen zo volledig en zo bevattelijk
mogelijk
wordt geïnformeerd. Alleen dan zal de publieke opinie
het beleid op een verantwoorde wijze kunnen beoordelen.
Van deze ideale toestand zijn we nog ver verwijderd.
Onze pers is nog teveel opiniepers in plaats van informatiepers en heel wat vragen kunnen gesteld worden
over de vrijheid en onafhankelijkheid van de joernalist,
de invloed van politieke en sindikale
drukkingsgroepen
op de schrijvende en sprekende pers, het gevaar van de
opiniemonopolizering.
De zaak van het Springerkoncern toont aan dat in de demokratishe landen « persimperia» en moderne krantenkoningen kunnen ontstaan.
Zij krijgen een te grote greep op de opiniëring en vormen aldus een gevaar voor de demokratie, waarin de
pers als vierde macht zou moeten optreden.

DOSFELINSTITUUT DIEPT MATERIE UIT
RECHTER EN PARTIJ
Rechter en partij zijn in
eigen zaak is blijkbaar een
voorrecht van de franstalige
hoogleraren.
Blijkens het antwoord op
een parlementaire vraag oordeelt ieder frankofoon hoogleraar er zélf over, of hij voldoende Nederlands kent om
nederlandstalige
kandidaten
voor reisbeurzen te testen.
En dat is dan weer maar
eens één van de vele «onge-

öe 5foerc
van
1 ' jongens
° " ^ ^ " ^ ''^" ^^ anderlechtse veemarkt zijn niet Jcontent: ze hebben deze week betoogd
or vakantiegeld en vakantie. En wij die dachten dat in V.d.B's imperium alles tiptop was..

intormatiepecht en demokratie
Niet zelden is het bovendien zo dat de joernahsten
schrijfbeperkingen
worden opgelegd, terwijl ook zelfcensuur van de joernalist de vrijheid van zeggenschap
in de weg staat. Ook de toenemende publiciteit in de
nieuwsmedia zou de onafhankelijkheid
kunnen gaan
aantasten.
In radio en T.V., die in ons land een staatsinstelling
zijn, kan de invloed van de regeringspartijen zeer dikwijls een rem zijn voor vrije en onafhankelijke infor
matie. Joernalisten staan onder beperkende
voogdij,
terwijl anderzijds de oppozitie veel te veel aan banden
wordt gelegd (zie bv. het afschaffen van de « Vlaams
nationale Gedachte», een programma dat geschrapt
werd door een absoluut eenzijdige en willekeurige
beslissing van de Raad van Beheer.)
Bovendien is het vaak zo dat vele beslissingen op hei
hoogste niveau niet onder kontrole vallen van de open
^iare opinie, omdat de regering en de staatsdiensten
niet door informatieplicht gebonden zijn. Dit is zowei
op sociaal gebied (bv. sluiting van de ondernemingen
(fis op politiek gebied van onschatbaar belang.
Wanneer de publike opinie is voorgelicht aangaande
^beslissingen op voor haar vitale gebieden, kan ze
immers reageren en haar gewettigde belangen verdedt
gen.
Over de manier waarop aan deze problematiek eeu
oplossing kan worden gegeven bestaat verschil van
mening. Eet is de bedoeling van het
Dosfelinstituut,
politiek vormingsinstituut
op vlaams-nationale bazis,
hieraan een studieweekend te wijden. De problematiek
en mogelijke oplossingen zullen gesteld worden in drie
referaten door de heren Manu Ruys (« Standaard ») en
Maurits De Wilde (B.R.T.), terwijl senator Van Haegendoren het probleem algemeen zal stellen.
Daarna wordt een paneel gevormd waarin beroepspensen uit de schrijvende en sprekende pers hun
standpunten en hun vizie op de oplossingen zullen omlijnen.
Wie aktief inspraak en inbreng wil hebben ir dit colloquium, verwijzen we naar blz. 20 van dit blad, waar
'alle inlichtingen voor inschrijving te vinden zijn.
W.

AUGUSTIJNEN.

—
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nemers aan de Week verzocht,
een politieke aktie te beginnen om de ondermeer door Huron geopperde denkbeelden te
verwezenlijken.
Bil ons weten is Robert Huron, die als buitenlander hier

y.D.B. LEERDE BIJ
Van den Boeynants is sinds
het Volksuniekongres slimmer
dan voorheen • hij blijkt met
belangstelling de V.U.-rezoluties en -referaten bestudeerd
te hebben
Tijdens een P.S.C.-Jongerenvergadering te Herve in Wallonië citeerde Van den Boeynants enkele cijfers i'it de referaten Van der Elst-Desaeyere,
om zijn waalse toehoorders er
van te overtuigen « dat het federalisme een slechte zaak is
voor hen »
De gewezen premier en kandidaat-Superman is niet vies
gevallen • cijfers durven gebruiken
die
bijeengebracht
werden door de bij uitstek leugenachtige en onbetrouwbare
Volksunie'

De franstalige dagbladpers in
ons land heeft verleden maandag en verleden dinsdag op
roerende wijze het bewind van
generaal de Gaulle in Frankrijk uitgeluid Zowel de antials pro-gaullistische franstalige
kranten gingen diep en overvloedig putten in het arsenaal
Van de tremolo-gemeenplaatsen : «les amis de la France »,
«zij die ondanks alles in de
Gaulle de vader van hun vrijheid wensen te blijven zien»
en dergelijke meer waren de
ditmaal onschuldig uitmgen
van een fransdolle mentaliteit,
die beneden de taalgrens en te
Brussel welig tiert.

V.U. « UNITAIR »
Het is niet overbodig, met
en'ge vertraging nog eens terug te komen op de onverwachte stemming in de Senaatskommissie voor herziening van de Grondwet, waarbij
een regeringstekst in eerste
lezing aanvaard werd door negen Vlamingen (C.V.P., E S P . ,
P.V.V. en V.U.-man Baert) tegen zeven franstaligen.
Het ging in hoofdzaak om de
aanspraak van de frankofonen,
vervat in het amendement
Herbiet-De Stexhe, om de zes
randgemeenten open te stellen
voor tussenkomsten van de minister van Franse Kuituur.
De traditionele partijen waren op dit stuk verdeeld en
stemden dan ook verdeeld. « De
Volksunie is als partij de enige
unitaire partij», glimlachte
men in de wandelgangen
Het spreekt vanzelf dat « de
Volksunie op de wip» (in dit
geval Frans Baert) niet anders
kon en wou dan stemmen
handen af van de randgemeenten !
Wat het korststondig vlaams
eenheidsfront betreft : één
zwaluw maakt spijtig genoeg
de lente niet.

KLEINE BARST...
De Senaatskommissie voor
de herziening van de Grondwet heeft verleden week aanvaard dat, ingeval van kulturele autonomie, zowel op de
franse als op de nederlandse
begrotingen een gewaarborgd
minimum voor Brussel moet
worden voorzien.
Voor de Vlamingen is dit
geen probleem : de vlaamse senatoren (negentig in getal)'

LAMME GOEDZAK
Aan de vooravond van het
C.V.P-Kongres overhandigden
de brusselse C V.P.-Jongeren,
naar jaarlijkse gewoonte, hun
Uilenspiegel- en Lamme Goedzak-prijzen aan de bekroonden
van hun keuze.
Voor de « pozitieve » prijzen
viel die keuze op Szondi en
Schillebeeckx
Daarmee ?al
wel iedereen het kunnen eens

n
WlWIWIiniiUiiiiwiiiiiwuuiiiili

zijn

De «negatieve» prijs, de
Lamme Goedzak-prijs die overhandigd wordt aan de (vanuit
het standpunt der C V P -Jongeren) meest lakse, onbetrouwbare en onverdienstelijke Vlaming werd toegewezen aan
C V P.-schepen prof. Derine.
De C V.P.-Jongeren zegden
ook waarom : prof Derine, die
vorig jaar tot volksvertegenwoordiger werd gekozen, nam
onmiddellijk ontslag omdat hij
zich niet neerlegde bij het bedrog van de grendelprocedures
En dat ontslag noemen de
C.V.P. - jongeren
« vaandelvlucht ».

« TAKTVOL » EN « EERLIJK »

ROEREND
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De Gaulle had zijn licht eens moeten opsteken in België. Hij
had er — bijvoorbeeld van Vanaudenhove — kunnen vernemen
dat trikolore kieskampanjes het niet altijd doen...
zullen in grote meerderheid
méér dan dit minimum over
hebben om Brussel niet los te
laten.
Aan de franstalige kant liggen de zaken wel even anders...

.. IN FRANCOPHONIE
De franstalige Brusselaars
tellen in de Senaat immers
slechts 14 man op de 88 van de
frankofone groep. Ze vrezen,
dat de Walen de frans-brusselse kultuurhonger zouden durven rantsoeneren, bijvoorbeeld
door « slechts» zeven franstalige schouwburgen te Brussel
en één in Wallonië te betoelagen
De socialistische federalist
Dehousse liet overigens duidelijk verstaan, dat Wallonië niet
van zins was de veelvraat
Brussel steeds maar in te volgen.
Het waarborgen van een
« minimum voor Brussel » was
alleen maar de schaduw van
een mogelijke waals-brusselse
twist in de francophonie, de
vage aanduiding van een mogelijke barst
F D F -senator Lagasse. die
tussen de waalse en de brusselse stoel zou gezeten hebben,
bleef echter « wijselijk » afwezig tijdens de vergadering van
de Senaatskommissie.

kwam spreken en aan politiek
doen, niet over de grens gezet
Een franse onderdaan blijkt
per definitie minder «staatsgevaarlijk» te zijn dan een
Nederlander, in casu Paardekooper, die alleen over kuituur
wil komen praten. En waalse
inrichters kunnen in alle gemoedsrust doen wat aan Vlamingen strikt verboden is.
V U . - volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters heeft
over dit merkwaardig verschil
tussen een franse en een nederlandse gastspreker een parlementaire vraag aan de minister van Justitie gesteld.

WIJ

De C.V.P.-Jongeren gingen
nog verder : de term « vaandelvlucht» (die ook op gezette
tijden tegen de Volksunie
wordt aangeplakt) volstond
hen blijkbaar niet. Ze noemden
het ontslag van Derine «bedrog tegenover de kiezer».
Zo ziet zich dus de man die
(hoe men over hem verder ook
moge denken) een zéér grote
verdienste had in bijvoorbeeld
de strijd rond Leuven, door de
Jongeren van zijn eigen partij
uitgekreten voor een vaandelvluchtige en een bedrieger...
Wél bekome de C.V.P. haar
«nieuwe start» die goeddeels
in het teken stond van de ambities en de mandatenhonger
der taktvolle C.V.P.-Jongeren.
Tussen haakjes : voor een
onwaarheid slaat een C V.P Jongere ook al geen straatje
om. De publieke bewering dat
de Lamme-Goedzakprijs « eenparig» door de jury werd toegekend, werd onmiddellijk en
even publiek tegengesproken
door één der juryleden zelf...

EENSGEZIND
Voor wie het mocht vergeten zijn, herinneren we er even
aan : in de P.V.V. bestaat (nog

J
Eensgezind,

J l l l il
behalve...

altijd) de groep der vijftien
Wijzen, die (nog altijd) overleg plegen over de zogenaamde
kommunautaire problemen.
Een joernalist van « Le Soir »
heeft tijdens een vraaggesprek
aan P.V. V-voorzitter Vanaudenhove gevraagd, noe ver het
eigenlijk staat met de werkzaamheden van de groep en of
de Wijzen al tot overeenstemming zijn gekomen.
Vanaudenhove
antwoordde
doodernstig dat er een volledige eensgezindheid op het vlak
der gemeenschapsbetrekingen
bestaat in de groep der Wijzen . beh-alve voor wat betreft de Voerstreek, de randgemeenten en het probleem
Brussel.
Subliem, de wijze waarop
Vanaudenhove de krantenlezers voor zottekens en politieke idioten verslijt!

SPELLETJE
Het vaak zeer interessante
(en leesbare) vooruitstrevend
kristen-demokratisch weekblad
«La Relève» heeft in zijn
jongste nummer op pagina één
eventjes aardig de draak gestoken met de belgische politieke
manie om aan etikettenoorlog
te doen.
Het blad bracht, gedeeltelijk
met wiskundige simbolen, volgende tekst «Indien progressist gelijk is aan federalist en
unitarist aan konservatief, en
indien federalist gelijk is aan
nationalist en regionalist aan
unitarist, dan is progressist gelijk aan konservatief, want regionalist is gelijk aan nationalist ».
Lastig om er uit wijs te geraken ? Nou, toch niet lastiger
dan de belgische politiek]

EN PAARDEKOOPER ?
Enkele dagen geleden voerde
de franse oud-minister Robert
Buron het woord tijdens de
zogeheten
«Waalse
sociale
Week». Inrichters en deelnemers van deze Week keurden
een politiek manifest goed dat
een herstruktering van België
voorziet.
Na de toespraak van de transt ex-minister werden de deel-

Spaak zoekt zich de jongste tijd steeds vaker een auditorium. Voorbode van terugkeer naar de
politiek ? We zouden zeggen : sois Bell et tais-toi l

HET CY.P.-KONGRES
Het hele offensief Van den
Daele had slechts geleid tot
een wijziging in de benaming
van het orgaan dat voortaan de
samenwerking tussen C.V.P en
P.S.C, zal moeten behartigen.
Van zijn standpunt uit moest
Houben niet ontevreden zijn :
de « overwinning Van den Daele » was zo verward er onafgetekend, dat alle mogelijkheden
om ze later ongedaan te maken nog openbleven.
Houben wilde echter méér en
overschatte het gewicht dal hijzelf in de weegschaal van het
Kongres kon gooien. Toen hij
onder bedreiging met ontslag
een vertrouwensvotum wou
uitlokken, werd hij nipt gered
onder meer door Lefèvre en
Martens

Ë
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Geraard Van den Daele : nederlaag zonder

VANDEWIELE
Senator Marcel Van de WieIe was verslaggever op het
Kongres. Het etiket «vlaamsgezmd» erfde hij uit de tijd,
dat hij in het IJz«rbedevaartkomitee en op de IJzerbedevaarten de toenmalige partij
politieke en vooral sindikale po
gingen om deze manifestatie
onder kontrole te krijgen de
Steun van zijn zeer grote ijver
bezorgde. De pogingen mislukten en Van de Wiele heeft er
een haast histerische wrok tegen al wat radikaal-vlaams is
van overgehouden.
Met hem wist men op voorhand, wat voor vlees men in de
kongreskuip zou hebben; het
Wekte dan ook geen verwondering dat hij in zijn verslag de
nadruk legde op het feit dat de
C.V.P. geen partij «alleen
maar voor Vlaanderen » mocht
zijn «We zijn een regeringspartij De politieke ruimte
Waarin wij ons bewegen is de
belgische en de europese ruimte»
Het is niet m het mmst aan
Van de Wiele te danken dat de
onverzoenliike anti-Volksunietoon ook op het Kongres weer
te horen was : « akkoorden desnoods met iedereen maar niet
met de Volksunie».
Wie de verhoudingen in de
C V P een beetje kent, weet
da' dit standpunt door velen
wél met de lippen worden
beaamd maar dat ze er inwendig anders over denken of dat
ze het binnenskamers anders
zeggen Niet zo Van de Wiele :
bij méént het! Geen groter
Vijand voor hem dan de Volksunie.

MARTENS
Wilfried Martens en zijn
clan «jongeren» is vrij aktief
geweest op het kongres. Met
ae bescheidenheid die we van
nem gewoon zijn, kondigde hij
zichzelf aan als zowat het belangrijkste personage van de

We hebben er het raden
naar, welke slotindruk Van
den Daele heeft opgedaan van
het Kongres. Enerzijds kan hij
tevreden zijn : hij haalde praktisch 30 % van de geldige stemmen en slaagde er in, tweemaal teksten te doen amenderen op punten die hij belangrijk achtte. In de krachtproef
tussen hemzelf en Houben
sloeg hij beslist geen slecht figuur.
Indien hij alleen maar tevreden was, zou hij echter aan
zelfbedrog doen. Tenslotte hebben zijn amendementen niet
kunnen beletten dat het C.V.P.Kongres in volle verwarring en
onzekerheid eindigde dat de
verhoudingen met de P.S.C,
nog altijd een vage en onbepaalde zaak blijven en dat tegenspeler Houben onmiddellijk
na het Kongres weer méér
speelruimte en maneuvreermogelijkheid krijgt. Het aantal
stemmen dat hij achter zijn
naam verenigde was niet onaanzienlijk ; hijzelf zal echter
wel inzien dat het een uiterst
broze en op verschillende motieven
steunende
tijdelijke
koalitie was, waaraan hij in de
toekomst weinig zal hebben. Er
zal weinig veranderen aa.- Van
den Daele's statuut en reputatie in de Vlaamse C.V.P. : die
van een alleenloper zonder veel
invloed en aanhang.

kompromissen.

jongste kwarteeuw • «Vijfentwintig jaar na de oorlog loopt
een politieke periode ten einde
en treedt een nieuwe generatie
aa.i».
Martens heeft voor zichzelf en
voor zijn clan alles uit het kongres gehaald wat er in zat: hij
z^il er' stellig niet ontevreden
over
zijn.
Waarschijnlijk
steekt er toch één angel door
die tevedenheid • hij moest
het stellen met nauwelijks
twee stemmen meer dan de
allerlaatste van de acht verkozenen uit de kategorie «meer
dan 35 jaar».

HOUBEN
De « voorzitter die altijd verdwijnt als het brandt >' kon er
niet onder uit, op het Kongres
aanwezig te zijn en z'n duit in
het zakje te doen Het is bijna
slecht afgelopen.
Totaal vervreemd van de bazis. gewoon aan de koudbloedige akkoordjes die afgesloten
worden in het halfduister van
het opperste partijsanhedrin,
reageerde hij méér dan onhandig op de stemming van de
kongressisten.

Van den Daele heeft het dui-

delijkst het spook opgeroepen
dat rond dit Kongres waarde :
dat van de Volksunie. We laten
in het midden of zijn uitspraak
over « de helft van de V.U.-kiezers die liever voor een radikaal-vlaamse C.V.P. zou stemmen » al dan niet juist is : hij
heeft echter met zoveel woorden geschetst, hoe groot de rol
is die de V.U. heeft gespeeld in
de aftakeling van de unitaire
CV.P.

VERROKEN

VANDEKERCKHOVE
Temidden van de ontelbare
tegenstrijdigheden die het Kongres kenmerkten, is de C.VP.voorzitter op zichzelf al een
teken van tegenspraak Enerzijds werd op het Kongres heel
straffe « vooruitstrevende »
praat verteld, over openingen
naar de B.S.P., over het al dan
niet behouden van het kristendemokratisch karakter, over de
vereniging van de progressieve
krachten en dies meer Anderzijds krijgt een zeer konservatieve notaris uit Mechelen meer

We hadden verwacht dat
Verroken zich op dit Kongres
als een vis in het water zou
hebben gevoeld.
Dat is blijkbaar niet het geval geweest : de schild- en
zwaarddrager-bij-uitstek is bij
de debatten praktisch niet aan
bod gekomen. Zijn enige tussenkomst beperkte zich tot een
(zoals steeds verwarde) oproep
om niet te veel te amenderen
en maar direkt goed te keuren.

EYSKENS
Een premier is een ander
soort sterveling dan een bestuurslid van ergens aan de bazis.
Op handige wijze hield Eyskens een pleidooi voor een zo
unitair mogelijke C.V.P .-P.S.C ;
alleen een blijvende band tussen de Waalse en vlaamse kristen-demokraten immers kan de
C.V.P.-P.S.C. garanderen, dat
ze altijd kandidaat-regeringspartij zal zijn. Eyskens deed
het in ieder geval handiger dan
Houben !
De eerste-minister slaagde
daarenboven uitstekend in een
familiale operatie : hij lanceerde zijn zoon, prof. Mark Eyskens, voortreffelijk. De valbijl
van de leeftijdsgrens moge dan
al dreigen, de naam Eyskens
verdwijnt niet uit de politieke
arena.
Mark Eyskens blijkt overigens een aantal van de (gedeeltelijk voortreffelijke)
eigenschappen van zijn vader geërfd
te hebben en zal dus wel een
mooie politieke loopbaan voor
de boeg hebben Voor zover natuurlijk er nog loopbaan steekt
in de C.V.P...

Vandekerckhove
: overwin'
ning met problemen.

dan 70 % van de stemmen der
kongressisten achter zijn naam
bij de stemming over het voorzitterschap Men zoeke er maar
een lijn in 1
De voorzitterlijke toespraak
aan het einde van het Kongres
was stellig geen hoogtepunt van
de kongreswerkzaamheden. Ze
behandelde de klassieke tema's,
ontweek voorzichtig de verwarde kwestie van de C.V.P.P.S.C.-verhoudingen door een
verwijzing naar het komend
P.S.C.-kongres, en deed meer
aan als een plichtpleging dan
als het waardig slot van het
kongres dat «een nieuwe start»
had beloofd.
Nou, het kon ook moeilijk anders : het hele Kongres werd
een valse start I

8
BLOK TEGEN BLOK
In de Kamerkommisste voor de
Ekonomtsche Decenlrabzatte ts er
veileden dtmdag een heiintgave geV eeit van het « kommunautair incident »j dat enkele dagen woeger
plaatsgreep in de Senaatskomini\fie
vo\}r de Grondwetiherzienmg
Zoals
onze lezen lueten kwam het in deze
Senaatskommissie, naar
aanleiding
van het amendement De Stexhe Her
biet over de tandgemeenten, tot een
stemming van Vlamingen tegen Walen De Walen moesten de duimen
leggen , de slem van onze senator
Flans Baert — die op de wip zat —
gn/ de dooi slag
In de Kamei kommissie voor de
Ekonomtsche Decentializatte was het
incident etg€rilijk nog frappanter
Het ontsüind, toen een Volksunie
amendement moest gestemd uoiden
vaaibi] de landgemeenten
mtdtukke
lijk onder de bevoegdheid van de
Vlaamse Ekonomische Raad worden
gesteld De Volksunietekst kreeg de
steun van de oveuge Vlamingen, behalve van Deltege die zich onthield
De uitslag van de stemming was negen tegen tegen bij een onthouding
zodat het vooistel bi] staken van
stemmen ueid veiuoipen
Daarmee
ts echte) de kous met aj . het kan in
t)penbaie veigndeiing hernomen norden De onveibeleilijke
herbergstrateeg Detiege — bedenkelijk sieiaad
van de antweipsc BSP — was inmiddels oorzaak van de verwei ping
Deze slemmingen van Vlamingen
tegfn Walen, die du ars door de re
geringsmeerdeiheld gaan, zi]n een alvast voor ons plezieiig
hijprndiikt
van de fameuze
giondwelsherzieniiig .

EUROPA ?
Fen van de laatste * tian\akties >
van de dauUe was een grote handels
oveteenkomst
. de (waittie verkocht
aan ( hina zo maai eventjes SOO dut
ze d ton fianse laiwe en kocht van
China een gtole lAieveeUieid chinese
varkens (diepviies) De lame uoidt
dooi de ftanse tegenng van de franse boelen gekocht aan hel flans la
rief het dubbele van het weteldla
rtef De vaikens woiden gekocht aan
wereldlaiief
Deze tiansaktie zal derlig miljaid
oude franse fiank kosten aan de fian
se en
euiopese
belastmgbelaleis,
die in de EEG mede de fianse landboiinpiodiiklen
betoelagen
De belgtsche Hanoi e ueid
ook
d» ot de Gaiille gepluimd die andeis
wet zijn miljoenen oi er had om (op
onze hosten dan) hiei te lande en
oveial in de uereld zijn < / raniopho
me » te steunen.

GESPREKJE
Viijdag 11 en zaterdag 12 apiil
hebben geneiaal Moboetoe en mevioiiu met Leopold lil en de prinses
van Relie te Anltbes (villa les
Cc dl es) gespiekken gevoeld
Dat een geu ezen ex staatshoofd en
een wellicht i\>ekomslig ex slaatslioofd gezellig bijeenkomen om over
de aissehalligheden
des levens te
kouten, IS geen ahnoimalc uiak
Leopold III IS echlei ook hei jami
behoold van lul Huis Saksen Ko
buig een Huis dat onder zijn illusie
r< leden en erfvadeien de gewezen be
zitlei van Kongo en van konj^Vlcse
belangen heeft geleld Leopold II
Hel IS dus niet uitgesloten dat ei
bij het gezellig samenujn ook over
andeie dingen dan hei weer en de
jotosafan is gesproken Van kongo
lese belangen — die piivaalzaak zijn
— naar onlwikkelmgshulp
— die
zaak van de staatsburgers is — is er
vaak met zo'n heel grote slap
Een gesprek tussen Boudewijn en
Moboetoe zou onder de ministeriele
bevoegdheid
vallen
Leopold 111
'treedt op als parlikulier De dinastieke veel hoofdtgheid laat het Huis
soepele mogelijkheden toe.

OPVOEDING

TOT STAATSBURGERZIN
Civisme (van het latijn (( hurger ») of
staatsburger zin is : een pozitieve

insteh

ling t.o.v. de wet^ de bereidheid om de
tvet te aanvaarden^

het zich

vrijwillig

onderwerpen aan de normen die de overheid heeft

uitgevaardigd.

NOOD AAN BURGERZIN
Geen enkele staat is leefbaar, geen
enkele wet heeft zin zo de staatsburgers
het onmiddellijk eigen belang boven
dat van de gemeenschap verkiezen
Kleine en grote staten, demokratieen en
alleenheerschappijen : alle zijn zij aangewezen op de burgerzin der ingezetenen
Belangrijke of bijkomstige wetten,
gesanktioneerd of niet • alle zijn zij zinloos en zullen zij niet worden nageleefd,
behalve wanneer de burgers ze als iets
pozitiefs ervaren
Quid legis sine moribus '
Dit alles werd reeds meer gezegd En
niet zelden door personen, die in eerste
instantie het behoud en de uitbreiding
van eigen macht beogen • «bijvoorbeeld degenen die de nederigheid niet
kunnen opbrengen om zichzelf te zien
aU uitvoerders van de wet en derhalve
als dienaren van de gemeenschap die
zich die wet heeft gesteld Bijvoorbeeld
ZIJ die aan de bevoegdheden die de wetvoor hun ambt stelt m e t genoeg menen
te hebben En m e t m het minst — noch
naar getal noch naar het gevaar — zij.
die menen zoveel wijsheid m pacht te
hebben, dat de grenzen van de wet en
dus van hun ambt te nauw getrokken
zijn om al dat talent tot volledig n u t
v a n de gemeenschap te kunnen aanw e n d e n » («Daarom D'66», blz 14).

ons leiden door wat ons onmiddellijk
voordeel of baten kan bezorgen
De belgische s t a a t s b u r g - r s hebben
bijzonder weinig burgerzin Een vergelijking met onze taaigenoten uit het
Noorden toont dit heel duidelijk aan
Waar laatstgenoemden zich aan hun
wetgeving onderwerpen op een wijze
die niet zelden k a n k a t u r e l e afmetingen
heeft, zullen de belgische staatsburgers
altijd trachten door de mazen van het
wettelijk net te glippen en zullen zij
steeds zoeken n a a r het achterpoortje in
de wet
Welk is hiervan de reden ' Waarom
hebben wij zo weinig burgerzin ' O i
moet dit aan historische omstandigheden worden toegeschreven Tot in 1830
leefden de Zuidelijke Nederlanden onder v i e e m d e overheersing of werd het
bewind aldus ervaren De spaanse, de
Oostenrijkse en de franse gezagsdragers
w a r e n vreemden, personen die niet
hoorden tot het eigen volk Ook koning
Willem van Nederland werd als een
vreemde vorst beschouwd
Uiteraard
waren de Nederlanders geen volksgenoten voor de Walen En de Vlamingen
— of altans de grote meerderheid —
voelden zich maar wemig één m e t hun
taaigenoten uit het Noorden Een meer
dan 250 jaar oude scheiding was hier
van de verklaring
Na 1830 en dan vooral m de loop van
de twintigste eeuw kwam het vlaanasnationaal gevoel tot ontwikkeling, meer
en meer Vlamingen werden zich van

hun
een
gië,
voor

eigenheid bewust ; zij zagen in d a t
belgisch volk onbestaande is Belof liever het unitaire België, wa»
hen een vreemde staat.

NA 1830
BIJ dit alles komt dat de v r e e m d e g ^
zagsdragers heel dikwijls uitbuiters,
machtswellustelingen en v e r d r u k k e r s
zijn geweest De spaanse en de f r a n s *
tijd waren hiervan een gans duidelijk»
illustratie
In tegenstelling m e t wat ooit w o r d t
beweerd, betekende 1830 geen einde v a n
h e t machtsmisbruik De belgische ge»
zagsdragers hebben 'n groot aantal Vlamingen gedenationalizeerd , zij h e b b e n
ons op stoffelijk gebied heel veel n a deel berokkend
zij zijn er zelfs n i e t
voor terug geschrokken de vlaams-nationale beweging m e t geweld te onder»
drukken
Vreemde overheersing en m a c h t s misbruik door niet-eigen gezagsdrager»
verklaren, waarom de burgerzin i a
Vlaanderen zo weinig is ontwikkeldL
Betekent dit dat de verdrukking, die
niet-nationaal was geïnspireerd, geen
rol op dit vlak heeft gespeeld ' Integendeel ' Toch komt het mij voor dat h e t
belang hiervan niet m a g worden overschat Ook andere landen kenden deze
vorm van v e r d r u k k i n g En toch heeft
men er méér burgerzin dan bij ons m
Vlaanderen Bovendien mag men n i e t
vergeten dat de sociale emancipatie
minder weerstand heeft ontmoet dan
wel de nationale.

DE WARE WEG
Dit alles houdt geenszins in dat, eenmaal de vreemde overheersing is beëindigd, de burgerzin als vanzelf tot stand
zal komen Ook in de zogenaamde nationale staten hebben heel wat mgezetenen
bijzonder
weinig
burgerzin.
Meestal betreft het hier personen die
zich niet m e e r volksverbonden voelen
of die het nationaal gevoel a k een
euvel en dus niet als een eigenschap
beschouwen

GELOOFWAARDIGHEID
Wij van onze kant geloven niet m de
kultus van het gezag, deze « opium voor
het volk» Wij zijn geen voorstanders
van een «Roma locuta causa finita »mentaliteit Wij menen dat de gezagsdragers de phcht hebben zichzelf aanvaardbaar te maken, hun optreden
moet — zoals de Amerikanen dat zeggen — op « credibility » steunen zij dienen door deskundigheid en door betrouwbaarheid het fiat van de burgers
te verwerven
Toch zijn WIJ de mening toegedaan,
dat de naleving van de wet iets meer
dan bekwaamheid en onbaatzuchtigheid der gezagsdragers vergt
Burgerzin ontstaat niet alleen uit
overtuiging, rationele elementen zijn
op dit vlak onvoldoende
Allen neigen wij er n a a r — de enen
meer, de anderen m i n d e r — het eigen
belang boven dit der gemeenschap t e
verkiezen. En heel dikwijls laten wij

Vit hetgeen

voorafgaat

volgt^ dat het

opvoeden tot burgerzin

en het aankive-

ken van nationaal

besef twee

dingen zijn. Een staatsburgelijke

identieke
opvoe-

ding die voorbijziet aan het volk^ is steeds
gedoemd om te mislukken.

De belgische

patriotten zijn niet de enigen^ die dit ervaren

hebben!

E. Raskin

fers gemiddeld onderscheidenlijk 98
miljoen kilo en 49 miljoen kilo, een
sterke daling dus.

FRANKRIJK EN ITALIË

een
Vlaamse
fruitkwestse
Op het eerste gezicht klinkt deze titel misschien wat gek. maar bij nadere
beschouwing is hij motiveerbaar genoeg.
De fruitteelt is haast voor 100 % een vlaam^e aangele^enhe!d, zeker voor
wat betreft de appel- en de perenteelt. De fruitteelt wordt vooral beoefend in Zuid-Limburg of Haspengo uw (St Truiden, Borgloon, Tongeren) en
in het brabants gebied dat er aan grenst. In andere streken behoort de
fruitteelt tot de uitzonderingen.
Sinds twee, drie jaar wordt de krizis in deze sektor steeds uitdrukkelifker
en de organizatie van de fruittelers, het Nationaal Pomologisch Komitee.
luidt de alarmklok. Ir. Nicolaï, die in Zuid-Limburg enorm werk gemaakt
heeft van deze sektor, is ook tans een van deisenen die ik\\ het meest inspant om de minister en de regeringskringen te alarmeren. Tot nog toe
vrijwel tevergeefs.

TiENDUlZEHD MENSEN
Nochtans gaat het hier om de werkgelegenheid en het bestaan van n a a r
schatting ongeveer 10.000 mensen.
Op een korte periode kan de grote
meerderheid van hen tot stopzetting
van hun bedrijf genoodzaakt en op de
arbeidsmarkt gegooid worden en dan
nog zonder werkloosheidsvergoeding.
En dat hoofdzakelijk in Limburg
waar de arbeidsmarkt nu reeds, zoals
nergens anders in het land, overspoeld
wordt door massale jonge arbeidskrachten en door de afvoer uit de mijnwerkerssektor.
Het alternatief voor het verdwijnen
van de fruitteelt zouden miljarden investeringen zijn voor de aanbouw van
fabrieken voor duizenden nieuwe arbeidskrachten. Een des te triester
vraagstuk, daar de tans sterk gespecialiseerde fruitkwekers als arbeidskrachten feitelijk ongeschoold zouden zijn.

DE OORZAAK
Wat is de oorzaak ? Daalt het verbruik ? Neen, in tegenstelling m e t h e t
graan- en botervraagstuk, w a a r het vermmderen van het verbruik een rol
speelt, is dit niet het geval. Het verbruik hgt in de E E.G. tans op 95 kg.
per hoofd en stijgt nog lichtjes al ligt
ae maximumgrens niet ver m e e r af.
Is de kwaliteit niet g o e d ? E v e n m i n !
IN a de eerste fruitkrizis nu een twintig
••^^^ ƒ sleden, die grotendeels de omschakeling van hoog- op laagstam meeracht en een verandering van tal van
variëteiten, is de kwaliteit gevoelig gestegen.
Stijgt de wereldproduktie ? Niet buir^" ƒ""^opa met als lichte uitzondering
uid-Afrka, waar echter de gestegen
PiMuktie door verhoogd plaatselijk
^ r ruik zou kunnen opgevangen woren. Stijging is er evenmin m Skandinavie Duitsland, Nederland of België.
van^'n ^^^^ ^°'"'^* ^^" geringe stijging
n de appelproduktie te niet gedaan
JZ\t^'^
sterkere daling van de perenvoortbrengst.

De jaarlijkse produktie van de appel e n in ons land lag gemiddeld voor de
periode 1956-1960 op 163 miljoen kilo
tegen 184 miljoen kilo voor de periode
1963-1967. Voor de peren waren de cij-

Heel de schuld van de marktverstoring en de kern van het vraagstuk ligt
in de strukturele overproduktie, van
staatswege georganizeerd m Frankrijk
en m Italië; de appel vooral in Frankrijk, de peer hoofdzakelijk in Italië.
De franse appelproduktie is op 8 jaar
meer dan verdubbeld Van 487 miljoen
kilo gemiddeld in de periode 1956-1960
sprong ze m de periode 1963-1967 op gemiddeld 1192 miljoen kilo. Meer dan
verdubbeld ! In Italië voor dezelfde periodes zijn de gemiddelde cijfers 1526
miljoen kilo en 2 335 miljoen kilo. Voor
beide landen samen betekent dit een
stijging met 1 miljard 500 miljoen kilo
oe' jaar of acht maal de produktie van
ons land, dat in de E E G -landen trouwens slechts 5 % van de fruitopbrengst
evert
Voor de peren steeg de gemiddelde
produktie in Frankrijk voor dezelfde
perioden van 196 op 321 miljoen kilo en
voor Italië van 502 miljoen tot 1 millard kilo Samen dus haast een verdubbeling ! En het ergst van al is het feit
dat, door de jonge boomgaarden die
naar volle opbrengst groeien, gedurende
de eerstvolgende jarpn elk jaar in
Frankrijk en Italië samen de opbrengst
za. stijgen met 300 miljoen kilo.
En dat terwijl er al een grote overproduktie is '
Een tipisch feit is daarnaast de produktie van perziken in Frankrijk. De
produktie is haast voldoende voor het
volledige wereldverbruik, zodat viervijfden moeten vernietigd worden ! En
het vernietigd fruit moet solidair betaald worden door alle E.E.G.-landen.

HET ARGUMENT ZON
T o e i de franse regering ganse nieuwe streken omgeschakeld heeft op
fruitbouw, hoofdzakelijk om werk te
verschaffen aan de franse colons die uit
Noord-Afrika terugkeerden, heeft ze het
m a x i m u m v e r b r u i k ofwel niet berekend
ofwel schromelijk overschat. Ze heeft
op die wijze de franse fruitkwekers'die
steen en been klagen, geen dienst bewezen en onze fruittelers nog veel minder.

De volledige verdwijning van de
Vlaamse fruittelers en van de nederlandse daarbij betekent trouwens geen
oplossing voor de franse fruitkwekers :
onze teelt is daarvoor te gering in omvang
Het argument dat de fruitteelt beter
geschikt is voor Frankrijk en Italiè dan
voor Vlaanderen, omwille van de zon,
is trouwens onjuist Algiers is de zuidergrens van de appelteelt, omdat er meer
naar het zuiden te veel zon is.
Hebben Frankrijk en Italië zonvoordeel, ze hebben h e t ' n a d e e l van te weinig regen, w a n t de fruitteelt heeft water nodig. En kunstmatig aangevoerd
water kost geld Door dit tekort aan
water moet de fruitteelt in het zuiden
hoofdzakelijk uitgeoefend worden in d e
valleien wat vlugger vorstschade meebrengt Ook de hagelschade is er groter : 14 % tegen 5 % bij ons; kwantitatief gezien en ook kwalitatief is hij groter
Daarbij is de gespecializeerde kennis
minder groot in Frankrijk, vooral daar
het werk moet uitgevoerd worden door
elk jaar wisselende gelegenheidsgastarbeiders
Anderzijds leeft de vlaamse t r u i t k w e ker te midden van het sterk bevolkte
Benelux- en Roergebied. Hij spaart t e genover Frankrijk en Italië op de vervoerkosten.

DUMPINGMETODES
In normale omstandigheden kan de
Vlaamse (en ook de nederlandse) fruitkweker goed konkurreren tegen de
franse Zonder de belgische staat kan
hij echter niet wedijveren met de franse staat.
De fruituitbreiding in Frankrijk en
Italië had een politieke ondergrond • m
Frankrijk de colons, in Italië het afremmen van het kommunisme. De fruitteelt ging en gaat er dan ook gepaard
m e t sterke staatssteun.
In Frankrijk werden op staatskosten
kanalen gegraven (wateraanvoer) en
moerassen drooggelegd. P e r ha fruitaanleg geeft de staat 40 % toelage: er
zijn subsidies en rentesubsidies op de
kredieten voor bodemverbetering, aanleg van beregeningsinstallaties en aankoop van werktuigen. Nieuwe pakstations worden betoelaagd voor 50 % en
voor de overige 50 % krijgt men kredieten tegen lage rente. De invoer van
fruit voor landen buiten de E.E.G. is er
verboden, in België niet. Voor de fruituitvoer n a a r derde landen wordt 1 fr.
toelage verleend, in België niet. P e r
kilo vernietigd fruit krijgt de franse
kweker daarenboven 1,60 fr. m e e r dan
onze fruittelers.

ONGELIJKE KANSEN
In dergelijke omstandigheden is konkurrentie natuurlijk zeer moeilijk
Onze fruitkweker ziet dan ook zijn
kapitaal in waarde verminderen
:
boomgaarden, vroeger d u u r d e r dan gewone grond, worden nu goedkoper verkocht. Voor Vlaanderen betekent dit
een verlies van 2 miljard. De fruitkwekei krijgt nog lastig leningen los en de
geldschieters die zijn ondergang vrezen
oefenen druk uit om hun geld terug te
krijgen.
Een onderzoek in Nederland, waar de
toestanden ongeveer identiek zijn als in
Vlaanderen, heeft uitgewezen dat de
fruitkwekers geen loon verdienen en
kapitaalverlies lijden. Zo zullen fataal
de minder kapitaalkrachtigen eerst, de
anderen nadien verdwijnen

Het is dan ook duidelijk dat, in afwachting dat op het europees vlak een
oplossing gevonden wordt en zo ja ook
uitgevoerd, onze regering tot plicht
heeft onze fruitkwekers in gelijke
konkurrentievoorwaarden te plaatsen.
Om dit af te dwingen is er werk op de
plank én voor de fruittelers én voor de
Volksunie Limburg. Op de Volksunie in
haar geheel kunnen ze rekenen !
WIM JORISSEN.

WIJ
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BRUUSKE OVERGANG
Algemeen oveiheersi de opx'aliing dat geneiaal de Gaulle een nedeilaag lieert geleden die hl] — hlijkbaai m zelfoveischalitng
en een snel veysleten
afdieigingsaigument gebiuikend
— zelj heeft gezocht. Dooj van het leferendum ovei de heivorming van de senaat en een zekeie ekonomisrhe decentializatie
een plebiciet te maken, heeft de Gaulle zipi eigen giaf gedolven. Het is immeis duidelijk dat de neenstemmers niet alleen stemden over de dubbele viaag die hen iceid gesteld, doch gedeeltelijk ook — deze keer afkeurend — over de regeiingssli]l van de generaal.
Onmiddellijk
rees na de 53 t.h.-ovenvinning
van « neen n de vraag : wat nu ?
De Gaulle deed zijn wooid gestand en trad als fians staatshoofd af. Men moge van
hem denken wat men wil, doch in zekeie zin is de Gaulle dan toch demokraat :
xuaar vindt men in deze tijd het « sterk » regime, dat bepaalde
fundamenteel-demokiatische vrijheden onaangetast laat en ook de rnogelijkheid laat bestaan, om zichzelf te laten wegstemmen ? Misschien waren maandag een aantal Fransen een tikkeltje ongeiust, want het ligt toch voor de hand dat met de Gaulle's heengaan
voor
Fiaiikiijk
na elf jaar betrekkelijke
lust en evenwicht een onstabiele penode
aanb leekt.
De vervanging van de senaat als wetgevend
lichaam door een soort raad van advies vond
weinig instemming bij het publiek
Dit publiek zag tevens in de koppeling van
dit nnaneuver met het ontwerp voor de regionalizering op ekonomisch vlak een weinig
elegante geste van de generaal Ook het vooruitzicht van een soort begin van ekonomische
demokratie door middel van de zogenaannde
participatie vermocht de weerzin van het publiek voor het geheel van de hervornningen
niet te milderen Het w^as trouw^ens bekend
dat er over de ekonomische hervormingen
onder de gaullisten grondige meningsverschillen heersten. Zo nam het patronaat de gew^exen premier Pompidou diens grote konces-

D E Z E WEEK
I N DE W E R E L D
De volksraadpleging — onder rekord-opkomst — over de senaats- en
de regionale hervormingen in Frankrijk levert een 53 %-neen-uitslag op.
Generaal de Gaulle neemt ontslag
als prezident en wordt tijdelijk als
staatshoofd
vervangen
door
senaatsvoorzitter Alain Poher.
Het ontslag van de regering Karamé
stort Libanon in een zware politieke
krizis.
De westduitse regering schaft de verjaring voor nazi-misdrijven af en
stelt een verzoek tot buiten de wetstelling van de NPD tot na de volgende verkiezingen uit.
Premier O'Neill neemt ontslag als
voorzitter van de noordierse Unionistenpartij en zal als eerste minister
aftreden na aanduiding van zijn opvolger. Britse troepenversterkingen
n a a r verscheidene plaatsen in Noordlerland ter bewaking van instellingen van openbaar nut na de aanslagen op de watervoorziening. Katolieke organizaties kondigen kampanje van burgerlijke ongehoorzaam
heid aan, terwijl protestantse vere
nigingen willen gaan betogen.
1 mei zonder militair defilee te Moskou.
Stijgenue egyptische kommando-aktiviteit aan het Suez-kanaal begint
Israel te verontrusten.
Comecon-konferentie te Moskou eindigt zonder duidelijke beslissing over
samensmelting van de ekonomie van
het europees kommunistisch blok.
Mao en Lin Piao door het plenum
van het ^ieuwe hoofdbestuur van de
kommunistische partij van China
resp. tot voorzitter en ondervoorzit
ter verkozen
Ernstige tegenslag voor de federale
troepen van Nigeria : ze moeten de
strategisch belangrijke stad Owerri
aan de Biafranen overlaten.
Paulus VI benoemt 35 nieuwe kardinalen en ontvangt UNO-sekretarisgeneraal Oe Thant in audiëntie.
Alexander Doebtsjek, gewezen algemene sekretaris van de kommunistische partij in Tsjecho-Slovakije, tot
voorzitter van het federale parlement gekozen.
Prezident Barrientos van Bolivié bij
vliegtuigongeval om het leven gekomen. Hij wordt opgevolgd door Luis
Salinas.

sies inzake lonen kwalijk, die hij nochtans
alleen onder druk van de mei-gebeurtenissen
van 1968 deed. Dat belette de Gaulle niet,
daarin een van de argumenten te vinden om
na de op de meirevolte volgende grote gaullis.
tische kiesoverwinning Pompidou aan de dijk
te zetten. Of, zoals het toen heette : in de
republikeinse rezerve.
Pompidou heeft niet nagelaten, van zijn
» rezervering » gebruik te maken Bijna op
hetzelfde ogenblik dat de Gaulle zijn referendum aankondigde, stelde Pompidou officieel zijn kandidatuur voor de opvolging van
de prezident Ook al nam Pompidou officieel
deel aan de kampanje voor het ja-stemmen,
erg grote ijver legde hij daarbij niet aan de
dag en dat laat zich verstaan : hij had er belang bij dat de Gaulle het deze keer niet zou
halen.
Vrij vlug bleek de idee ingang te vinden
dat, wanneer de Gaulle zou wegvallen, niet de
chaos zou ontstaan doch dat Pompidou zou
klaar staan om, met het al dan niet gewettigd gezag van de kiesoverwinnaar van vorig
jaar en van de man die reeds vroeger neen
aan de Gaulle durfde zeggen, de gevreesde
chaos te vervangen door een nieuwe postgaullistische zekerheid. De toekomst zal uitwijzen of deze berekening, die tot zondag
door een samenloop van omstandigheden
werd gediend, ook zal uitvallen.
De Gaulle heeft stellig zekere kategoriën
van franse burgers tegen zich ingenomen
sinds de vorige volksraadpleging. Men neme
bij voorbeeld maar de middenstand, die
sind:> enkele maanden in een nieuw poujadistisch elan storm loopt tegen de fiskale diskriminatie waarvan ze zich het slachtoffer voelt.
De middenklasse was doorgaans trouw gaullistisch, zij is dat sinds geruime tijd veel minder Men kan trouwens gemakkelijk nagaan
dat in de vroeger gaullistisch stemmende
franse gewesten het aantal ja-stemmen van
keer tot keer verminderde : van 1962 over
1965 tot 1969 daalde het antal stemmen voor
de Gaulle of diens hervormingen in Normandië, Bretagne, Elzas-Lotaringen, Auvergne en

Het IS vrijwel zeker dat slechts weinigen bij het overwegen van de gevolgen van de nederlaag van de Gaulle
aandacht zullen overhebben voor de gevolgen voor Libanon. En toch was het
feit dat de Gaulle prezident van Frankrijk was, ongetwijfeld een element in
de zeer ingewikkelde situatie waarin
dit kleine en eigenaardige landje van
het Midden-Oosten zich bevindt. De
Gaulle had Libanon bescherming beloofd tegen overvallen van Israël. Het
IS onwaarschijnlijk dat zelfs een gaullistische opvolger van de afgetreden
prezident op dit p u n t de politiek van
zijn voorganger zal voortzetten.
Na de kruistochten is Frankrijk de
eerste europese macht geweest die in
het huidige Libanon is opgetreden ;
het heeft er zich later blijvend gevestigd Officieel niet als kolonizerende,
maar als beschermende macht. De aanleiding waarom F r a n k r i j k in 1860 in
Libanon militair ingreep, was een
slachtpartij onder de kristenen. Een
voorwendsel ? Ten dele waarschijnlijk
wel, hoewel de eigenlijke rechtstreekse « bescherming » maar dateert van
de eerste wereldoorlog. K o m t men nu
echter tussenbeide omwille van de
« demokratie » of omwille van het
« kommunisme », dan d u u r t dat gewoonlijk toch veel langer .
Na 1860 kreeg Libanon (iets kleinei
dan het tans reeds zo kleine gebied,
10 000 vierkante kilometer) een bescheiden vorm van eigen bestuur. Iets
wat dit gebied beslist nodig had. In de
n a m e n en het aantal van de samenstellende volksgroepen ligt de veelvuldigheid van invloeden neergeschreven : de twee miljoen tweehonderddui-

ZONDER
DE
GAULLE
nog enkele achtergebleven franse gewesten
voortdurend Men dient tevens te b<_ jCnken
dat het voorwerp van de volksraat ^ eging
deze keer « akademisch » was, vergeleken bij
de vorige stemmingen die nog verliepen in
de dekolonizatiekrizis die Frankrijk heeft
moeten doormaken en waarbij het schrikbeeld van de choas veel overtuigender kon
w^erken dan nu
De neen-stemmers vormen intussen geen
blok : hun groep omvat uiterst-rechtsen zowel als uiterst-linksen, centrummensen en
socialisten, die momenteel op zoek zijn naar
een nieuwe partij Het is dan ook de grote
vraag of uit het « neen > een hecht anti-gaullistisch blok kan groeien wanneer het er zal
op aankomen, een nieuwe prezident te kiezen
Hoeveel kandidaten zullen er zijn tegenover die van de gaullisten, waar naar alle
waarschijnlijkheid Pompidou de enige zal
zijn ? De onenigheid in het linkse kamp verdwijnt niet bij toverslag omdat de Gaulle
zich in Colombey terugtrekt, mokkend over
« ces ingrats n (die ondankbaren).
Wat de eklips van de Gaulle op europees
en wereldvlak zal betekenen, valt nu niet te
overzien. Ook het Frankrijk van de 4de republiek was gekant tegen de europese integratie, zoals de latere peetooms van het Verdrag
van Rome die zagen.

m-^mi
zend Libanezen vormen wel een Semitisch volk, m a a r dit omvat elementen
van fenicische, hebreeuwse, armeense en arabische oorsprong. Bovendien
zijn er invloeden van de verschillende
veroveraars : de Hittieten, de Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen.
Vandaag is het echter een semitischarabisch volk met het Arabisch als nationale taal. Er blijven nog steeds een
zes
procent
armenisch-sprekenden
over. Belangrijker echter dan de historische invloeden is de hedendaagse
toestand. De godsdienstige samenstelling van de bevolking m a a k t het bestuur van dit land tot méér dan een
zeer ingewikkelde rekensom : het is
een echt kunstwerk.
Sinds de volkstelling van 1932 (de
laatste op dit p u n t ) bestaan er geen officiële cijfers meer, m a a r toen was de
verhouding tussen kristenen en nietkristenen ongeveer in evenwicht. Tegenwoordig schijnen de niet-kristenen
te menen dat zij lichtjes in de meerderheid zijn, m a a r niemand durft daar
echt rekening mee te houden. Want de
verhoudingen zijn al te broos. Oordeel
zelf ! De kristenen zijn nog verdeeld in
geünieerde Maronieten, katolieken van
bizantijnse ritus, grieks-ortodoksen en
armeense ortodoksen. Daarnaast zijn
er nog de Droezen, die ook godsdienstig een eigenaardige groep vormen. Er
zijn er niet eens honderdduizend, maar
hun vechtlust m a a k t hen machtig ! De
Moslims zijn verdeeld in Soennis (de
talrijkste groep) en Shi'is. Verder zijn
er nog een zevenduizend Joden.
De volksvertegenwoordigers (er zijn
geen senatoren !) worden verkozen uitgaande van deze verhoudingen. De Maronnieten hebben 30 vertegenwoordigers, de Soennis 20, de Shi'is 19, de
grieks-ortodoksen 11. De Droezen en de
katolieken van bizantijnse ritus hebben elk 6 volksvertegenwoordigers, de
armeense ortodoksen hebben er 4 ; van
de 99 leden van de K a m e r blijven er
dan nog 3 over voor verschillende kleinere minderheden. Elk van die g r e pen heeft bovendien een eigen erkende
huwelijkswetgeving die overeenstemt
met h u n godsdienstig levensinzicht.
Verder is het een ongeschreven overeenkomst dat de prezident een Maronniet is, de eerste-minister een SpenniMoslim, de voorzitter van de kamer
een Shi'Moslim en de minister van buitenlandse zaken is gewoonweg ortodoks.
. .
En toch was (en is !) Libanon net
rustigste, veiligste en meest welvarende land van het Midden-Oosten ! tiei
kunstige evenwicht dat dit alles mogelijk maakt, is voortdurend bedreigo.
Nu vooral van buitenuit. Wat worat
dat voortaan, zonder de Gaulle .

yERKIEZINGEN
Op 13 april jongstleden werden in Joego-Slavie verkiezingen voor een hele reeks nationale, gewestelijke en plaatselijke politieke m a n d a t e n gehouden De verkiezingen hadden een grotere schijn van
Vrijheid als ooit tevoren, alhoewel de «Bond der kommunist e n » alle kandidaturen
op
voorhand nauwkeurig had onderzocht en goedgekeurd
Desondanks was er strijd en
t r a d e n zelfs enkele partijlozen
i de politieke arena De gevolgen van deze « schijn van vrijheid » bewezen, dat de Balkan
nog altijd Balkan is — ondanks
Tito In Kroesevatsj kocht de
ortodokse pope stemmen aan
zowat 100 bfr per stuk hij
werd verkozen In Srebrenik,
waar de kommunistische kan-

loon), maakten heel w a t kandidaten happig Te Kosovska Mitorivitsja waren er niet minder dan 850 liefhebbers voor 21
mandaten

GOUN-PLAN
Israel is volop bezig m e t de
uitvoering van het zgn Golanplan
op de Golan-hoogten
worden vijf
weerkibboetzim
gebouwd, terwijl de aanleg van
een nog groter aantal wordt
voorbereid In de Smai-woes
tijn wordt naar water en bodemrijkdommen geboord
Op
de vroegere synsche Hermonberg bouwt m e n een w m t e r spoitcentrum In de Jordaanvallei zal waarschijnlijk een
hele reeks weerdorpen
gebouwd worden
De regering te Jeruzalem
steunt m e t alle middelen de

BUITENLANDSE LERAARS
In het dichtstbevolkte land
van de Bondsrepubliek, Nordrhem-Westfalen zijn meer dan
vijftienduizend van de eenennegentigduizend
leraarsplaatsen vakant Dit is vel een grote tegenstelling tot toestanden
die WIJ hier kennen
waar
soms talrijke jonge gediplomeerden naar een plaats moeten zoeken Dt «Kultusminis t e r » van dit land die ook de
zorg voor het onderwijs heeft
tracht nu zoveel mogelijk buitenlanders aan te wei ven vooral dan voor het onderwijs in de
vreemde talen Hierbij is de
administratie ook bereid tot
uitzonderingsmaatregelen
Zo
werden al belgische militairen
die te Mohnesee gekazerneerd
zijn
aangeworven voor het
onderricht m het Frans

terecht van volkenmoord van
genocide, kan spreken is natuurlijk vrijwel onbekend De
Knm-Tartaren
werden
gestraft omwille van hun houding
tijdens de duitse bezetting en
het behoorde (en behooit) tot
d « goede moraal » moorden
op de slechten te verzwijgen
De K n m - T a r t a r e n zijn echter
niet ten onder gegaan aan deze
stalinistisch
kommunistische
volkenmoord Deze week of de
vorige week ot de volgende
weken (niemand kan het weten want de processen zijn geheim ') worden veertien K n m Tartaren geoordeeld en natuurlijk ook veroordeeld omdat ZIJ gemanifesteerd hebben
ten voordele van hun terugkeer naar het eigen land De
processen zullen plaats hebben
in Simferopol
de hoofdstad
van het eigen gebied, en m
Taschkent de hoofdstad van
d usbekische republiek midden m Azie
waarheen de
K n m - T a r t a r e n werden gedeporteerd

TARTAREN II

Navo feest

te Casteati • de twintig jaar Navo werden herdacht met een optocht waarin
se Evzones (dansers in het kolonelballet
?) de aandacht
trokken.

didaten m e k a a r s telefoonlijnen
aftapten en daarvoor op de
vuist gingen, kostte een stem
zelfs zowat 250 bfr In Brezik
vulde het kieskomitee eigenmachtig de stembriefjes van 87
analfabeten in
De zowat 10 000 bfr die een
m a n d a a t in het bondsparlement of in de landdagen opbrengt (dat IS ongeveer driemaal meer dan een arbeiders-

plannen en ondernemingen om
op de kortst mogelijke tijd de
tijdens de zesdaagse veldtocht
veroverde gebieden massaal te
bevolken Deze plannen worden momenteel echter ernstig
doorkruist door de steeds efficiënter wordende raids en
kommando-ondernemingei van
de arabische weerstandsorganizaties

de

griek-

TARTAREN I
« T a r t a a r » is een zeer bekend
woord Dat er ook Krim-Tartaren bestaan is waarschijnlijk
al heel wat minder bekend en
dat deze K n m - T a r t a r e n na de
tweede wereldoorlog door Stalin zo gestraft werden dat m e n

Het IS m t r e u r i g dat men een
dergelijk bericht moet gaan
zoeken m een heel gespecializeerd tijdschrift Dat m e t alleen beschikt over een aantal
knappe en bevoegde medewerkers, maar bovendien ook nog
eigen inlichtingen schijnt te
ontvangen Wat m de namenlijst van de beschuldigden opvalt IS dat de meerderheid nog
jonge mensen zijn die bij de
wegvoering nauwelijks enkele
jaren oud waren Jonge mensen, geboren uit ouders die het
paradijs hebben zien ontstaan
en er in hebben geleefd die
over het eigen volk nooit anders dan in kommunistische
te^-mmologie
hebben
horen
spreken die hun eigen land
verloren hebben en die toch
niet ontsnappen aan deze levenswet dat de mens leeft en
leven wil midden eigen volk
en in eigen land.

SLIM ZIJN
Oppozitiegroepen m de Sov
jetunie vinden blijkbaar steeds
maar nieuwe middelen om te
blijven ageren Soms geven zij
dichtbundels uit in de bekende
uitgeverij « S a m i z d a t »
(met

Hier zal, tegen de zin van de
Welshmen,
op 1 ]uli de prins
van Wö/e'? zijn
investituur
krijgen
eigen hand) en dat is oppozitie,
want ook de dichtkunst valt
onder de bevoegdheid van de
partij, soms ook echter vieren
ZIJ Lenm Zo vierden de gedepoi teerde K n m - T a r t a r e n op 21
april 1968 de geboortedag van
L e n m — als stichter van d e
autonome repubhek die eens
hun eigen land was Volledig
« legaal» — maar zij worden e r
voor vervolgd Geef echter toe
dat dit een slimme oppozitie is.
Het antwoord van de plaatselijke politie en van het leger
zou hele bladzijden protest bezorgd hebben aan de kranten
als het m het Westen was gebeurd

TOEPAMAROS

Schüdermarkt

te

Hanoi

Uruguay wordt wel eens
« h e t Zwitserland van ZuidAmerika » genoemd, het d a n k t
deze naam aan zijn geringe oppervlakte zijn voor het kontin e n t hoog welvaai tspeil en
zijn
betrekkelijke
politieke
rust
Deze bijnaam zou vrij vlug
verleden tijd kunnen worden,
want de nooit-sluimerende guerilla in Zuid-Amerika schijnt
de jongste tijd het aktiefst en
het best georganizeerd te zijn
m Uruguay De guerilleros m
dat land noemen zich Toepamaros naar de naam van de
I n k a k o n m g Toepac Amaroe die
m de achttiende eeuw een vergeefse opstand tegen de Spanjaarden organizeerde
De Toepamaros schijnen m e e r
en meer vat te krijgen op de
arbeiders van Montevideo de
hoofdstad waar meer dan de
helft van Uruguay's bevolking
leeft
Overvallen op banken, kazino's en dergelijke leverden de
guenlleros tot nogtoe zowat 50
miljoen bfr. op.

Mejuffer

Bernadette

Devlin, nauwelijks
meerderjarig
en reeds lid van het Lagerhuis,
voortaan de belangen der noordierse
katoheken.

verdedigd

12

- ^ ^ — ^ ^ — — —

De Vlaamse beweging — en dit werd
liier reeds vastgesteld ter gelegenheid
van een artikel over Hector Plancquaert
— heeft mensen gekend van de meest
diverse temperamenten, opinies en
geestesstromingen : demokraten en
aristokraten, gelovigen en vrijzinnigen,
principiëien en tactiel, fascisten en
kommunisten.
Onder de aanhangers van het kommunisme — dat in de praktijk zowel de
persoonlijke als de nationale vrijheid
ondergeschikt maakt aan de belangen
van één po'ifieke, centralistische en
militair-imperialistische macht — zijn
er nochtans mensen geweest wier be-

kommernis om de persoonlijke vrijheid,
wier geloof in de noodzaak van een nationale zelfstandigheid oprecht was. De
realiteit van het hard en tiranniek gelaat van het kommunistisch sisteem
doet niets af aan de waarde van een
persoonlijk getuigenis dat gisteren en
heden aanhangers van een ekstreem
marxisme hebben afgelegd : het doet
de diskrepantie tussen de oprechtheid
dezer persoonlijke overtuiging en dit
persoonlijk Ideaal enerzijds en de tirannieke praktijk van het kommunismeaan-de-macht anderzijds alleen nog
méér uitkomen.

PtfU
taKstische franskiljons. Voorlopig altans 1
In het bezette gebied stonden de achtergeblevenen voor het dilemma : voortdoen of de zaak laten rusten tot na de
oorlog >— met alle gevolgen vandien. De
vlaamsgezinden zagen aldra in, dat het
geen zin had de strijd voor vlaamse ge
lijkberechtiging te staken, vermits aan
de andere kant de franskiljons met de
brutaalste middelen het kleinste vlaamse
recht bestreden en het einde van de
vlaamse beweging voorspelden. Uit dit
inzicht werd het aktivisme geboren.

Jef Van Extergem was een van deze
strijders in de kommunistische rangen,
wiens nationale overtuiging geen demagogische poze, geen propagandistische
berekening, maar doorleefd en doorvoeld ideaal was.
Hij behoorde tot diegenen voor wie
het sisteem evengoed om zijn antivlaamsheid als omwille van zijn antivolksheid te verwerpen en te bestrijden
was. Hij zou wel de laatste geweest zijn
om te pakteren met het trikoloor triumviraat, te zwaaien met belgische vlaggetjes of met tremolos in de stem de vaderlandse snaar te betokkelen, zoals nog onlangs de kommunist Moulin in de kamer deed en zoals vele van zijn geestesgenoten na de oorlog deden... uit politieke berekening.
Van Extergems leven is bewogen geweest en zijn dood was tragisch. Wij geloven echter niet dat hij ermee zou akkoord gegaan zijn, dat zijn dood zou
uitgebuit worden voor een trikoloor belgicisme.
Van Extergem is in de eerste plaats
kommunist geweest.
Deze periode heeft een groot gedeelte
van zijn leven in beslag genomen. Maar
hij was ook bewust Vlaming en flamingant en ook dat tekende een deel van
zijn leven : het gedeelte dat, afgezien
van de gebeurtenissen tijdens de tweede wereldoorlog, wel het meest bewogen
geweest is. Dit flamingantisme was sterk
genoeg om zijn kommunistische opvattingen nog te doordrenken.
Dat hij deze strijd voerde onder een
vlag die wij juist omwille van onze nationale opvattingen afwijzen, doet ons
niet vergeten dat hij, die tengevolge
van zijn kommunistische overtuiging en
aktiviteit in een duits koncentratiekamp stierf, ook tengevolge van zijn
Vlaamse overtuiging en aktie de gevangenissen van de belgische staat heeft gekend.
Jef Van Extergem werd geboren te
Dendermonde in 1898, maar zijn ouders
verbleven al kort na zijn geboorte te
Antwerpen, zodat Jef een echte Sinjoor
werd. Vader Benoit Van Extergem was
kleermaker van stiel. Hij was vanaf 1893
reeds werkzaam in de socialistische beweging. De vrouw baatte een herberg
uit in de Montignystraat. Jefke was aldra lid van een socialistische kindergroep. In zijn vorming zowel in sociale
als vlaamse zin hadden meester De
Waele en dr. Spyers een belangrijk aandeel : zij leerden hem de verworpenheid
van zijn volk inzien en het enge verband
tussen het dubbele onrecht tegenover de
vlaamse massa. Verdrukt als Vlaming,
verdrukt als gewone man, ging deze verdrukking immers uit van éénzelfde
macht. In een ander milieu, in andere
omstandigheden ware Van Extergem
misschien in andere formaties terechtgekomen. Nu was het socialisme en waren de socialistische jeugdgroepen de onmiddellijk-nabije en vanzelfsprekende
uitwegen voor zijn jong sociaal en nationaal idealisme. In 1912 werd hij lid
van de socialistische Jonge Wacht, in
1913 werd hij er sekretaris van : hij was
toen pas veertien jaar geworden.
Toen brak de oorlog uit. Een oorlog
die vele illuzies vernielde en ook de illuzie van een socialistische wereldbeweging die de arbeiders aller landen het
« halt aan de oorlog » kon laten toeroepen. Zowel de franse als de duitse socialisten marsjeerden onder nationale
leuzen en vaandels en bij ons deden een
Vandervelde of De Brouckère even patriottisch en chauvinistisch als de kapi-

ten inzake nationale en sociale nr
men neerschrijven en uitdragen w
werd medewerker aan « Voornif'
1915 en 1916, daarna aan « Het Vi" ^
sche Nieuws ». Later richt hij « n^
cialistische Vlaming » op en « Dg iJ*
we Tijd » Maar deze joemalistiekeï
dnjvigheid vertegenwoordigt slechts.!
klem gedeelte van zijn aktie.
In het bezette land waren, tenebH,
de voedselschaarste te bestrijden ov i
hulpkomitees opgericht door een 7l
mengde spaans-amerikaanse kommis^l
onder voorzitterschap van Herben H l

YAN
Ook op het gebied der sociale politiek
bleek een voortzetting van de strijd en
een (( aanwezigheidpolitiek » noodzakelijk. Reeds in november 1914 werd besloten dat de socialistische Jonge Wachten hun aktie zouden voortzetten. Van
Extergems gemoedstoestand op dat ogenblik werd bepaald zowel door de gedachten die hij voordien had opgestoken bij
zijn leermeesters uit de socialistische en
vlaamse beweging, als door de situatie
waarin hijzelf en zijn volksgenoten zich
bevonden. In de eerste plaats was hij
een uiterst konsekwent anti-militarist. Hij verwierp het duitse militarisme dat hij nu van nabij leerde kennen.

ver. De lokale komitees waren echtetl
vaak haarden van zwarte handel en woe.|
ker en het voedsel werd niet onder del
noodlijdende bevolking verdeeld of verJ
kocht, maar kwam terecht in de maga.|
zijnen van sluikhandelaars of werd zelJ
tegen woekerp>rijzen aan de Duitsers vei.l
kocht. Dergelijke praktijken staken del
ogen uit van de aktivisten, die een eigen|
hulporganizatie « Volksopbeuring » ml
richtten, die een zeventigtal afdelingeuf
telde. De vader van Van Extergem waf
lid van een « hulpkomitee ». Hij v
haalde zijn zoon van de toestanden (
er heersten en van diefstal en verduil
tering die hij had kunnen vaststelleJ
De verontwaardigde jongeman ging d
baan op en kloeg fel en hartstochtelijj
de schandelijke praktijken aan, die ad
ter een uithangbord van patriottisu,
door sommige komitee-leden bedrevti
werden.

GEERT GRUB

maar evenzeer het belgisch militarisme
dat sabelrinkelend zijn hautaine afkeer
voor de gewone vlaamse soldaat, voor
het vlaamse kanonnenvlees, had uitgedrukt. Met belgische patriottische smoesjes moest men bij hem dus niet aankomen.
Hij was daarenboven flamingant. Na
de lagere school kreeg hij een job op
een kantoor en leerde er hoe heel de
kommerciele en maritieme wereld in het
Frans gedikteerd werd en dikteerde, ook
aan de kleine vlaamse bediende die
maar moest maken dat hij de taal der
heersers kende.
Dat deze « taalkundige » achteruitstelling tevens een sociak achteruitstelling betekende en dat beide eng met elkaar verbonden waren, zag hij al gauw
in. Toen Borms' oproep « Vlammgen
waakt! » verscheen greep dit de volksjongen Van Extergem aan. Hij wist wat
hem te doen stond : hij zou als Vlaming
en socialist de strijd voor zijn meer dan
ooit bedreigd volk voortzetten.
De voortzetting van de aktiviteit der
socialistische Jonge Wachten was reeds
een eerste politieke daad geweest. Vanaf 1915 zou Van Extergem zijn gedach-

Op het terrein der socialistische aktii
werden <( arbeidsgemeenschappen »op
gericht, die van de socialistische aanwi
zigheid in de aktivistische politiek wf
den uitdrukking zijn. Het sukses de:
arbeidsgemeenschappen was wisselvalli|
waar zij bijvoorbeeld in Merksem een
3.000 leden zouden gehad hebben (vol'|
gens Archief van de Raad van Vlaan
deren), was het aantal leden in de ovtl
rige afdelingen (ca. 15) eerder gering tt
noemen. Toch bleek er aldus, tegenover
het officiële belgische partijsocialisme,
een vlaams « minderheidssocialisme»»
bestaan dat zich tegen de « patriotten)
Van de Velde, De Brouckère, Anseele
e.a. keerde. Het zou vooral in de inteij
nationale socialistische vredesaktie zijt|
dat zij van zich lieten horen. In juli
hadden socialistische leiders uit neutrale
landen — o.m. Troelstra, Branting, Lee
— een oproep gedaan vanuit Den Haag
om de Internationale bijeen te roepen
Huysmans, die sekretaris was, zond «
uitnodigingen en was op 1 mei 1»"
Stockholm om er de vredesaktie te ontketenen. De belgische socialistische leiders waren er aanwezig, maar ook e|
Vlaamse socialisten uit het aktivisffl
zonden hun afgevaardigden. Dit schiep
reeds een konflikt : de belgische afvaa
diging die blijken van patriottisme wi
de geven, kantte zich tegen de aan fl
Vlamingen gedane koncessies en w i
geiden ook medewerking met de
|
se socialisten.
J
De vlaamse socialisten legden een^^
tie neer, waarvan punt 4 o-^-^^ j^^,
« De nationale minderheden hebben ^,
recht over hun eigen lot te beslissen
te genieten van een zelfstandige ontw,
kefing van hun kuituur en van hun ^^^
nenlandse ekonomische en P^^^^^^r^^^i
houdingen, op grondslag dat m
zijifeigen'natuurlijkewetgeversj;^
De enige opi<
onttrokken worden
administratieve zelfstandig
is dus de
heiTCan"viaaTd7rën"en
Wallonië in W A
kader van de belgische «'aat. JJe ^ ^ j ^
het germaanse Vlaanderen dat ƒ
ledige vrijheid wil, wordt ge^^

"
diffd door een geschiedkundige ontwikkeling die volledig verschilde van het
romaanse Wallonië, en door de noodzakelijkheid van een dubbele kulturele
onafhankelijkheid. Deze is sedert 1830
als een noodzakelijkheid voorgekomen. »
Van Extergem h a d zich volledig achter deze vredesaktie gezet, zoals hij zich
volledig achter de aktivistische bestrevingen op het nationale vlak had gesteld. Bij het huldebetoon der Groeninffewacht aan Borms te Merksem o p 21
januari 1917 sprak Van Extergem —
evenals Leo Augusteyns, dr. Rudels-

Vandevelde vrijgelaten, o p voorwaarde
d a t hij niet meer aan politiek zou doen.
Inmiddels stond zijn vrouw in de radikale vlaamse beweging en voerde propaganda voor dr. Antoon Jacob. Van
Extergem zelf sprak o p vergaderingen
der F r o n t p a r t i j . Tijdens een meeting
voor de k a n d i d a t u u r van Borms, op 12
j a n u a r i 1925, verklaarde hij dat hij vrijwillig de gevangenis zou ingaan, eerder
n o g dan te zwijgen. Vijf dagen later
werd hij aangehouden. Maar vijf weken
later stelde Masson, ministei van Justitie,
h e m in voorlopige vrijheid; zijn vrouw

Jef Laureys, schrijver van een lijvig
werk over de « kollektivistische orde »,
vader van de later gefuziljeerde oostfrontsoldaat Siefaan Laure>s — proberen een vlaams-nationaal « demokratisch » front o p te richten tegen het
rechtsgerichte Vlaams Nationaal Verbond — maar zonder sukses.
Zijn verdienste in de daarop volgen
de jaren zal liggen in het feit dat hij de
federalizering der bela;is<he komnuinis
tische partij mede veiwezenlijki en

heim, Cyriel Rousseeu en anderen — e n
hij zei er o.m. : « Wij vieren in Borms
de verpersoonlijking van het vlaams
ideaal. Hieraan is het te wijten dat wij,
sociaaldemokraten, m e t
de katoliek
Borms hand in hand vooruitgaan achter de leeuwenbanier die ons allen verenigt in éénzelfde willen en streven : d e
eindelijke heropstanding van Vlaanderen uit de stoffelijke en zedelijke vernedering waarin het tans verzonken ligt ».
Over de aktivistische politiek en h e t
feit dat met de bezettende macht werd
samengewerkt, uitte Van Extergem zich
als volgt : (( Ik begrijp niet hoe er iets
afkeurenswaardigs kan schuilen in h e t
feit dat men buitenlandse h u l p aanvaardt om een regiem van binnenlandse verdrukkers te breken ».
De oorlog betekende het einde van
het aktivisme. I n de socialistische partij — die nu ministrabel werd — vierde het patriottisme nog hoogtij. Van
Extergem vluchtte met zijn vrouw Bertha Horemans naar Duitsland, maar
keerde al spoedig terug en werd in oktober 1919 aangehouden. W a n n e e r hij
voor het assisenhof verscheen, was hij
amper 22 jaar. Hij verscheen er niet als
rouwmoedig zondaar, integendeel, onophoudend was hij in de aanval : « Ik
kon geen betrouwen hebben in een regering die met onze vlaamse jongens,
die 80 t. h. van het belgisch leger uitmaakten, achter en aan het front heeft
gedaan wat de bloedhonden van de
öuitse militaire kliek hier deden met
onze werklozen », zei hij. « Als ijveren
voor kulturele zelfstandigheid aktivis"|e IS, dan is ook Huysmans een aktivist want het manifest aan de socialistische partijen vroeg kulturele zelfstandigheid voor Vlaanderen en Wallonië ».
h:,A ^^ ^''^^S of hij met de Duitsers
«aa gekollaboreerd antwoordde hij :
Het assisenhof te Antwerpen heeft tot
Sfh 'P^§•^^" enkele zaak van ekonomiziirf V^.^^'^^oratie behandeld. Indien er
jn die met de vijand kollaboreerden
W „ "^" ^ ^ ' "^^^ ^^ woekeraars die milde n ' ^ ° " ^ e n door handel met en voor
oe Duitsers ».
tne^ ^.^'^^Sem kreeg 20 jaar hechtenis
ten r ^ ' l ^ beroving van de burgerrech^ - ^'""^^ 1921 werd hij echter door
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om onder duitse bezetting zijn rol voort
te spelen en zelfs Van Eynde wilde kolIdboreien aan een grote nationale kiant.
De kommunisten gaven het blad .. Uilenspiegel » uit, maar vrij vlug maakte
de bezetter er een einde aan. De werkelijke aktie tegen kommunistische kaders
en aktiviteiten begon echter pas na het
uitbreken van de oorlog met Rusland.
Nu het ideologisch vaderland bedreigd
werd, traden de kommunisten globaal in
het verzet Van Extergem dook onder,
en wisselde herhaaldelijk
van woonplaats Hij had, als doorwinterd politicus, de deugd der voorzichtighied leren
beoetenen — en daardoor kon hij ook
gedurende geruime tijd een a a n h o u d i n g
ontlopen.
1 oen o p een nacht tijdens de oorlog
de kerken in het vlaamse land met hamer en sikkel of sovjetster beschilderd
" erden, gebruikte de duitse propagan(. i dit feit UI haar strijd tegen het komniunisine Van Extergem reageerde • opdat men aan de autenticiteit van deze
reaktie niet zou kunnen
twijfelen,
schreef hij eigenhandig het pamflet
waarin erop gewezen werd dat alleen de
Duitsers belang konden gehad hebben
bij die kalkpartijen.

EXTERGEM
lag op sterven. O p 13 april moest hij
terug de gevangenis in, na de dood van
zijn vrouw. H u n huwelijk was op het
sterfbed nog ingezegend. Er zijn zelfs
aanduidingen die erop wijzen dat Van
Extergem zich n a a r het katolicisme wou
keren. « Vlaanderen » (het blad der radikale nationalisten) publiceerde o p 7
m a a r t 1925 een « I n memoriam Bertha
H o r e m a n s ».
Van Extergems vader schreef aan d e
R o d e H u l p te Seraing een brief waarin
bij e r o p aandrong dat de franssprekende proletariërs de Vlamingen zouden leren begrijpen. Een verzoek dat nog
steeds aktueel i s !
Van Extergems vrijlating en de hulde die h e m in 1928 gebracht werd zijn
als het ware de afsluiting van een periode in zijn leven.
Hij erkende dat het aktivisme veel
«ocializerende elementen telde, die echter weinig of niets van het marxisme
afwisten. H e t is dit marxistisch socialisme d^t Van Extergems tweede politieke periode zal domineren en dat hem,
tussen de twee wereldoorlogen, tot de
vooraanstaande figuur van het kommunisme in Vlaanderen maken zal.
Bij de hulde in 1928 — o n d e r voorzitterschap van Roza de Guchtenaere —
was het Vlaamse Front reeds afzijdig
gebleven omdat de kommunisten er politieke m u n t wilden uitslaan. Nog zou
Van Extergem — met enkele leden der
o u d e Frontpartij e n met o.m. ook dr.

—

Van toen af werd door heel het duitse politieapparaat ijverig naar hem gezocht. Zijn aanhouding volgde kort
daarop. Vanuit Breendonk werd hij
overgebracht naar Duitsland, eerst naar
Marienburg. De laatste oorlogswinter
verblijft hij in het kamp Elbrich, waar
de situatie met de dag erger wordt. Zijn
gezondheid leed hier fel onder en d e
niet te ontkennen kommunistische solidariteit in de gevangenenkampen kon
hem niet redden. Hij stierf o p het einde van de oorlog, in het zicht van de
bevrijding.
tracht de vlaamse problematiek ook in
dat milieu ingang te doen vinden. Er
ontstaat een « Vlaamse kommunistische
partij » en op de kommunistische 1 meiaffiches staat de vlaamse leeuw naast de
rode vaan met hamer en sikkel.
De rechts-links tegenstellingen zijn
tussen 1930 en 1940 zo scherp, dat zij
de hele binnen- en buitenlandse politiek
beheersen. H e t komiiiunisme wordt als
een gevaarlijke bedreiging erkend en de
kommunisten zijn in de demokratische
landen geïzoleerden en worden als gevaarlijker beschouwd dan de fascisten
van alle slag en pluimage. De burgeroorlog in Spanje verscherpte de tegenstelllingen nog, die zich ook o p binnenlands vlak spektakulair uitten in knokpartijen tussen militanten van links en
rechts.
Niettegenstaande de ekonoimsche krizis der dertiger jaren, de werkloosheid
en de radikalizering der standpunten,
slaagde de kommunistische partij niet
in een doorbraak, hoewel ze bij de verkiezingen van 1936 wel van de algemene misnoegdheid en de demokratie-moeheid profiteerde. Ook de door Van Extergem ingezette en van politiek inzicht
getuigende oriëntatie naar de vlaamse
problematiek bleek uiteindelijk meer
een uithangbord dan een werkelijk door
de partij aangevoelde noodzaak. De afwezigheid van vlaamse intellektuelen
bleef — zoals trouwens ook bij de socialistische partij — een geestelijke hinderpaal die ook propagandistisch zijn
weerslag had.
H e t uitbreken van de oorlog in september 1939 en het sluiten van het duitsrussisch pakt plaatste de kommunisten
in de westerse landen in een moeilijke
pozitie. H u n ideologisch vaderland was
nu de stilzwijgende bondgenoot van het
nationaal-socialistische Duitsland, dat
zij jarenlang propagandistisch hadden
bestreden. In Frankrijk werd de kommunistische partij verboden en leiders
als Thorez, Duclos e.a. doken onder of
vluchtten naar de Sovjetunie. In België
stonden de kommunisten evenmin bij
de regering in een geur van patriottieke
heiligheid en toen in mei 1940 de duitse troepen binnenvielen, waren er in de
beruchte spooktreinen en tussen de willekeurig aangehouden ook verscheidene
kommunisten.
N a de franse nederlaag en de terugkeer der meeste vluchtelingen nam het
politieke leven terug vorm aan. De koning riep o p tot hervatten van het werk.
R i k De Man schreef zijn beruchtgeworden oproep. Spaak probeerde terug te
keren, evenals zo menig ander politikus.

Met Van Extergem verdween een der
weinigen in kommunistische r a n ^ n , die
in de nationale problematiek méér d a n
een propagandistische kluif zagen. Deze
leemte deed zich na de oorlog voelen
toen de kommunisten om demagogische redenen de belgisch-patriottieke
snaar bespeelden en zich tot repressiemaniakken ontpopten om de massa o p
h u n h a n d te krijgen, terwijl ze in d e
gevangenissen onder de « incivieken »_
daarentegen aanhangers zochten te vinden met een anti-demokratische propaganda. H u n patriottisme kon hen d e
verhoopte doorbraak naar de massa niet
bezorgen, sloot hen in Vlaanderen nog
meer af van de levende werkelijkheden
en van de problematiek die meer d a n
een kwarteeuw ons politiek leven zou
gaan beheersen. Het is de problematiek, die men belgisch-eufemistisch d e
((communautaire» heet, maar die in feite
neerkomt op het onverwoestbaar bewustzijn van de volkse eigenheid, het onloochenbaar recht o p eigen beslissing en
zelfstandigheid, waarvoor ook Jef van
Extergem getuigde en streed in zijn dinamisch leven.
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VERBRUIK
be

Vele huismoeders
zitten
i.m voor het volgende

dikwijls na te denken over de mogelijkheden
probleem : «Hoe besteden wij het best ons

haareigenl^Jsje
die er
huishoud-

ge '• » ^

e 'makkelijk
is dat niet, want als we daar nu echt alleen voorstaan, is het wel
aa 'e nemen dat we ons in de haren krabben. Er zijn misschien
vrouwen
die
hei allemaal niet zo erg in hun hoofd steken en die « rustig » van nature zijn. Be
reden hiervan is dan zeker, dat ze een tamelijk
goed inkomen
hebben en geen
kontrole van manlief.
Met Kontrole bedoel ik : interesse
voor de aangekochte dingen en zaken.
Voor alles wat het gewone huishouden
aangaat. Over het aankopen van meubel';
kledingstukken, apparaten, gronde" of huizen wordt natuurlijk eens
samen gepraat en uitleg gevraagd.
V^aar het doodgewone
alledaagse
•W'"'"'t te weinig nagegaan !
CoVtri^iteit, water, gas, telefoon, enz.
kunnen we zelf goed beheren, tenminste als we er ernstig over nadenken en
zuinig mee omspringen. Want voor al
deze zaken zijn toch vaste tarieven.
'^f qqr waarmee kleden we ons ? Wat
eten wij ? En vooral : wat kopen wij ?

te weten

komen

« wat»

Mevrouw, zijt u al eens « echt » gaan
winkelen ? Hebt u dan de zaken werkelijk eens bekekei.. ? Bij heel vele dingen
is er niet aan uit te komen. De reklame
is tegenwoordig geweldig en daardoor
laten we ons zo dikwijls beetnemen.
« Twee kopen en één gratis ! » U moet
er eens op letten, dames of het gewicht
dan altijd juist is. Of de inhoud van de
dozen konserven bij reklame niet veel
meer vocht bevatten dan de gewone !
Uit ervaring weet ik zeer goed dat het
niet altijd klopt.
Ik heb mij dus ook al laten beetnemen ,
De verkoop aan de deuren ? Waar kan

er in die tuben

zit...

VROUWEN OP HET KONORES
Als het ware tussen twee stoeien
zaten wij tijdens een van de sektievergaderingen op het kongres. Links
een veertigjarige blonde dame en
rechts een juffrouw, het kon een studente geweest zijn, een bediende of
misschien een lagere schoolonderwijzeres.
De veertigjarige vrouw had een
kleed van gebroken wit aan dat op dé
gepaste plaatsen strak zat en dat enkel versierd was met een bloemetje
vau blauwe sterretjes. Haar man uit
links van haar en noteerde nauwgezet met een fijn polloodje tussen de
regels alsof hij steeds wat meer meen.

de te horen dan wat de geachte spreker zei. De dame volgde met grote
ogen alles wat bewoog, luisterde met
scherp gelfoor en lachte nauwelijks
wanneer een plezante wat grappigs
vertelde. Ze moet de moeder van een
stel kinderen zijn die voor de gelegenheid naar hun grootouders gebracht waren. Haar handen blonken
en er waren kleine barstjes in en de
nagels van haar vingers waren niet
ongeschonden en dnf wil wat zeggen.
Na een tijdje duwde ze met haar
rechtenzet haar linkerschoen uit omdat die wat knelde. Uit de handtas
tussen haar en haar man haalde ze

men nadien nog gaan aankloppen als er
iets scheelt ? De zuur verdiende centen
zijn w e g !
De verkoop op afbetaling ? Hebt u al
eens uitgeteld, mevrouw, hoeveel hoge
intresten er betaald worden op die termijnen ? Hebt u al eens het gewicht
van uw brood nagegaan ? Als u zelf bij
de bakker gaat, bekijk daar eens de lijst
en de prijzen van al de broden die verkocht worden. Zoek eens ernstig op die
lijst of daar « huishoudsbrood » op voorkomt, zoniet vraag het eens. Dat is imm e r s het brood wat officieel tegen 12,25
fr. moet verkocht worden en ook 1 kg.
moet wegen. Het is ook het brood dat
zónder vet gebakken (en zeer gezond
voor de lijn) is. Maar al de andere broden noemt men « fantaziebrood » en wij
betalen dure prijzen.
Vraag eens bij de beenhouwer waarom zijn gemalen rundsvlees zo rood ziet
(filet américain). Weet u dat daar
kleurstoffen in zijn die voor onze gezondheid zeer schadelijk kunnen zijn ?
U kunt beter uw vlees kopen en dan laten malen, de kleur is niet zo fris, m a a r
feet is gezonder.
In ons land zijn verschillende verbruikersklubs. Ik ben ook werkzaam in
zulk een « klub ». Dat is zeer leerzaam.
Tien jaar heb ik al proeven gedaan, kledingstukken en apparaten getest. Het
is soms verbazend welke rezultaten er
bereikt worden, met die p r o e v e n ! Wij
staan in verbinding met een laborator i u m voor warenonderzoek, dat voor ons
' de produkten zorgvuldig o n t l e e d t
Voldoen de ingebrachte waren niet
aan de goede normen, dan worden de
fabrikanten verwittigd en hebben ze
kans om eventuele veranderingen aan
t e brengen. Dat is voor ons verbruikers
een zeer grote steun ! Want de verbruik e r moet in ieder geval ernstig beschermd worden.
Wij moeten zeker nadenken wat we
kopen en vooral als we kledingstukken
kopen, moeten we eisen dat er een zeer
duidelijk etiket voorhanden is. een etiket waar wij precies kunnen op lezen,
uit welke grondstoffen het kledingstuk
vervaardigd is en hoe wij het kunnen
onderhouden Dat moet ook voorkomen
op linnen en dweilen — kortom op alles
wat wij gebruiken.
Zo woonde ik een voordracht bij over
boter. Ik had een uitnodiging ontvangen
waarop te lezen stond. « E e t meer bot e r » . Dat interesseerde mij. Inderdaad
er werd gesproken over boter, over
margarine, over aderverkalking, verzwakking, enz. Maar vele dames gingen
n a a r huis... met een elektrische deken !
D a t zijn voor ons de «verborgen verleiders » ! Wees dus voorzichtig !
Er moet bij de regering aangedrongen worden op 1) reinheid en higiëne
in de fabrieken 2) een ernstige bescherm i n g voor de verbruiker. 3) vermindering van gebruik van schadelijke stoffen die in de voedingsnijverheid geb r u i k t worden. 4) reinheid in de bloemmolens (ratten en ongedierte). Maar dat
alles kan bekomen worden als wij, dames, allen hand in hand, er voor uit
komen dat we eerlijk willen voorgelicht
worden. De drukking moet van de
klant komen. De klant is koning !
Mevr. Tacobs-Colemont.
Beringen.

een zuiltje muntjes, dal ze hem, toestak maar hi] schudde in al zijn werkijver en ^nder
het te bekijken
« neen » en rekte zich om de %pre
ker nog beter te kunnen zien.
De juffrouw rechts van ons was ei
met een hele boel jongeren. Zij is
misschien de sekretaresse van de vereniging uit ik iveet niet welk ver gemeen te ke waar zi; de longe garde
zijn en op tijd de boel op stelten zetten. Waar zij de burgemeester suggesties, die toch nooit gelezen worden
aan de hand doen en protestnota i
schrijven die zij moet tikken en op
stencil zetten. En waar zij debatten
organizeren over de demokratie en d>
studentenrevoltes...
Men doet er goed aan op hel kongres van een jonge partij die gelijke
kans,en vcfor de vrouw eist de avrouwmensen> eens goed te bekijken.

STUREN VROUWEN BETER ?
Om op de vraag «Sturen mannen beter dan vrouwen ?» een
antwoord te kunnen geven heeft
m e n op de Nürburgring tien vrouwen en vier m a n n e n tussen 25 en
30 jaar achter het stuur van een
wagen doen plaats nemen en hen
gevraagd een rit van 300 km af fe
leggen. In hun wagen bevonden
zich toestellen om de hartslag, de
hoeveelheid ingeademde lucht en
om de reakties van de hersenen
te meten. Achteraf werd er een
urinetest uitgevoerd en om de
reeks van metingen te sluiten
werd de snelheid van de reakties
nagegaan.

MEER WEERSTAND
De weerstand van de vrouwen
achter het stuur bleek ongelooflijk sterker te zijn dan bij mannen. Na drie uur rijden was hij
bij de m a n n e n met 11 % geslonken, bij de vrouwen daarentegen
met 10 % gestegen. Bij langere
trajekten zal deze weerstand nog
stijgen... Voegen wij er aan toe
dat de vrouwen heel wat minder
riziko's namen dan de mannen
tijdens het sturen, iets wat natuurlijk heel belangrijk is. Het is
ongetwijfeld beter voorzichtiger
te rijden dan elegant...
Instinktief reageren de vrouwen beter dan de mannen wanneer de vermoeidheid opdaagt.
Deze goede reaktie is enkel pozitief wanneer de vrouw zich volkomen fit voelt en dus niet tijdens de periode van de maandstonden. Een vrouwenarts gaf volgende uitleg : « Deze periode van
bloedverlies en prikkeling van de
organen in het bekken brengt een
afzwakken van de werkkracht teweeg. Soms is de periode die deze
dagen onmiddellijk voornt gaat
nog minder geschikt om te sturen
dan tijdens het hoogtepunt van
de siklus.»
Dit zijn dingen die vrouwelijke
chauffeurs niet uit het oog mogen
verliezen, vooral tijdens reizen
van lange duur.

'saiillli

Katoen met helle kleuren bedrukt is^
de mode. Deze japon met goud ajg
zoomd en voorzien van een diepe Kwmtsnijding
lijkt ons iets gikmpt
^
dames die heel sjiek willen itp-
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Zijn reis voerde hem van West- n a a r
Oost-Afrika : van Niger, Kameroen,
Gana, Nigeria en de kleinere westafrikaanse staten tot Tanzania en Kenya.
Bij een eerste k o n t a k t n a m e krijgt
men de indruk van w e l v a a r t en van
vooruitgang, m a a r w a n n e e r de a u t e u r
zonder officieel geleide mensen ondervraagt en van de toestanden kennis
neemt, blijkt aldra dat veel van deze
welvaart en vooruitgang slechts een
facade is. Hij verhaalt bijvoorbeeld
over Niger, waar de v r u c h t b a r e « groene zone » welvarend en vooruitstrevend
is — maar zij vertegenwoordigt slechts
één tiende van heel het land. De rest is
verstoken van elke moderne hulp, van
scholen en hospitalen, geneesheren en
onderwijzers. Hetzelfde geldt voor de
naburige landen Mali en Tsjaad.

bleven en konservatieve Haussa's en de
intelligenter, m o d e r n e r Ibo's ? Of is het
een strijd tussen de islamietische Haussa's en de kristelijke Ibo's?
De a u t e u r ziet ook een sociale achtergrond in het konflikt. W a a r hij vergelijkingen m a a k t m e t Europa — c m
m e t Bretoenen en Zuidfransen
in
F r a n k r i j k — slaat hij echter de bal
mis. Het staatscentralisme dat 10 miljoen Ibo's onder h e t « o n e m a n one
v o t e » der 30 miljoen Haussa's wil verpletten, heeft evenmin bestaansrecht
als gelijk welk europees centralisme
dat in een plurinationale staat de ene
natie wil v e r d r u k k e n en moreel vernietigen, zoals bij ons en elders gebeurde. Wie de vrijheid voor zichzelf opeist,
moet ook die van anderen e r k e n n e n in
dezelfde omstandigheden.

Hij bezocht Nigeria en wilde de achtergronden kennen van de strijd tussen
centrale regering en Biafra. Is het een
stammenstrijd tussen de achterlijk-ge-

Belangrijk in Berkhof's uiteenzetting
is het feit dat hij de zwakke punten in
de ekonomische en sociale s t r u k t u r e n
van de afrikaanse landen die hij be-

zocht aanduidt. Hij wijst erop dat de
buitenlandse investeringen en de ontwikkelingshulp — in zoverre zij niet afgeschuimd wordt door politici en ambtenaren met zeer hoge wedden, ook naar
europese n o r m e n ! — ten goede komen
aan ondernemingen die grondstoffen en
halfafgewerkte produkten voortbrengen. De vroegere kolonizatoren nemen
grotendeels deze produkten af Maar op
de binnenlandse m a r k t is er meer en
meer vraag naar dure verbrui ksgoede
ren uit Europa en elders; die goederen
moeten ingevoerd worden, zodat er aan
ekonomische roofbouw gedaan wordt ten
nadele van de rijkdom en toekomstmogelijkheden der jonge afrikaanse staten
Vooral de agrarische toestanden - gedeeltelijk ook door de afrikaanse mentaliteit ontstaan en bestendigd — zijn
een bedreiging voor de toekomst van
een heel werelddeel dat een massaal
toenemende bevolking niet meer zou
kunnen voeden indien er aan de landbouw niet méér aandacht besteed wordt
Het probleem zoals Aster Berkhof
het gezien en weergegeven heeft doet
ons terugdenken aan een referaat, voor
de Deutsche Junge Akademie, door
Angela Eggert. over de ontwikkelingshulp dat besloot met een >ud chinees
gezegde • « Geef iemand een vis en hii
heeft genoeg voor één dag. Geef hem
een korf vol vissen en hij komt een
week toe Maar leert ge hem hoe hij
moet vissen dan zal hij altijd te eten
hebben ». Het is aan die zm dat wij

moesten terugdenken, toen wij lazen
wat Berkhof optekende uit de m o n d
van een jonge Kenyaan in Nairobi, n t
« d a t de ontwikkelingshulp een schandelijk bedrog is ».
«Angst om Afrika» is een vlot geschreven en onderhoudend boek. Het is
echter méér dan zo maar ..-en reportage : het s t e m t tot nadenken. Tot nadenken over de afrikaanse onmacht, m a a r
ook tot nadenken over de europese
schijnheiligheid, gekonkretizeerd in het
uitgestreken gezicht van "n Harmei Hie
beweert niets van wapenlevennger t e
weten terwijl anderhalf milioen Bialranen uitgemoord worden en in het ?elfgenoegzame gezicht van een Wilsor ie
zo bekommerd h i k t om de vrijheid "er
negers m Rodezië maar die de vliegtuigen, bommen en tanks levert orr de
Biafranen te doen uitmoorden door de
nigeriaanse troepen .. omdat in Biatra
het voor Engeland en het engelse kanitalisme zo kostbare netroleum aanwezig is '
Huu angst om Afrika is die der roofgieren Die van Berkhof — en van elk
eerlijk mens — is die om de afrikaanse
mens en zijn menseliik bestaan Een
boek voor iedereen die het probleem
- zij het in vogelvlucht — en de meestbeklemmende knelpunten ervan wil leren kennen '
A^ta
''/
lulu

Beihliof « ins,sl om 4fiika » — 307
(^'•ih 2h II — Staiidanid Uitgeverij
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PAS VERSCHENEN
HOE MOET IK MIJN KIND
VOORLICHTEN ?
In dit boekje ^\oldt het — voor ouders
soms moeilijke — probleem van de geslachtelijke voorlichting van hun kinderen op
een bevattelijke en natuurlijke wijze uiteengezet. De giaduele stijging en uitbreiding van deze voorlichting volgens de begripsmogelijkheden van het kind worden
vooral beklemtoond, wat wel noodzakelijk
njkt vermits sommige ouders wel eens van
het ene uiterste in het andere zijn gevallen.
Aanbe^olen voor ouders en opvoeders!
Kurt Seelmann — 94 bh Laiinao,

Tielt.

VERDOVENDE
EN STIMULERENDE MIDDELEN
Het feit dat de laatste decennia nieuwe
genois- en opwekkingsmiddelen op de (toegelaten of verboden) markt kwamen, deed
de vraag rijzen bij menigeen naar hun gevaarlijkheid, nut of nadeel, oorsprong enz.
e auteur geeft een uiteenzetting over stimulerende middelen en doping, over marihuana (hennep) en over LSD. Ook over
fle psichedelische werking van LSD wordt
'n het kort uitgewijd en de mogelijkheden
van dit produkt op dit terrein aangeduid.
P J De Schepper, SO blz.

Le uven _ 60 }r.

Davidsfonds,

HARRY - GEORGES LEROY
Leroy debuteerde in 1967 met een merkwaardige roman « De Sluipswesp ». De noe"e < Harry > bewijst zijn kunde ook m

dit genie, dat koncentratie en ekonomie
vereist. Het gegeven is eenvoudig, maar
raakt een wereld : de negerjongen Harry
speelt in Holdens kroeg op een geleende
trompet, krijgt van de baas tien dollar om
een tweedehands instrument te kopen, en
mag behouden wat er van overblijft. Zi]n
moeder, Mary, ligt doodziek : hij koopt een
goedkope trompet en met de rest van het
geld een uuiwerkje voor Mary, die er haar
hele leven van gedroomd heeft. Wanneer
ze sterft, doet hij het van haar pols en
schenkt het aan een meisje dat voor hem
vriendelijk is geweest.. Een mooi verhaal,
zonder opgeschroefdheid maar met warm
meevoelen verteld, beheerst in taal en met
een vlotte dialoog .
Boekengüde De Clauwaert, Kes!,el Lo —
63 blz. — 60 fr.

PARELS EN STENEN - AFORISMEN
De kunst om het atoiisme ie ueoclcnen
is niet iedereen gegeven : velen voelen zich
geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren.
Georges Van Acker's aforismen zijn steeds
de moeite waard, ook al is men het niet altijd hem eens. De kommunistische dichter
Van Acker heeft daarbij menig aforisme
geschreven dat met vrucht dooi zijn partijgenoten — en door iedereen < — kan gelezen en overpeinsd worden Een voorbeeld ? « Een geleide literatuur geeft niet
alleen een vals beeld van tijd en maatschappij, zij vei valst eveneens de geesten ».
En ten aanzien van zijn partijgenoot Moulin : « Als onze veiontwaardiging omslaat
in haat, moeten wij verontwaardigd ziin
over ons zelf ». Lezenswaard !
Georges Van Acker — H blz. — Uitgeverij Marnix, Gent — 50 fr.

Zaterdag 10 mei veittekt
om 15 u. op de markt te Nederbrakei
een
toeristische
rondrit m de Zwalmstreek,
deel van de Vlaamse
Ardennen.
Aantrekkelijke
hoogtepunten
in deze rondrit zijn Corsele te St. Maria Horebeke, ook
genoemd
« Geuzenhoek » omwille van de protestantse
gemeente die daar gevestigd is ert
waar de jongste tijd geregeld oekumenische
bijeenkomsten
plaats hebben,
en
D'Hoppe, het vlaams gehucht van Vloesherg, met prachtige bossen, waarvan de
ontmanteling
evenwel de jongstt, maanden
steeds meer aanleiding
tot
protest
geeft. Het feit dat Vloesberg bij Henegouwen
gevoegd werd blijkt niet
vreemd
te zijn aan de verwaarlozing
van deze toeristische
streek. Onze foto : de prachtige hoeve « De Moriaan » te Velzeke.
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zukunftsmacher
een belangrijke

politieke

Wi) hebben de jongste ttjd herhaaldelijk zogezeird « welenschappebjke » nnahtische studies
weten publiceren over sliXjmingen, strek' nigen en pat tijen van rechts, waaibij de pi opa
gandistische bedoelingen vaak achtci de pseudo wetens<happelijke fafude om het hoekj'
kwamen kijken Wij denken hierbij bijvooibeeld aan de onlangs bij Bekktng, Adam vei
schenen pocket over de NPD, met een inleiding van de joeinahst van Amerongen Een
wcikelijke wetenschappelijke objektieve studie kjvei « lechtse » stiomingen
m Dvitsland
(en eldeis) zoals bijvooibeeld die welke Schuddekopf schieej over de vooiooilogse penode
in « Linke Leute von Rechts », is er echter nog niet verschenen bij gebiek juist aan deze
wetenschappelijke ernst
Nu verscheen er bij Seewald Veilag, Stuttgart een studie van de hand van Cail Lteiherr
ion Schienck Notzing De auteur gaf reeds bij dezelfde uitgeven] (waar om nok Arnold
Kuegeis politieke werk « Staiker ah die Uebermacht » verscheen) een boek uit onder de
titel
< Chaiakterwasche », waann op tot nog toe met geevenaaide wijze de amenkaanse
bezettingspolitiek m Duitsland wordt ontleed De kiKtendemokiatische « Rheinische Merkui » noemde het « em glanzendes Buch » en « n elt am ^onntag » spiak van « een slan
daaidiueik over luiens onontbeeilijkheid
s,een twijfel bestaat >.

De aiueiir kan daarenbo\en met tot de
oiidt ol neo nazi s gerekend worden Gebo
ren te Munchen in 1927, behorende tot een
familie die eeuwenlang aan het bestuur der
stad had deelgenomen, werd hi] opgevoed
lu de geest van een F W Foerster, die we)
in ladikale tegenstelling stond tegen de
toen heersende tijdgeest
Foeisteis werk
weid zelfs in het Derde Rijk verboden 1 Na
1945 studeerde Schrenk Nolzing geschiedenis en sociologie en richtte zijn onderzoekingen vooial naar de politieke ideecnge
schiedenis en de vragen der wereldpolitiek.
In 19bl verscheen zijn eerste studie, die gewijd uas aan « Honderd jaar Indie ». Het
reeds vernoemde « Charakterwasche »
kwam uit in 1965 Zo'pas verscheen zijn stu
die over « Die neue Linke in Deutschland
und ihre Heikunft » onder de titel « Zu
kuntismacher »
\V at dit boek bevat werd reeds iri de on
dei i (el aangeduid een studie over de hui
dige linkse — vooral nieuwlinkse — stromingen groepen en gioepjes in Duitsland,
en hun hei komst
De auteui die op een grote eruditie en
belezenheid tn t t n wetenschappelijke \or
ming en metodc bogen kan (in tegenstelling tot sommige joernalisten die zich nogal gemakkelijk tot propagandistische « geschiedschrijving » met alle gevolgen van
dien laten verleiden) heeft in du boek ie
taboes van de onaantastbare linkerzijde
doorbroken en haar sociale en demokratische aureool verflauwt wel heel erg nadat
men kennis genomen heeft van de door de
auteur opgesomde feiten
De auteur gaat de voorouders der linksen
na en sj>eurt naar hun « traditionele > kenmerken van de Mainzer Jakobinerclub en
de beierse lUuminaten tot Abendrolh en
Dutschke Hij brengt een historisch sociologisch overzicht van de eerste « linkerzijde » die uit de liberale tendensen der
18de en begin der 19de eeuw ontslaat
Daarna gaat hij het ontstaan en de ontw ikkeling na van het soaahsme en de split
sinü in een extreme en een demokratische
vleugel, evenals het ontstaan van de duitse
marxistische partijen en de groei van de
zeer kleine R P D na de ontbinding der
U S P D De velschillenden tendensen en
opvattingen en hun organizatorische neerslag worden nagegaan evenals het verloop
der « linkse > politiek na de oorlog De auteur ziet de « neue Linke 3> in viei grote
groepen de organizatie linksen (m S P D .
en vakbonden), de subversieve linksen (met
hun zwaartepunt buiten de grenzen der
Bondsrepubliek), de < chique > linksen (m
pers radio, televizie, uitgeverijen, schrij\ersveienigingen, komitees voor literaire en
kunstprijzen enz) en tenslotte de jonge
linksen (die alleen ma tr generatieprobleem hebben)
Heel deze uitvoeiige anaiizt maakt de
scheuren in het linkse koncept duidelijk.
Hun « geloofsafval » van de demokratie die
op volkssoevereiniteit en meerderheidsprincipe gebazeerd is, wordt meer en meer
dvudelijk, en in het feit dat de auteur deze
afval aantoont, verschaft hij ons meteen de
bazis voor een ideologische afweer tegen
een « nieuwlinkse » antidemokratische bedreiging

Veihcldeiend en steik gedokumenteerd
IS vooral zijn analize van de « rote Welle »
van de « chique » linksen
« de hele en
halve en pseudo intellektuelen die elke
ideologische mode nalopen » In de uitge
veiijen en op het toneel, « in het filmstudio en bij de televizie draagt men rood De
chique linkse bedient zich van de rekwizietenkamer van de proletarische klassenstrijd
ZIJ IS niet afgesloten en de simbolen van de
klassenstrijd kunnen bij een happening
evengoed gebiuikt worden als die van een
oosteise religie » Hier wijst hi] eveneens
op de rol die sommige uitgeverijen — (gro
te kapitalistische ondernemingen i) zoals
Rowohlt en Suhrkamp bij deze rode mode
veispieidmg speelden Tevens wordt aan
geduid hoe de literaire kamarilla van Hans
Werner Richter tot Gunther Grass en de
vele mindere en kleine goden der links li
teialuur voor zich het alleenrecht op het

DAT NeET U
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studie

letterkundige terrein opeisen naast de ver
deling dei geldprijzen natuuilijk'
De meeste grote steden die prijzen uit1 eiken hebben een S P D bestuur en vertikken het een niet linkse een prijs te geven ook al zou hij Goethe heten ! Ook de
toestanden op het gebied van de pers en de
anti Springer kampagne krijgen aan de
hand van de door de auteur belichte gegevens een verklaiing, wanneer men weet dat
Springer een aantal door deze « Linke »
geboykotte auteurs (om de joodse joema
list Schlamm) aan het werk had gezet!
WIJ kunnen onmogelijk dit ongemeenrijk gedokumenteerde en scherp analizeren
de weik samenvatten Wijzen wij er slechts
op dat de auteur alleen aan bibliografie
al veertien bladzijden vermeldt Aan het
werk IS tevens een uitgebreide lijst van
linkse tijdschriften toegevoegd, van het
meest ernstige S P D vormmgshlad tot het
pornografische « aktion >
Al wie zich interesseert aan wat meer dan
de (vaak eenzijdige en oppervlakkige) kran
teninfoimatie over de huidige link<konfor
mistische tendensen in Duitsland en elders
kan dit boek niet ongelezen laten
Wij kunnen slechts beamen wat de « Politisch Soziale Kurier » over « Zukunfstmacher » schreef « het beste boek dat tot
nog toe over de duitse linkerzijde -geschreven werd » ! Wij kunnen slechts wensen
dat er iemand met de degelijkheid en ob
jektiviteit van Schrenk Notzing zou gevonden worden, die voor Vlaanderen en Nederland hetzelfde zou doen '
Caspar Schrenk Notzmg
« Zukunfts
macher » — 310 bh Seewald Verslag, Stuttgart — DM 22

« Draai maar draai maar, molen van Meetkerke » De kommissie van Monumenten en La'u happen heeft de molen als monument geklasseerd "n op die
manier van uj akJung en verdwijnen gered. De molen van Meetkerke ts een
watergemaal : een paar eeuwen lang heeft htj de polder droog gepompt en het
water naar de Noordzee gestuwd.

...beKIlKen...
— Grafisch werk van Sim Hartz
(portrettist, tipograaf en ontwerper van postzegels) ts te bezichtigen tn de Koninklijke
Bibhoteek
te Brussel, tot 25 mei Een boekje
met getuigenissen
over Hartz
wordt naar aanleiding van deze
tentoonstelling uitgegeven, met illustraties in vier druktechnieken
— De 10e Biënnale voor Beeldhouwkunst
in het Middelheimpark te Antwerpen heeft plaats
van 14 juni tot en met 5 oktober
Recent werk uit ons land, Frankrijk, Engeland, Nederland en
Spanje wordt er tentoongesteld
naast een ensemble beeldhouwwerken van in Europa levende en
werkende zuidamenkaanse beeldhouwers.

Richard Wagner: « Der fiiegende
Hollander ». Cassette met tekstboek en volledige libretto. (3 LP).
EMI • Stereo - SMA 191763/65 •
Mag ik u met dit jeugdweih van
R IVagner binnenleiden m de wel
heel £igen luereld van deze giote
« vernieuwei » Dit weik, waaiVQor
Wagner het idee vond bij H Hei
ne, weid geschieven tn 1841 na een
woelige zeereis, m een tijdsbestek van
amper zeven weken Wagner was toen
28 jaar Waar in dit werk nog zeer
voelbaar de invloed van de « grote
opera » nawerkt (finales van Akt I
en II), bespeurt men toch reeds zoer
duidelijk hier en daar een glimp van
het genie dat zich m de latere wenken meer en meer zal manifesteren
Een zeer duidelijk voorbeeld hier
van ts Senta's Ballade tn Akt H
« Traft ihr das Schiff im Meere an f,
waai van Wagner zelf zegde dat het
de kein was van het hele oeuvre Nog
duidelijker treedt de latere Wagner
naar voor in de grote morwloog van
de Hollander m Akt I « Die Frist
ist um, und abermals verstrichen smd
sieben Jahre » Hier vinden we de
gemoedstoestand van de Hollander,
zijn Weltschmerz, zijn doodsverlangen terug, met zozeer m de tekst dan
wel tn de muzikale partituur. En het
IS deze kunst, die Wagner tn ztjn
latere werken (de Ring, Parsifal,
Iristan, de Meesteizangers) tot een
quasi volmaaktheid zal gaan beheersen Zo mogen we dan « Der fhegende Hollander » beschouwen als een
eeiste stap op de met altijd gemakkelijke weg t^t het begiijpen en dm
genieten van de muziek van deze geniale kunstenaai
De platen die door EMI worden
aangeboden, zullen hiertoe tn met
geiinge mate bijdiagen. Vooreerst «s
daar de kwaliteit, die bij Electrola
uitstekend is Tenslotte hebben we
dan nog de vertolking die werkelijk
buitengewoon is Als solisten horen
we Anja Silja, Theo Adam, Annelies
Burmeister, Marttt Talvela en vele
anderen De drie eerste zijn gewaardeerde solisten te Bayreuth, wat dus
wel een waarborg is vcXtr echte Wag
nervertolkmg
De koren — die biJ
Wagner vaak een grote rol toebedeeld
krijgen — benaderen de perfektie,
terwijl de lof van het New Philhar
monic Oi Chester van Londen met
meer hoeft gezongen.
Het geheel
wordt magistraal geleid door de meer
dan tachtigjarige doch eeuwig jonge
Otto Klemperer, die hter zijn rijk
kunstenaarstemperament
volledig ten
dienste stelt van dit gix>te romantische werk
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de film verlenen laet geheel een
beklemmend aksent.
Maandag 5 mei om 20.25 uur.
Brussel Ned.

THE CHARLTON BOYS

Jef Burm in « Bloemen voor de moordenaar
», blijspel
Guitton. Brussel Ned., 6 mei.

CMHARINA tl
Met The Scarlet Empress
draaide Josef von Sternberg in
1934 geen historische film in de
strikte betekenis van het woord.
Daarvoor was hij te zeer bekommerd om het beeld en de
vormgeving.
Het tema is de figuur van Catharina II van Rusland die in
1762 aan het bewind kwam. Zij
was gehuwd met tsaar Peter III
die zij in datzelfde jaar onttroonde en liet vermoorden om
«elf de macht te grijpen. Zij regeerde onder invloed van h a a r

VLAAMSE T.V.
Zaterdag 3 mei
H^ck P(n^"'"S'^""^«e 18.55
19 2n 1". • Koninkrijk Atlantis —
Fran=- Vn°/„^™'» - ^9 50 : Keurig
MedPrt»T ^^^^ '• Zoeklicht - 19.57 :
t«r F^r, "Memorandum van een dok^ r t Ifil,^'^*.'^'^^"'^ - 21.25 : GlIE c h o ^ i ^ | ^ V " « t <") 22.15 :
Nltro - 23 ,= '. *^,?^"P'' opdracht :
-sü.iio . TV-nieuws.

Zondag 4 mei
W de*St* 1 1 " " ^ ' E'^'^'^o'istieviering v a n H JO V
! ^ ' ' ° ' ° ' ^ ' ^ ' ^ t« Vosseloar —

— 740t„rio«„
^
Tienerklanken
doe, UN|(ïfp '«_fO •• De vlieger. Filmpje
kleufertie — 103,:; ' ^ J ^ ' l*^'*^'"- l^'ei"
19 05 • n^i,»
"
• Sportreportoge —
Wededeh^n ° " ' ^ ° ^ "^^ dief — 19 55 :
2j,dede„ngen 20.00 : TV-n,euws - ^
Gala dL ^P°'*w«5kend — 20.40 • Grond
— 2225 ï ' " ' ' .populaire 1969 (2e deel)
T V'nieuws
- n i e u L '^'^'^""•^-'^agazine — 23 15 :

Maandag 5 mei
'855 ' z n J I ' O
• Schooltelevisie
—
Me. k c r , , X f " : i " 7 t , e _ , 9 . 0 0 : Z o r r o :
«lenkt — m t f ,
^ZA
' ^°"S^< don ie
derlands — 10 et:'
'^' spreekt men N e ifeerman _ _ , „ • „ " '^^'^«'delingen. - De
^°25
j ~
^ 0 0 0 : TV-nieuws
—
•leve
„ c^"
™ " 5ternberg-retrospe<" ' s m o k i ; ; g ^ ^ ' , V X ° ," • 22 'O • KenJ-iAO : TV-nieuws.

IJw^dag 6 mei
14.05
'^•25

tof

11'^

'

Schooltelevisie

—

van J.

gunstelingen (onder wie Potemkin), onderdrukte een kozakkenopstand en bracht belangrijke
gebiedsuitbreidingen
tot
stand. Zij was een schrandere
m a a r gewetenloze vrouw en de
meest zedeloze van de verlichte
despoten. De film schetst haar
evolutie van onschuldige jonge
prinses tot despotische en hardvochtige keizerin, die met een
onmenselijke hardheid het tsarenrijk regeert. Net zoals in «De
blauwe engel » brengt von
Sternberg hier het portret van
.een aftakeling, van zedelijk verval. De monumentale dekors in

Bobby en Jacky Charlton :
t w e e topnamen van het brits
voetbal, twee broers, twee knapen die met hun benen goud
hebben verdiend, t w e e mijnwerkerszonen die het letterlijk
ver hf.bben geschopt, t w e e
broers met m e e r punten van
verschil dan van overeenkomst.
Bobby, 31, is de captain-aanvalsleider van het beroemde en
bewonderde Manchester United, de voetbalploeg w a a r v a n
zowat iedere rechtgeaarde Engelsman supporter is. Jacky 33,
speelt in de verdediging van
Leeds United, het team dat er
steeds met de grove borstel, om
niet te zeggen met de hakbijl
door gaat en daarom zowat de
meest verafschuwde ploeg is
op het britse eiland.
Twee kampioenen en internationaals in twee kampioenenploegen.
-'
De film schetst hun story :
v a n Bobby, de gentleman-voetballer, steeds bezorgd om het
estetische; van Jacky, de meest
gevreesde verdediger van het
engels voetbal, geducht om zijn
h a r d spel : Bobby : de introvert
die de met voetbal verdiende
centjes zorgzaam belegt ; Jacky,
de ekstroverte levensgenieter
die de centen lustig laat rollen.
Ze spelen niet graag tegen elkaar, de broers, hoewel dat in
de kompetitie natuurlijk al
meer dan eens gebeurd is.
Woensdag 7 mei om 20.25 u.
Brussel Ned.

IK BEN EEN PSICHOPAAT
In een reeks uitzendingen
over mensen die aan de rand
van de gemeenschap leven en
waarin reeds gehandeld werd
over de homofielen en de gezinsverpleging te Geel, brengt
producer Herwig Jacquemijns
een derde programma onder de
titel : Ik ben een psichopaat.
Het gaat hier om een korte film
van ongeveer 45 minuten, in

« Liesbeth

List nu », in het Kultureel Centrum Arenberg
werpen. Brussel Ned., IQ mei.

te Ant-

1967 gerealizeerd door Steven
De Batselier en Gust Dierikx,
aan de hand van zowat 100
pentekeningen Isn originele teksten van een konstitutioneel
psichopaat.
Deze film is een revelatie in deze zin dat hierin op beklemmende wijze de .intense , tragiek
wordt voelbaar gemaakt van
een jonge psichopaat die op 27jarige leeftijd zelfmoord pleegde de tragiek van zijn ontwrichting en van het « anders
s^ijn ».
De pentekeningen van deze
genislo zieke getuigen van een
dezolate, hallucinante wereld.
De beelden worden gekommentarieerd door een schorre stem
die het geheel nog aangrijpender maakt.

Deze dokumentaire van J e a n
Desvilles schetst een aangrijpend portret van Louis Lecoin,
franse pacifist, anarchist en
strijder voor sociale rechtvaardigen. Louis Lecoin werd voor
het eerst aangehouden op 1 mei
1906 en werd sedertdien steeds
weer in hechtenis genomen wegens zijn verzet tegen het militarisme en de oorlog. Bekende figuren uit allerlei milieus
komen een getuigenis afleggen
voor hem. onder wie • Claude
Autant Lara, André Berthon,
Georges Brassens. Henri J e a n son, Abbé Pierre. Met zang door
Georges Brassens, Mouloudji,
Yves Montand en anderen.

Vrijdag 9 mei om 21.15 u. Brussel Ned.

Vrijdp" " mei om 22.05 u. Brussel Ned.

HET LEVEN
VAN EEN PACIFIST

17.55 : Schooltelevisie — 18 55
Zandmannetje — 19.00 : Tienerklanken —
19.25 :- Alledag — 19.50 : Keurig Frons
— 19.52 : Z o e k l i c h t — 19.57 : Mededelingen
—
20.00
;: TV-nieuws
—
20.25 : « Bloemen voor de moordenaar B.
Blijspel van Jean G u i t t o n
—
21.50 ;
Vergeet niet te lezen —
22.25 : T V nieuws,
' "

Woensdag 7 mei
16.00 t o t 17.30 : Fip-top
—
8.00 :
Schooltelevisie
—
18.55 . Wie weet,
w i n t — 19 30 . Horizon — '9.5Ü . Hier
spreekt men Nederlands
—
19.55 :
- Mededelingen - De Weerman — 2 0 . 0 0 :
TV-nieuws
—
20.25 : « The C h a r l t o n
Boys » Portret van de Engelse v o e t b a l spelers Bobby en lockie C h a r l t o n
—
21.05 : Panorama — 22.10 : Gastprog r a m m a — 22.40
fV-nieuws.

Donderdag 8 mei
14.05 t o * 15.10 : Schooltelevisie
—
18.55 : Z o n d m a n n e t l e — 19.00 : Tienerk l a n k e n — 19.35 : Politieke t r i b u n e :
De
Belgische
Socialistische
Partij
—
19.50 : Keurig Frans — 19,52
Zoeklicht — 19 57 . Mededelingen — 20.00 :
TV-nieuws — 20.25 • De Forsyte Sago :
Het vertrouwensvotum — 21.15 • C o n t a c t — 22.00 : Première — 22.40 : T V nieuws.

Vrijdag 9 mei
14.05 t o t
14.40
Schooltelevisie
«»
15.25 t o t
16.00 : Schooltelevisie
—•
18.55 ; Z o n d m a n n e t l e — '9.0C
uuceat — 19.30 : Ziet u er wat r . —
)9.50 : Hier spreekt men Nederlands —
19 55 : - Mededelingen. - De W e e r m a n
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 . Paul
A n k o - s h o w — 21.15 : c Het lever von
een pacifist ». Levensschets van Louis
Lecoin — 22.20 : TV-nieuws — 22.25
t o t 23 0 0 : Ik ben een psychopaat. Documentaire.

Chet Atkins

in het tweede

deel van de « Grand gala du disque

populaire

». Brussel

Ned., 4 meu

w« wél graag zouden zien, dat is dat
m e n ophoudt ons m a a r altijd appelen
voor citroenen te willen verkopen.

EINDELIJK VERBEECK
Het doet ons plezier dat Frans Verbeeck eindelijk ook zijn grote koers ge-

PLUIM VOOR BOK
Mlllllillliiil

WIJ zijn doorgaans niet erg vriendelijk vooi de mensen van het Belgisch
Olimpisch Komitee Hoewel zij zich
daarover wel geen zorgen zullen maken, zijn we blij nu ook eens iets goeus
te kunnen zeggen Men weet dat in ons
land verschillende turnfederatie*: bestaan zo o m de sterke katolieke en socialistische turnbonden en de zwakkere,
maar enige officiële nationale federatie
Die drie bonden leefden tot dusver zowat op voet van koude oorlog, m zoverre ze m e t deelnamen aan eikaars kampioenschappen bij voorbeeld Op initiatief van het B O K is daaraan nu een
emdp gekomen De drie bonden zijn in
prmcipe akkoord samen te werken m
plaats van te « wringen » En reeds hebben de katolieke en socialistische t u r n (st>er'5 verleden zondag deelgenomen
aan de officiële nationale kampioenschappen (en ze gewonnen)

TRADITIONELE KAT

STANDARD KAMPIOEN
De 28ste voetbaldag stelt een definitiei en vroegtijdig einde aan de lopenae
kompetitie Standard is kampioen —
maar dat wisten we al — en Klub Mechelen en Daring gaan naar tweede afdeling Dit weinig boeiende kompetitieeinde moet veel klubkassiers grondig in
het haar doen krabben, want verleden
(sondag waren er behalve op Waregem
jaergens meer dan 5000 toeschouwers En
dat met nog een twee wedstrijden voor
de boeg
Spannend blijft de strijd m tweede
afdeling Drie ploegen vechten nog voor
de promovering Oostende, Crossing en
Waterschei
Spannend blijft ook de strijd om de
beker van België, de sleutel die toegang
verleent tot een van de twee belangrijke
europese kompetities volgend jaar Verleden jaar namen Anderlecht en Brugge
eraan deel Dit jaar Standard en... ? Om
dit vraagteken gaat het nog

FOREST NATIONAL
Te Forest — « Vorst » vergeet ge maar
— werd een gemeentelijk sportkompleks opgericht, w a a r m alle jongens en
meisjes mettertijd hun
uitverkoren
sport zullen kunnen beoefenen Op zichzelf is dat zeer verheugend want in
Brussel — zoals overal elders m het land
— is er grote behoefte aan sportgelegenheden De gemeente Vorst mag dus gelukgewenst worden In hoeverre wij,
Vlamingen in dat zg «Forest National»
(wat betekent die naam eigenhjk ' )
thuis zullen zijn is een andere kwestie
Bij de eerste-steenlegging
verleden
week werd al geen Nederlands gesproken (tenzn dan voor een of andere kleine « eksplikoese ») De mensen die het

Anderlecht

Mechelen : Nordhal kreeg
te het tweede

amateursbloed in de aderen heeft Hij is
n a een lange afwezigheid n a a r de wielerwereld teruggekeerd Hij is m a a r halvelmgs « beroeps », w a n t zijn eerste beroep is « melkboer » , « vedettestreken »
kan men hem moeilijk aanwrijven Het
doet ons ook plezier omdat hij dit jaar
al zo dikwijls kort bij een grote overw
w i n n i n g was en ze uiteindelijk dan
toch behaalde op « groot volk » als
Merckx en Sercu Een Sercu die Merckx
and his band m e t de beste wil van de
wereld m a a r niet aan een serieuze overwinning kunnen helpen 't Schijnt dat
Merckx in gesloten kring, zo tussen pot
en pint, nogal eens « zaagt » over zija
ploegmaten, of sommigen ervan Ge
zoudt het moeten geloven, als ge ziet
dat hij zelf m a a r moet zien te winnen
als er moet gewonnen worden, want dat
er anders niks van in huis komt.

Willy Planckaei t kan het nog ' Hij werd zaterdag
van
Midden-Vlaanderen.
sportcentrum onder hun hoede zullen
nemen, hjken ons niet bepaald flaminganten te zijn Of dacht ge anders over
Mollet BOK-boss, Stasse van « Les
Sports » en Michaelis, direkteur van het
parijse sportpaleis ' Veel meer dan matig welkom zullen wij te Forest niet
zijn vrezen we Al hopen wij ons hierin
« dikkement » te vergissen

MADOLLEN-KOMEDiE
Gagman Brundage, voorzitter van het
Internationaal Olimpisch Komitee, heeft
gezegd dat J C Killy en Nancy Greene,
de grote t n o m f a t o r s der laatste olimpische winterspelen, h u n gouden medailles moeten teruggeven, omdat zij
voor hun sportieve prestaties w a t al te
dik werden betaald en dus niet kunnen
beschouwd worden als « a m a t e u r s », de
enige soort mensen die voor olimpische
« madolles » in aanmerking komen Volgens Brundage and his boys dan Inderdaad KiUy en Greene hebben fortuinen
ontvangen Maar voor welke medaillewinnaar geldt dat, in mindere of meerdere mate, niet ' Voor ons moeten ze
hun « goud » niet teruggeven Evenmin
als de meeste mensen vinden wij er graten in dat sportlui betaald worden of interesseert het ons, of zij die medailles
houden of teruggeven Met of zonder
binven ZIJ toch de « vedetten » met alle
aan die status verbonden voordelen Wat

een gepaste voorzei van Mulder
Anderlecht-doelpunt.

en maak-

overwinnaar

van de

Omloop

wonnen heeft, nl de Omloop der Vlaamse Gewesten Het doet ons plezier omdat de m a n m feite nog een hele plas

TE

De wielerwedstrijd Luik-BastenakenLuik werd m e t meer dan 8 minuten
voorsprong gewonnen door de ongenaakb a r e Eddy Merckx Maar dat is al zo
« gewoon », dat daar niet eens komment a a r bij hoeft Liever een woordje over
de klubkampioenschappen dit jaar, zowel bij de liefhebbers als bij de b e r o e p s
r e n n e r s gewonnen door de herse wielerklub
Traditioneel w a r e n er weer veel « vedetten » afwezig, en dat vinden wij van
de heren m a a r kleintjes Zeker in hun
jonge jaren hebben zij allemaal veel te
danken gehad aan h u n klub Wij vinden
het dan ook m e t te veel gevraagd dat ze
één keer per jaar m e t h u n klub zouden
aantreden, ook als daarmee misschien
niet zo heel veel geld t e verdienen i a
Voor ons part mocht de bond gerust een
stuk reglement breien, dat de renners
verplicht aan die kampioenschappen
deel te nemen

HOGE PRIJS

In een franstalige krant antwoordt
de amerikaanse zwemti amei Dick
Mahony op de vtaag of het kompelitieziuemmen, zoals dat heden ten dage wordt opgevat, zm en nut heeft.
Vraag die velen zich stellen bi] het
zien van de ertorme drukte die tn de
pers gemaakt wordt rond de persoon
van Patricia Stroobant, op twaalfjarige leeftijd recordxvoman van Belgiè, en na het zien van de kei harde
training waaraan zwemsters als Sharon Wichman u orden onderworpen.
Dick Mahony wijst er nadrukkelijk op dat geld popvlaiiteit,
roem,
matei iele vc^i delen en dergelijke
met zo heel belangrijk zijn, vergeleken bij andere sporttakken
Er ts
vooilopig
nog geen
mogelijkheid,
van het zwemmen een beroep te maken De waarde en de bestaansreden
va 1 het kompetiLiezwemmen
liggen
volgens Dick werkelijk in de sport
zelf besloten, en voornamelijk m het
feit dat ze bij uitstek de sport is
waarin de beoefenaar zichzelf moet
<oveiwinnen Tientallen en tientallen keren pei dag dezelfde honderd
meter afleggen m hetzelfde zwembad,
en dit telkens zo vlug mogelijk is
met ptettig, ook niet voor iemand
die giaag zwemt Het toch doen alle
dagen opnieuw jarenlang met als
enig rezultaat dat men het op een
bepaald ogenblik een paar ^ekondfes
sneller kan, alleen strijdend tegen
tijd afstand en zichzelf, ts echter
heilzaam want tn hoge mate karak
tervormend
En het biengt de beoefenaar veel
zelfvei trouwen bij
Och WIJ willen van Dick Mahony
giaag aanvaaiden dat aan het hompetitiezwemmen grote mentale voordelen vastzitten Maar wij maken er
toch een bedenking bij Een zwem
met die het een eindje ver wil schoppen — en dat ts toch kompetitie —
moet^ volgens de moderne sportxueten
tchap zowat 1 500 ut en pet jaar trai

nen Dat zijn er bijna vijf per dag
gemiddeld Met die training moet
daarbij zo vroeg mogelijk begonnen
worden Anders gezegd
zeer fonge
kinderen moeten iedere dag urenlang
zeer zware inspanningen
leveren.
Met alle begiip vooi het karaktervormend nut daarvan, vragen we ons af
of er daat K>ok niet wat al te zivare
nadelen aan verbonden zijn.
Daaibtj denken wij niet aan mogelijke schade voor de gezondheid —
die schijnt er trouwens met te zijn
— maar aan het feit dat kinderen zoveel tijd besteden aan een enkele (en
tenslotte niet eens belangrijke) akttviteit Waar blijft, met de schcktl, met
de lessen en hutstaken, met het gezinsleven, met (hopelijk) enige kul
turele aktiviteit, met die uren training, met al die uithuizigheid, de
tijd voor de nodige rust en ontspanning ? Hoe speelt men het klaar met
de talrijke wedstrijden, vaak tn hel
buitenland, die de jonge zwemmer of
zwemster telkens een of meerdere dagen uit de school houden ? Moet daai
niet ergens gekozen worden tussen de
zeer eenzijdige sportopleidtng (niet
eens uitiiMndend in een beroep) en
de opvoeding m school en gezin <
Keuze die wij, ouderwets-weg, toch
nog niet zo direkt tn het voordeel
van de spoit zouden doen En w de
grote kommerciele belangstelling van
de pers voor te jonge mensen wet
erg geJond ?
Kortom, wij voelen wel voor de ar
gumenten van Dick Mahony, maar
we vinden dat zijn voordelen met op
wegen tegen onze bezwaren. Akkoord
met de kompetitiezwemsport, zelfs
voor heel jonge kinderen, maar we
zijn het niet eens met de hoge prtfs
die moet betaald worden om het tn
die kompetitiesport tot « vedette » te
brengen Voor ons part dus maar lie
ver kompetitie met xuat minder schtt
telende tijden en met wat mm
der « dressuur » van kinderen.

Vierde colloquium over

V-

informatie en demokratie

v>feS:

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.

De Vlaamse bouwmaatschapp!} n.v. EXPANSIE bouwt rond Brussel een ring van levende en
longe woonkernen. Zo zal Overijse nog dit jaar een primeur bezitten in onze hedendaagse
wonmgbouw : in een breed heuvelend Brabants landschap worden (en voor de eerste maal
in ons land) terraswoningen gebouwd.
Terraswoningen waarin U met uw gezin kan wonen zoals het hoort : !n een
eigen levensmilieu, Jong en zintuigelijk en aan betaalbare prifzen (met een
Expansiewoning geniet U van de voordelen van een middelgrote woning).
Over deze verrassend nieuwe woonformule of over onze werven te Grimbergen en Bertem verstrekken wij U graag verdere Inlichtingen.

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN
Datum • van 14 mei 1969 om 20 uur 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 mei.
Opgelet : gezien het beperkt aantal deelnemers wordt de
inschrijving slechts definitief na ontvangst van het overschrijvingsbewijs.

n.v. EXPANSIE

Smaragdlaan 61 Brussel 4. Tel. 02/35.04.01

Kamiel
Verschraegen

Vlaamse insfelling Brussel
zoekt

SANITAIR . VERWARMING
Bulex tn-matic, Bulex monomatic
Surdlac-Centraal, meerkamerverwarming.
Prijzen zonder verbintenis.
Tel. (09)28.45.05
Dr. Em. Maeyensstraat 36
St. Amandsberg

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

HERMES

BOEKHOUDEN
MODERNE

TALEN

BELANGRIJK
Alle briefwisseling en alle kontakten, bestemd 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).

HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ.
Zutdiaan 54, Brussel
Volledige
secretariaafcursussen
STENO- en DACTYLOGRAFIE
In vier talen

DAG- EN AVONDLESSEN
.
^. Lemonnierlaan 211, Brussel
TeL (02)11.00.33
' >e school waar Vlamingen
xich fhuis voelen

WENTELPOORT

type ALUGA

VRAAG

BIJ UW OPTICIEN

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

Aanbevolen
Huizen
Manége « VOLMOLEN »
Opoeteren (L.)
Paardenpension - Rijlessen Wandelingen.
Restaura nt-6a r-ZwembadCamping.
TEL (011)648.34
PENSION . CAFE • FRITURE
WERE
Dl
R. Cornells-Denissen
P. De Smet De Nayerstraat 19
Middelkerke
Vlugge en verzorgde bediening
HOME
llgenttjdse wonlnglnrtehflna
Rifschoolstraat 45 B
$T TRUIDEN
Telefoon
(011) 741-M
AANBOUWKEUKENS
Specialist H . D O X p.v.b.a
Carnotstraat 133, Antwerpen
Standaard- en maatwerk
MULLER EN ZEYHER KEUKENS
A L A L KEUKENS GLASAL
Fabrieken te Ramsdonk
tel. 015/714.47
Vochtbestand - Vuurvast
Matige prijs
Voor West-Vlaanderen i
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezel*
tel 051/612.84
« PIET POT »
Antwerpen's gezelligsta
Bierkelder
Grote Pletar Potstraat 4
(btf Sulkarrul)
Open vanaf 8 uur a^avonds
Maandag en dinsdag oasloten.
REISBUREAU
Vlaams Reisbureau n.v.
Maatsch. zatel t Antwarpan 2
Tal.
103)49.30 45
49.15.94
Bezoek « Gasthot

De Vlaamse Toeristenbond
9landoarctulivo«fing
Joon oant \n alwmfnlum. OmHJtthig B R E V E T
»»

Rchto iMdimIne.

2 3 O9 8

A«»to«»»athch» «hiHfno-

geeft U een goede raad ! Z o U niet te laat w i l t komen,
boekt u n u , vandaag, voor één van onze zonreizen naar
Mallorca, de Costa del Sol, de Costa Brava, Griekenland,
de Kanarische eilanden, de Adriatische-, de Amalfitaanseen de Dalmatische Kust, Roemenië... stuk voor stuk 15-

JEURCLOO
A. JiUli48SeN-a008TE«AAAN8 & 20N6N

ZONHOVEN-

daagse kwaliteitsreizen

van formaat

tegen

interessante

prijzen !

ALLE I N L I C H T I N G E N

: het V.T.B.-sekretariaat,

St.-|akobsmarkt, 4 5 , A n t w e r p e n ( t e l . : 31.09.95)
en de V.T.B.-kantoren.

DE VEERMAN >
Kaal 26, St-Amands a d. Schelde
Tel. (052)332.75
Mosselen - Paling
Uitbater i Jan Brugman*
De specialist dei
standaarddeuren
| . LEEMANS. Deume zuid
Van Havralal 70, tal. 35.63.17
Agent
De Coene
Kortrijk
EURO-DOMI
Moderne wooninrichttng
Kruldtulnlaan 6, Brussel 1
(tussen A. Maxlaan en
E. Jacqmalnlaan)
Tel. (02)18.1717
l-t-68
Tapijten CASPERS
Mechanische en Perzische
Tapijten - Vloerbedekkingen
Gentsestraat 6, AALST
Tal (053) 291.89

PERS

heilzaam wezen, indien daaruit een nieuwe
samenleving kan geboren worden », zo zei
de V.U.-voorzitter.
Het kongi-es van de V.U. was pozitief omdat het zich ernstig heeft bezig gehoudenr
met een aantal vraagstukken die in de huidige omstandigheden bijzonder aktueel zijn.
Het heeft er nogeens aan herinnerd dat het
een tweeledig federalisme in België wil tot
stand brengen, m e t Brussel als federale
hoofdstad en met vlaamse deelname in het
bestuur van deze hoofdstad. En men heeft
ook in wetenschappelijk verantwoorde rapporten de ekonomische leefbaarheid
van
Vlaanderen in een federale staat aangetoond,
wat nogal dikwijls door de tegenstanders
van het federalisme wordt betwist. »

PALLIETERKE

nodig. »

In zijn hoofdartikel en in wat we een aparte « Kongreshoek » kunnen noemen, besteedde de antwerpse « monitor » heel wat aandacht a a n de V.U.-stellingnamen.
Ergens schreef een weekblad dat het Volks,
uniekongres zijn datum speciaal juist v M r
d a t van de C.V.P. had geplaatst. Wij weten
met zekerheid dat het juist andersom was.
KVestie van d e V.U. netjes te verdrinken in
da perskominoentaren, die dain zouden toegespitst worden op de gebeurtenissen in de
C.V.P, W e stonden deze week in onze beperitte plaatsruimte dan ook voor een probleem : weekbladenkommentaren op de V.U.
of dagbladenreakties op de C.V.P. ? W e weten nu toch dat de C.V.P. haar neus steeds
feller ophaalt voor het viezerikje dat Volksunie heet; wij gaan dus eens listig hetzeUde
doen in omgekeerde zin.
Weekbladen hebben nu eenmaal de charme van meer objektief te zijn dan de meeste kranten En over het C.V.P.-kongres zijn
we wel allen gek gezeurd via de persmedia
van dienst en de B.R.T.-aktuelers en -persoverzichters van korvee Met dit al valt Spaak
zelfs tussen de lijnen, met zijn zoveelste
s klinkende » speech voor de Fabrimetallers.

HET VRIJE WAASLAND
Dit degelijke en ruim verspreide streekblad uit het Waasland gaf zeer pozitieve
kommentaren op ons kongres. Het prikt
eventjes naar Grootjans met zijn Alvaspoken
« Men kan slechts stellen dat de VL zich
zondag als een volwassen en volwaardige
jrarttj hééft aangediend, of men dat nu prettig vindt of niet. Ze is een faktor die niet
meer weg te cijferen is uit het politieke leven van dit land. Haar opzet om haar programma, vertrekkend van een federalisme
met twee als verworven begrip, maatschappelijk, ekonomisch, wetenschappelijk financieel en moreel te verruimen, werd trouwens
in de pers algemeen als een ernstige poging
aangevoeld en gekommentarieerd.
Het kongres van de Volksunie — degelijk
naar vorm en inhoud — was een voorname
politieke gebeurtenis. Uit de
kommentaar
van andersdenkenden alleen reeds, kan men
het belang van dit kongres afleiden. W e kunnen niet aan de verleiding weerstaan de
ziiurzoete benierl.ingen
van
ex-minister
Grootians (P.V.V.) even weer te geven. De
gewezen minister meende immers de vrijzinnigen in Vlaanderen te moeten waarschuwen voor het door de V.U. met nadruk geponeerde pluralisme, onder het voorwendsel
dat de V.U dit pluralisme slechts in teorie
zou beoefenen, vermits ze nog geen gelegenheid had om haar pluralistische opvattingen
in de praktijk te bewijzen Alsof dit een argument is, evenals de zgn. vaststelling dat het
aantal Uatolleken bij de V.U.-parlementariërs
overwegend is ! Het is nochtans een feit d a t
in de V.U. gelovigen en vrijzinnigen een harmonische samenwerking beleven die m e n in
gelijk welke andere partij tevergeefc zoekt,
zodat het pluralisme wel degeHjk reeds bestaat. »

DE WEEKBODE

« Te Brussel hield twee dagen lang de
Volksunie h a a r elfde kongres, waarin het
bankroet van het unitarisme werd vastgesteld, en autonomie en federalisme werden
vooropgesteld als betere toekomst voor Vlaanderen en als laatste overlevingsmogelijkheid
voor de Belgische staat. Dit weekeind heeft
het defaitisme in de traditioneel-belze kringen met ettelijke koortsgraden doen toenemen.
Kenmerkend voor het V.U.-kongres is, d a t
de sprekers zich verre hebben gehouden van
vage retoriek, en de vraagstukken die behandeld werden als het ware met wetenschappelijke koelheid — het woord komt van de
Staatkundige — hebben gesitueerd en ontleed. Willen de tegenstanders van de V.U.
de gegevens in twijfel trekken, dan zullen ze
het niet met enkele holle frazen kunnen afdoen.
Belze « staatslieden » van het kaliber Pol
Vandenbee en Theo de Geëxalteerde verkondigen steeds dat een autonoom Vlaanderen
niet leefbaar is. De Volksunie heeft daarentegen aangetoond dat het héél goed leefbaar
is, en dat het zelfs welvarender zou zijn op
eigen benen d a n nu in d e belze eenheidsstaat, because een deel van de vlaamse welvaart afgeroomd ten bate van Wallonië. »

DE NIEUWE
Staat heel w a t pozitiever dan in vroegere
tijden tegenover de V.U. Het blad snijdt nog
wel van die « eertijdse » gevoeligheden aan,
m a a r vergist zich als het meent dat w a t gemakkelijkheidshalve de « oude nationalisten »
wordt genoemd, zich tegen vooruitstrevende
opties zouden verzet hebben. O p het kongres
bleek soms het omgekeerde.
« Het partijkongres van de Volksunie vorig weekend was een bevestiging van d e
doorbraak, van de nieuwe figuren die vooral
sinds d e jongste verkiezingen m e t verantwoordelijkheid werden belast in .de partij, en
die zich tot doel hebben gesteld de image
van fraktie in het parlement en daarbuiten
te verbeteren. Het geheel m a a k t e een indruk
van een pozitieve oriëntatie, en het is duidelijk dat bepaalde konflikten die in het verleden onvermijdelijk leken, zich tans minder gemakkelijk zouden voordoen.
Er heerst momenteel in de Volksunie, zoals die n a a r buiten wil gekend zijn, eeii
sfeer die meer bedenkingen zal oproepen bij
wat m e n traditionele vlaams-nationalisten
zou kunnen noemen d a n bij d e nieuwere
generatie van gewoon vlaamsgezinde kiezers,
die zich tot d e Volksunie richten o m d a t d e
andere partijen al jarenlang voldoende bewezen hebben dat zij d e vraagstukken in
verband met de twee voUkeren in België niet
aankunnen (behalve door ze in een voor
Vlaanderen ongunstige zin op te lossen, zoals nu weer d e regering-Eyskens die een
grendel wil plaatsen op de vlaamse meerderheid en de afstand van de Voerstreek heeft
beloofd : zo maakt men de Volksunie groot). »

ZONDAGMORGEN

Ook in West-VIaanderen bloeit het verschijnsel van een sterke regionale pers. Dit
blad, ondanks zijn C.V.P.-strekking, spreekt
ook nu weer zeer objektief over ons voorbije kongres.
« Sedert zij voor de eerste maal, in 1954,
in Vlaanderen aan d e algemene verkiezingen
deelnam, is de Volksunie inderdaad de derde partij in Vlaanderen geworden. Dit is gebeurd ten koste van d e C.V.P., die heeft
verwaarloosd radikaal en duidelijk stelling te
nemen in tal van problemen die voor Vlaanderen van levensbelang zijn.
De V.U.-voorzitter Fr. Van der Eist heeft
in zijn toespraak terecht verklaard d a t zijn
partij de enige is in Vlaanderen die geen
innerlijke krisis doormaakt. <c I n tien jaar
heeft de V.U. haar opvattingen ingang doen
vinden, w a t geleid heeft tot d e krizis die
tans in het politiek bestel van het land heerst.
Deze krizis is echter noodzakelijk en zij zal

de V.U. veel te veel de nationalistische motieven aangepakt. Dat men als Vlamingen de
dingen kan aanpakken en alle facetten van
het leven kan organizeren, zou in een normaal land een principe moeten zijn. Hier wil
ik dus niet verwijtend optreden.
ZM-Ekspres : « U vindt dus dat de V.U. gelijk heeft als ze zich zelf een volwaardige partij noemt. »
\'erroken : « Dat bewijst in alle geval dat
de V.U. zelf vaststelt dat wij gelijk hadden
toen wij haar vroeger verweten een partij
van één probleem te zijn. Dat is natuurlijk
wel gemakkelijk m a a r politiek onhoudbaar.
Daarbij, als het waar is dat de vlaamse
problematiek thuishoort in de algemene problematiek, dan vraag ik me toch af of het
niet beter is dat bewuste Vlamingen hun m a n
staan in grote partijen. Elk brood heeft gist

Dit weekblad liet eerst kongresvoorzitter
Schiltz d e betekenis van ons kongres schetsen en liet er dan een troïka van jachthonden
op los, met n a m e Willy De Clercq, Bert Van
Hoorick en J a n Verroken. Zo zet J a n zijn
tanden in het Volksunievlees.
et O m het rijtje rond te maken vroegen wij
nog aan J a n Verroken of hij ermee akkoord
gaat o m de Volksunie als een volwaardige
partij te beschouwen.
Het is niet omdat m e n zegt d a t m e n iets
wil zijn, d a t m e n het d a n ook is. Laat ik dit
eerst duidelijk stellen, zegt Verroken.
Maar toch geloof ik d a t de V.U. op deze
manier d e weg wijst naar een gezonde en demokratische aanpak van d e vlaamse problematiek.
Het is mijns inziens fout met de vlaamse
problemen buiten de werkelijkheid van alle
dag te gaan staan. Vroeger in alle geval heeft

DE NIEUWE LINIE
En deze maal bracht de Noordenwind van
boven de Moerdijk eens geen neo-nazi-gebazel
in onze richting.
« Inmiddels heeft de Volksunie (VlaamsNationaal) het afgelopen weekeinde haar programkongres gehouden. De federatieve gedachte speelt uiteraard in deze partij een nog
veel belangrijker rol d a n in d e unitaire politieke groeperingen. Tijdens het kongres werd
niet alleen aandacht geschonken aan de demokratizering van het onderwijs en andere
aktuele zaken, m a a r werd ook op degelijke
wijze een maatschappijbeeld uitgewerkt d a t
de Volksunie voor ogen staat ter verwezenlijking in een toekomstig federatief België.
W a a r echter de grondwetsherziening een zaak
is die zeker de eerste twee, drie jaar niet haar
beslag zal krijgen, zullen noodgedwongen een
aantal kongresrezoluties voorlopig in de la
blijven liggen. Hetgeen toch wel een handikap is voor een partij waarin vooral de jongeren — meer dan de helft der leden is beneden
de 35 jaar — staan te trappelen van ongeduld.
De toekomst ligt voor hen te ver weg. Maar
d a t is dan weer de schuld van de traditionele
partijen die het « Belgique de P a p a » zolang
mogelijk in zijn plooi willen laten. »

LE MONDE
Van over de zuidergrens waaien e r ook i n .
drukken n a a r hier, die tonen dat de federalisten de wind in de zeilen hebben.
Zo meent het toch ook dit parijse blad.
« Het is niet zo m a a r dat wij de gebeurtenissen, manifestaties en verklaringen van d e
laatste tijd bekijken onder een
zelfde gezichtshoek. Zij tonen in alle duidelijkheid a a n
d a t het federalisme vooruitgang m a a k t in de
geesten en in de feiten, zij het d a n nog niet in
het wettenbestel.
De Volksunie — 20 kamerleden — is altijd
federalist geweest. Zij is het meer d a n ooit en
bevestigt ^ a a r wil om een regeringspartij te
worden. Kamerlid Van der Eist verwerpt elke
idee van koncentratie C.V.P.-Volksunie. Immers, zegt hij, d e C.V.P. heeft zich altijd bereid verklaard samen te werken met eender
wie behalve m e t d e Volksunie. Maar als tegenwaarde stelt hij een vlaams front voor d a t
in zijn geest gaat van de Volksunie over d e
kristen-demokraten tot de sociallisten. »

LA RELEYE
Zo w a t de unitaire C.V.P.-tegenhanger van
de vlaamse strekking bij de C.V.P. van mensen als Lefèvre, stelt het ook vast « m e t de
dood in het h a r t » dat het federalisme nog
moeilijk tegen te houden is in zijn opmars.
« Elke m a a n d die voorbijgaat stelt ons tegenover d e werkelijkheid van een nieuwe spiraalwenteling in de richting van het federalisme : of het nu gaat over een unitaire vereniging die idch splitst, of d e eis voor zelflsestimr op een of ander terrein, of de toetreding
tot deze oplossing van personen of groepen
die het traditioneel hielden bij het unitarisme.
De verdienste van het kongres van de Volksunie is geweest klaar gezegd te h e b b e n dat
zij de scheiding niet vreest als de franstaligen
het federalisme niet aanvaarden zoals zij, V.U.
het ziet. Wij denken van nu af dat voor dit
rampzalig alternatief — het uiteenvallen van
het land — alle « raisonnable » mensen —
Vlaming, Waal, progressief, konservatief, en
vooral de meest gevizeerden, d e Brusselaars
— het onmogelijke moeten doen om een klim a a t te veranderen dat van de veroveringen
in de richting van het federalisme de m a a t
van onze tegenstellingen maakt. »

W. LUVTEN.

extra joh
Alle scouts en gïdsm voeren
een actie voor hun uitrusting,
lokalen en buitencenlra.
Gedurende een week staan d l
ter beschikking om voor n,
tegen een kleine vergoeding,
alle mogelijke werkjes uit I e
voeren.
120.000 SCOUTS EN QIDSEN
TOT UW DIENST
VAN 26 APRIL TOT 4 MEI.

Groepen «n maaHchappiftn
alUrhandc I I I
Spaciaal voor U bedacht.
IIDER DORTMUNDIR
THIER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik van
de dag van het |aar middagen avondmalen aanbieden
INTERESSANT
Avondmaal op vrt|dag,
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur e«n der bette
Oberbayern orkesten.
Mtddeg- en «vwwlm—l I» V—P
qwMlItg ntn goMl err «eodkoop

Van den Boeynants verkondigde
onlangs
dat senator Van den Daele meer Volksuniem a n was dan C.V.P.-er. Daarom de heftigheid w a a r m e e een Libre Belgique hen» drie
weken geleden aanviel. Hier dan de nieuwe
bondgenoot van VDB en Libre de achtbare

Ben je reeds iid van een van onze ziekenfondsen ?
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Keizer Karelstraat, 39
CENT
tel. (09)23.52.27

« Door de beslissing van de Vlaamse C.VJ> .
vleugel, voortaan autonoom op te treden, niet
eens meer met een gemeenschappelijk bestuur, doch enkel met een « overlegcomité >
met de Franstalige P . S . C , heeft zij haar ontslag ingediend als grootste nationale partij.
Hoe kon het zover komen ?
Door een ander ontslag (men mag het ook
capitulatie of desertie noemen, naar verkiezen) : dit van de leiding. Zij heeft zich vrijwillig of ongewild ? — in d e doeken laten
doen door een Gerard Van den Daele, vlaanu
se dlkschedelige verpersoonlijking van hetgeen de Fransen « la betise a front de taureau » noemen, een van de meest bekrompen
ghetto-klerikalen die in 1969 nog durft jammeren omdat in Vlaanderen « zijn » christelijke
scholen voortaan hebben af te rekenen met
K Collardscholen «... w a a r d e schone ziel van
't kind dreigt te worden geprepareerd voor
een hel waaraan de meeste katolieken niet
eens meer geloven.
Van den Daele werd weliswaar verslagen
voor het voorzitterschap Hij kreeg toch .%
t. h. van de stemmen. Hij heeft dit misschien
gedeeltelijk te danken aan de omstandigheid
dat de keuze voor de « overwinnaar », R. Van
de Kerckhove, toch ook niet zo geestdriftverwekkend was... m a a r zij overtreffen toch^wat
normaal zou mogen toekomen aan iemand
van zijn kleine politieke statuur en bovendien
aan een mandataris van wie m e n sedert jaren niet goed meer weet of hij binnen of buiten de C . V . P . stond. »

YOLKSGAZET

KOORDINATIEKOMITEE VAN VLAAMSE ZIEKENFONDSEN
Inlichtingen :
VLAAMSE ZIEKENKAS
Kipdorp, 50
ANTWERPEN
tel. (03)32.31.39

heer Van Eynde. Die in de terminologie zo
van «ijn spiegelbeeld afgeschreven, zijn ip^^
traties afreageert.

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA
Steenweg op Ninove, 288
ANDERLECHT
tel. (02)23.87.77

InHchtingsn tm ptaatM
THIER BRAU HOF
UeuvM Tel. (01<)4€3n
THIER BRAU HOF
Helttt rei. (05<)TtSi«
THIER BRAU HOF
Antwe.**» rei (OS)IIIOI?
DB KLAROEN
AaM fel < O f l ) l l » « ,
>fieiiwbruc(tr. 28, BnwWl *
Tel. (02)18.74,89

WIJ

Ekeren

bevwegi
ANTWERPEN
Antwerpen
VERGADERING
De onlangs gehouden vergadering
( Rond de Tafel » met de heer
Verduyn over de problemen d e r gepensioneerden en de heer Stockbroeckx over de B.T.W. kende een
groot siikses. O p algemene aanvraag wordt binnenkort een nieuwe bijeenkomst voorzien waar de
jHoblemen van de B . T . W . , voor de
kleinhandelaar in het bizonder, nog
dieper zulten worden hjhandeld.

PROPAGANDA
Om de propaganda nog op te drijven worden in de loop van mei de
kernleden opnieuw uitgenodigd op
een algemene vergadering.
OPROEP
Oproep aan alle leden en slmpatizanten : houd de morgen van het
zangfeest vrij ! (1 juni a.s.) Allen samen naar de nieeting in de zaal
ftlajestic, Carnotstr.

Borgerhout
SENATOR FRANS B A E R T AAN
DE BEURT
\ olgende vrijdag 9 mei houden
wij onze maandelijkse ledenvergadering, te hahnegen, in ons gewoon
lokaal De Nieuwe Carnot, Carnotstraat 60,
Spreker is senator Frans Baert,
die zal handelen over d e lijdensweg van de grondwetsherziening
en het V.U. standpunt.
BEVLAGGINGSAKTIE
Er wordt opnieuw met de « bevlaggingsaktie » van wal gestoken,
opdat met onze hoogdagen de
« Leeuwevaandels » zouden wapperen.
Kleurvaste leeuwevaandels van __
IJO op 1,50 meter zijn te verkrijgiii tegen 195 fr.
Hiervoor kan men zich wenden
tol : Frans Dirks, Karel Van den
Oeverstraat 26, Piet Willems, De
Winterstraat 14 en Karel Eykens,
^^'e^e^sfabriekstraat 40.
INGETOGEN
ZERKONTHULLING
Oe zerkonthulling op het graf van
onze goede vriend Cyriel Rousseeu
was een parel van ingetogenheid,
hetgeen \olledig in de lijn lag van
het zo .simpele leven van deze nochtans harde vechter.
hen 250 getrouwen waren aanwezig onder meer : senator dr. Ballet, volksvertegenwoordiger dr. Goeiiians, provincieraadsleden Kunnen
en Wagemans, schepenen Dillen en
Kolus, Leo Simons, gouwvoorzitter
^'os, Willem en mevr. De Meyer,
raadslid N'erbeelen en anderen.
Na een korte levensschets door
de hr. De Graeve, n a m e n s de inrichters en De Pallieters, m a a k t e
j t P . Stracke een vergelijking tussen het kruis en de vervolging van
de Verlosser en de kruisen die Cynel Rousseeu en ons volk moesten
dragen. Na de zegening van de zerk
volgde de
gelegenheidstoespraak
door Karel Dillen, voorzitter van
Were-Di.
Laat ons steeds Cyriel's voorbeeld
voor ogen houden : « Het voornaamste is niet de overwinning,
vvel het volhouden en de trouw ».
MAANDELIJKSE
KOLPORTAGE
De
maandelijkse
kolportage
Wordt gehouden op zaterdag 10
mei.
Wij komen biieen te kwart voor
0"e aan het Maarschalk Montgomeryplein (hoek Prins Leopoldstraat).

Burcht
MEIKLOKJESBAL
Heden zaterdag 3 mei is zaal De
^ter. Kaai 19 te Burcht het verzamelpunt van de danslustigen.
^(1 V
Jef Derwey vanaf 20 uur
^" Voor een prikje van 30 fr. kunt
tpn n T"" ^^ '^"te komen genie"="• U bent hartelijk uitgenodigd.
GESLAAGDE
VORMINGSAVOND
avnli*^' ^'^^^^ ^'=>" " " ' e vormingson „ - 3 was het senator Baert die
Bur/K! ''*' ^^ « P " ' - de leden van
ver l
^ " Antwerpen Linker-OeKon de voorzitter van deze verga-

dering,
provincieraadslid
O.
Meyntjens, niet rekenen op wat je
noemt de opkomst der grote dagen,
dan was de uiteenzetting van onze
senator des te geslaagder. Na afloop bewees zijn aandachtig gehoor
trouwens zijn waardering voor de
spreker en de belangstelling in het
onderwerp door een geanimeerd
vragen-uurlje.

Brasschaat
LEDENVERGADERING
In tegenstelling met ons rondschrijven van vorige m a a n d zal onze volgende ledenvergadering niet
op de laatste vrijdag van deze
m a a n d doorgaan, m a a r wel op vrijdag, 9 mei a.s. te 20 uur 30.
Lokaal : Sporta', Bredabaan 360.
Onze gastspreker, de heer A. De
Beul, gemeenteraadslid in Wilrijk
en bestuurslid van het Vlaams Nationaal Studie Centrum voor P r o vincie- en Gemeentemandatarissen
zal ons spreken over de « mogelijkheden van onze partij in de gemeentepolitiek ».
W a r e n we tevreden over de ledenopkomst op de vorige vergadering, toch hopen we dat nog meer
leden eens een avondje h u n Ï . V . toestel kunnen laten staan.
Van nu af moeten we ons op de
volgende verkiezingen gaan voorbereiden en op onze vergaderingen
heeft ieder lid de gelegenheid zijn
mening te laten horen.

Broechem
UITNODIGING
Zondag 11 mei wandeling door
de bloeiende broechemse boomgaarden. Vertrek en aankomst aan
de lokalen van de « Veiling »; ruime parking.
Vanuit de richting Antwerpen
voor de infeom van het dorp aan de
linkerzijde van de grote baan, Esso
station.
Vlak bij de autobusstatie, gemakkelijke verbindingen.
V e r t r e k - t e 14 uur stipt aan de
Veilinglokalen. Ruime pauze voorzien rond 16 uur, met gelegenheid
om boterhammen op te peuzelen;
drank en koffie ter beschikking in
gezellige gelegenheid.
Geen afmattende wandeling; ruime pauze en beperkte afstand.
Indien mogelijk, m a a r niet noodzakelijk, breng uw deelneming ter
kennis van de inrichters (voorziening plaatsen en behoeften koffiepauze). Telefoon 795.398, Duys W . ,
Abeelebaan 9, Broechem.
Einde rond 16 uur. Met indien
mogelijk bezoek aan de veilinglokalen en frigo's.

Edegem
LEDENWERVING
De ledenwerving dit jaar werd
gesloten met een leden-aangroei
van meer dan het dubbel van het
totaal aantal leden op 1 januari
1969. Deze aangroei heeft ons in
het arrondissementeel bestuur een
bijkomende afgevaardigde van de
gemeente Edegem bezorgd. Onze
dank gaat in eerste instantie naar
de wijkmeesters, om hun ijver aan
de dag gelegd bij deze ledenwerving; in tweede instantie naar de
nieuwe leden die wij van harte welkom heten.
LOKAAL
Afdeling Edegem zoekt dringend
personen die geld wensen te beleggen in vergaderlokaal te Edegem. Gegadigden mogen zich aanbieden bij de voorzitter. Graaf de
Fienneslaan 47, tel. : 49.64.89.
LEDENVERGADERING
Vrijdag 25 april jl. was het de
laatste ledenvergadering van dit
seizoen met volksvertegenwoordiger
R. Mattheyssens als spreker. De
opkomst was pover, m a a r de voord r a c h t over « Het doel en d e taak
van d e Volksunie » duidelijk en
bevattelijk voor iedereen.
PUBLICITEIT
Firma's die publiciteit wensen te
plaatsen in het kontaktblad kunnen zich wenden tot Wilfried Lauwers, Ten Bogaerdeplein 4 te Edegem; tel. : 49.46.26=
KONTAKTBLAD
Kopij voor volgend kontaktblad
wordt ingewacht voor donderdag

13 mei.

IN MEMORIAM
P I E T E R VOLANT
O p 22 april r.)69 overleed te Kapellen de lieer Pieter Volant, oorlogsvrijwilliger 1914-18, V.O.S., oudschepen van de gemeente Hkeren,
oud-voorzitter van de
V.U.-afd.
Ekeieii en lid \ a n de Vlaamse
Volksbeweging.
Zacht ruisen de tonen van treurmuziek door de kamer. « Ein deutsches Retiuiem » van
Johannes
B r a h m s past bij de neergedrukte
stemming die niet wijken wil. Hedenmorgen, 26 april, ' hebben wij
onze oude en trouwe vriend Piet
X'olant naar zijn laatste rustplaats
begeleid. In het H. Teresiakerkje
van de Bund werd de dodenmis
opgedragen voor talrijke vrienden.
Bij het einde \ a n de Eucharistie\iering bekroonde « Het gebed voor
het vaderland » van G. Feremans,
gevoelvol op het orgel gespeeld, de
kerkelijke plechtigheid.
Dan ving de laatste tocht aan
naar de begraafplaats van het centrum. D a a r werd een aangrijpend
afscheidswoord gesproken door onze V U-voorzitter bij de open groeve en werden Piet Volant's grote
gaven als eenvoudig, dienstvaardig
en overtuigd vlaams-nationalist belicht.
Moge hij in vrede rusten in onze
vlaamse aarde. L.K.H.

Herentals
BIJ DE VUJO
Vrijdag 9 mei in de Jeugdklub
10 R 20 Kerkstraat te Herentals
om 20 uur. Vrije vergadering ingericht door de herentalse Vujoafdeling.
Volksvertegenwoordigger
E. Raskin spreekt over « Stemrecht op 18 jaar? ». Iedereen is
hartelijk welkom.
Een afvaardiging van onze Vujo
afdeling werd nu ook opgenomen
in de jeugdraad van Herentals.
NIEUW
Het blad van het kanton Herentals <c Nieuw » is klaar gekomen en
zal deze week verschijnen.

Mortsei
IN MEMORIAM
Bestuur en afdeling rouwden om
het heengaan van een hunner trouwe leden dhr. H. Corremans. Aan
mevrouw en de kinderen Correm a n s ons diep medevoelen.
EEUWIG J O N G
Leden, lezers en simpatizanten
die de leeftijd van 65 jaar bereikten, nog niet aangesloten bij het
« Vlaams Verbond voor Gepensioneerden (Antwerpen) » lumnen inschrijven via W i m Claessens, Liersesteenweg 197, Mortsei (tel. :
55.39.09).
WENSEN
Van harte wensen wij onze medestrijder en V.O.S.-ser dhr. P . De
Bondt, een snelle en voorspoedige
genezing.
LENTE-VERBROEDERING
Ingaande op de vriendelijke uitnodiging van onze zusterafdeling
Broechem, hopen wij u en de uwen
te treffen op zondag 11 mei e.k. te
14 uur stipt aan de a Veiling » te
Broechem voor deelname aan de
prachtige
lentewandeling
langsheen de bloeiende
broechemse
boomgaarden. Drank en koffie beschikbaar, m a a r knapzak meebrengen.

BRABANT
Aarschot
VOLKSUNIETRIOMF
Eindelijk een klok uit het Hageland die goed khnkt.
In onze kasseistampersstad waren we zaterdag j.1. met 500 (of
meer) op de dansvloer Aan alle
medewerkenden
onze
oprechte
dank.

Brussel (Arr.)
ARR. RAAD
Volgende besluiten werden genomen tijdens de arr. raadsvergadering van 15.3.69.
1. Grote ring rond Brussel. Een
aktie zal gevoerd worden tegen het
uitwerken van d e grote ring rond
Brussel. 2. Inspraak arr. raad. Politiek dient de r a a d een zo groot
mogelijke inspraak te krijgen. De
raad eist dat de raadsleden op de
vergaderingen
aanwezig
zouden

Oost-Viaanderen
1 MEI 1969
Optocht en korte plechtigheid aan het standbeeld van Priester Daens te Aalst.
Samenkomst ; naast het Oud Hospitaal (100 m. van de Grote
Markt) te 10 uur 30; nadien optocht door het Centrum van Aalst.
Aan het standbeeld van Priester Daens, korte plechtigheid : inleitlendf toespraak door ir. Guido Deroo, provinciaal voorzitter;
kiansneerlegging door de arrondissementen; spreekbeurt door
volksvertegenwoordiger dr. Richard Van Leemputten.
De Volksunie-harmonie van Antwerpen neemt deel aan de
manifestatie. Alle afdelin.i>:en dienen aanwezig te zijn met hun afdelingsvlag Wij rekenen ten stelligste op de aanwezigheid van
alle Volksuniemandatarissen van Oost-Vlaanderen.

zijn. Schrijven zal gericht worden
aan de afdelingen waarvan de
raadsleden driemaal afwezig zijn
op de vergaderingen. 3. Arr. kolportageploeg. Verantwoordelijke voor
proi)aganda (arr.) zal plan uitwerken om samen met de kant. gevolmachtigden een arr. kolportagepioeg samen te stellen. 4. Begroting
provincieraad. De provincieraadsfraktie zal haar voorstellen in verband met de jaarlijkse prov. begroting voorleggen aan het arr. bestuur en de arr. raad ter bespreking.
DAG DER VLAAMSE
RANDGEMEENTEN
Ter voorbereiding van de «DVR»
op 7 juni 1969, vorderen de werkzaamheden goed.
Tal van gemeenten hebben hun
toelating reeds gegeven. Van verschillende zijden werd er reeds medewerking beloofd. O p het kongres
werden reeds een groot aantal pamfletten en inschrijvingsformulieren
verdeeld, zoals ook reeds op andere, kleinere manifestaties. De
eerste affiches met tekst : « Randgemeenten — Vlaams » zijn reeds
van de pers, en te verkrijgen op het
arrondissementeel sekretariaat. Dupontstraat 27 te Schaarbeek (Brussel 3). Alle V.U.-afdelingen van
het vlaamse land werden reeds aangeschreven. Wij hopen dat zij ook
het nodige zullen doen om de
« frontlijn » van de vlaamse strijd
te steunen : eerst en vooral om
hun leden aan te zetten om deel te
nemen, en om zelf een steentje bij
te dragen aaji de financiële kant
van deze aktie. Steun te storten
op P C R 8654.50 v-d Volksunie, arr
Brussel te Brussel met vermelding:
Dag der Vlaamse Randgemeenten.
Dank bij voorbaat.
A R R . RAAD
D a t u m : zaterdag 21 juni 1969
om 14 uur 30. Lokaal : Waltra (bij
Stan Filips), Arduinkaai te Brussel (naast K.V.S.). Agendapunten
dienen binnen te zijn op het arr.
sekretariaat, Dupontstraat 27 vé
Schaarbeek voor 3 juni 1968.
SOCIAAL DIENSTBETOON
MEI 1969
Volksvertegenwoordiger
E. De
Facq.
6 mei : Gooik : De Groene Poorte, 19 - 19 uur 30.
Pariiel : café Timniermans (bij
de kerk), 19 uur 30 - 20 uur.
VoUezele : zaal Mersch, 20 - 21
uur.
8 mei : Hekelgem : O u d Zandtapijt, 19 tot 20 uur.
13 mei : Brussel, Tribunestraat
14 (2de verdieping), 18 - 19 uur.
Essene : café Roels, Kerkstraat,
19 tot 20 uur.
20 mei : Dilbeek bij M. Panis,
Moeremanslaan 86, 19 uur 30 lot
20 uur 30.
22 mei : St. Martens-Bodegem i
café Fr. De Rijbel, 19 tot 20 uur.
Ternat : café Meert. Keizerstraat,
20 tot 21 uur.
28 mei : Dworp, café De Leeuwerik, 18 tot 19 uur.
Buizingen, café In de Welkom, 19
tot 19 uur 30.
Halle, café De Sleutel, 19 uur 30
tot 20 uur 30.
29 mei : Asse, café Kummelshof,
19 tot 20 uur.
Opwijk : bij F, Berghmans, Nanovestraat 28, 20 tot 21 uur.

zoekertjes
Volledig 'ngerichte vakantievilla,
max. 8 pers., Portugese kust. Zeer
mooie, rustige omgeving. 5 min, van
zee. Voordelige prijs. Tel, : 01454101 — T 58.
Appartementen te huur met 2
slaapkamers, op 500 meters van de
zee, rustige liggipg, 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.
T 60.

Vakantie te Oostende : zonnig gemeubeld appartement
ts
huur,
woonkamer, keuken en 2 slaapkamers, garage; 4 tot 6 personen, vanaf 1 juni 1969 Tel. : 059-76116 —
T_62^
Apoteek met toekomstmogelijkheden over te nemen te Gent. Schrijven redaktie blad onder ï 63.
Te huur : oude boerderij, zeer
rustig, volle natuur. Te bevr. v. van
l'ytven. Dorp 34, Bonheiden — T
64.
Gemeubeld appartement voor 4
personen te huur gedurende de
maanden juni juli - augustus - september. Gelegen op 150 nieter van
de zee te Raversijde - Middelkerke.
Voordelige voorwaarden. Tel 059729.40 - T 65.
Gevraagd : jong meisje voor hulp
in keuken en onderhoud hotelkamers, sinksen, juli en augustus. Hotel Breughel, Smet de Naeyeilaan
141 te Blankenberge
Tel 05041637 — T 56.
Student, die studies onderbreekt
en die naast Nederlands, Frans,
Duits en Spaans spreekt en schrijft
zoekt passende betrekkin,ii (Brussel,
Mechelen, Antwerpen) Schrijven of
telefoneren W. .lorissen, Astridlaan
80, Mechelen Tel 015-19994. —
T 54.
Technisch tekenaar B 1 zoekt passende betrekking (Bru.ssel Mechelen, Antwerpen). Schrijven ol bellen W, Jorissen, Astridlaan 80 Mechelen. Tel. 015-19994 - ï 55.
30 jarige met diploma B4-B2
zoekt betrekking als bouwkundig
tekenaar Gent of omstreken.
Inlichtingen Oswald Van Oote.gheiii, Rode Kruisstraat 7. (Jent
brugge, tel. 52.72.87 — T 66.
Te huur in het centrum Asse :
in herenhuis groot appartement
3.600 fr., vrij. Het gelijkvloers is vrij
van 1 juH af (5Cö0 fr). Geschikt
voor allerlei. Alle komfort Tel 02.52.62.81 — T 53.
Juffrouw of alleenstaande d a m e
\ o o r ' huishoudelijk werk gevraagd,
zeer goed loon, afwasmachine, sociale wetten, inwonen mogelijk.
Schoonmaak door werkster gedaan.
D'Erlée P., Mechelsesteenweg 136,
VV'ezembeek-Oppem — T 67.
Spanje — Benicasim : nieuw appartement, standing, 3 slaapk., gr.
terras, voor slechts 300.000 fr. Breed
zandstrand en bergen. Tel. 0227.07,66 — T 68,

Hoofdredatcteuj
r van Overttraeten
Alle briefwisseling root
redaktie naar :
Rotatyp Sylv. Dupuitlaan
110 Bru< f Tel 23.11SI8
Beheer
Yoldersstraat 71 Bruitel 1
Tel (02)125.160.
Alle klachten voor niet ontvangen V blad op dit adres.
Jaarabonnement . 800 Ir
Halfjaarlijks : 170 £r
Oriemaandelijke : 96 tt
Abonnement buitenland
480 fr
Steunabonnemeat 830 fr
(minimum)
Losse aunmiers 8 tt
Alle stortingen voor het ölad
op postrekening
1711.39.
c Wij » Vlaamê-nationaal
weekblad
Verantw uitg Mr F Van
der Eist. Beizegemstraat 20.
Brussel 1£

wu
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voor 1970. Alleen de V.U. staat
strijdbaar en eensgezind klaar voor
de strijd. Dat zal spoedig blijken.

bewegi

Oudenaarde

Denderleeuw

BRABANT
Dworp
LENTENACHTBAL
Zaterdag 17 mei te 20 uur 30, 20ste
lentenachtbal van de V.U. afdeling
Dworp. Zaal a Brouwershuis », Parking Gemeenteplein, Dworp. Orkest
The Crainies.

Jette
v u . JONGEREN BAL
Zaterdag 10 mei te 20 uur 30 in
de zaal « Exelsior », St. Pieterskerkstraat 8.
Orkest « The Carriage Company ».

Laken
« RANDSTAD BTIUSSEL »
De afdelingen N . O . Heembeek
(Brussel 12) en Laken (Brussel 2)
geven, met het oog op de gemeenteverkiezingen van 1970, een maandelijks afdelingsblad « Randstad
Brussel » uit d a t vooral de eigen
brusselse
problemen
behandelt.
Vier pagina's, off-set d r u k en geïllustreerd. Eerste oplage : 1500 ekseniplaren. J a a r a b o n n e m e n t : 50
fi. te storten op postrekening 153.73
van de Kredietbank te Laken. Vermelden : bankrekening 13.324 van
maandblad Randstad Brussel, R.
Neybergl^lajfn 188, Brussel 2. Steunabonnemj^nt : 100 fi'.

St. Pieters-Leeuw
SOCIAAL DIENSTBETOON
Elke 2de zaterdag van de m a a n d
bij de h. Frans Adang, Ruisbroekse steenweg 109 te Zimn (St. Pieters-Leeuw), samen met Gust Berloo, van 11 tot 12 uur, met medewerking van volksvertegenwoordiger Eugeen De Facq.

m
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St. Joost - Etterbeek
Woluwe
NIEUWE VOORZITTER
Na de verkiezing van de afdelingsvoorzitter André Everaert tot a r r .
bestuurslid, volgt W i m De Winter deze op als afdelingsvoorzitter.
Wij wensen de nieuwe voorzitter
een zeer vruchtbare werking in deze afdeling van de brusselse agglomeratie.

ZANGFEEST
O p 1 juni vertrekt de bus te 8 uur
45 aan het lokaal « De Klok ».
Prijs 110 fr. (toegangskaart van
50 fr. inbegrepen).
Inschrijving bij de bestuursleden
en in a De Klok ».

Dendermonde
SOCIAAL DIENSTBETOON
O p het gewestelijk sekretariaat
van het « Oostvlaams Centrum voor
dienstbetoon », Stuilstraat 7, Appels,
tel. 052-247.76 elke woensdag van
20 tot 22 uur en elke zaterdag van
13 uur tot 15 uur.
Speciaal voor belastingsaangiften:
elke donderdag van 20 tot 22 uur
tot 30 mei.
Zele : op zaterdag 3 mei 1969 van
18 tot 19 uur door de heren Dr. De
C o m m e r V., volksvert. en De Meester H., in het « Vlaams huis »,
Kloosterstraat, Zele.
Dendermonde : op zondag 4 mei
1969 van 10 tot 11 uur door de heren De Pus, provincieraadslid en
Meert E., gewest, sekr. soc. dienstbetoon, in het V.U. sekretariaat,
Ridderstraat.
Lebbeke : op zondag 4 mei 1969
van 11 tot 12 uur door de heren
De Pus en Meert in het « Palingshuis », Grote plaats.
Schoonaarde : op zaterdag 10 mei
1969 van 16 tot 16 uur 45 door de
heren Van den Abeele H., plaatselijke soc. medewerker en Meert R.,
in het « Palingshuis », Brugstraat.

Erpe" Mere
UITSLAG K O L P O R T A G E
Zeven m a n van de afdelingen Impe en Oordegem hebben 180 nummers verkocht en 1 abonnement gemaakt.
Volgende arrondissementele kolportage te Lede op 4 mei te 9 uur
30.

Kruishoutem
NIEUW BESTUUR
Kruishoutem is de vijfde in de
reeks nieuwe afdelingen die in het
arr. O u d e n a a r d e sinds de verkiezingen werden opgericht. Na de bestuursverkiezingen werden op vrijdag 25 april de funkties verdeeld
in aanwezigheid van de arr. voorzitter Gies Eeckaudt en de verantw.
voor de organizatie J a a k Janin. Samenstelling : ere-voorzitter : dr. J.
Hellebruyck; voorzitter : De Groote
Jozef; sekretaris : Castro Hugo;
penningmeester : Ir. Baertsoen
Dirk; propaganda : De Waele Hugo; organizatie : Rijckbosch Pol.
Wij wensen het nieuwe bestuur
veel sukses !

OOST-VLAANDEREN
Lebbeke
Aalst

I
I

HET P R O B L E E M VAN DE
APPARENTERING
Bij herhaling heeft
kamerlid
\'erroken gepleit voor de afschaffing van de apparentering bij de
wetgevende verkiezingen. Duidelijk zat daarbij de bedoeling voorop hiermee de Volksunie enkele
zetels te ontnemen.
De Volksunie van de provincie
Oost-Vlaanderen heeft de uitslag
van de verkiezingen van 31 m a a r t
1968 herrekend volgens een sisteem
zonder apparentering. De uitslag van
dit onderzoek werd vastgelegd in
een brosjure « Kritisch bekeken :
J a n Verroken en de apparentering ».
Te verkrijgen (mits 2 fr. in postzegels) bij Willy Cobbaut, Dorp 33,
Baardegem.
ARROND. KOLPORTAGE
Morgen zondag 4 mei om 9 uur
30 samenkomst lokaal « R e i n a a r t » ,
Dreef te Lede. Uitslag te Erpe-Mere op 20 april : 180 verkochte nummers. Te Erondegem op 26 april :
92 nrs., gekolporteerd door de afdelingen Impe-Oordegem.
AFDELING K O L P O R T A G E S
Oordegem-Vlierzele 18 mei; Hofstade-Gijzegem op
de
11 juni
Moorsel-Meldert (Berenslag - Herders) 29 jimi; Herzele - omgeving
7 september; Denderleeuw - omgeving 28 september; Geraardsbergenomgeving 19 oktober en zottegemse
omgeving 16 november.

MEETING
O p woensdag 7 mei e.k. spreekt
senator W i m Jorissen, de m a n der
1.000 vragen, over cc Vlaanderen en
de Grondwetherziening ».
Zaal : Palingshuis, Dorp, Lebbeke. Aanvang : 20 uur.
Wij verwachten alle leden, alle
simpatizanten.

Melie
PROPAGANDA
Tijdens de jongste bestuursvergadering werden de plannen van de
afdeling, werden meerdere voorstellen besproken om in de gemeente
Melle
tijdens de
eerstkomende
m a a n d e n pozitieve propaganda te
tnaken in het vooruitzicht van de
eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen.

Merelbeke
BESTUURSVERGADERING
Het afdelingsbestuur k w a m na
het kongres voltallig bijeen, Kongres en persbesluiten desbetreffende werden besproken, eveneens de
lokale politieke toestand in de gemeente. Ook lokaal is het woord
van de algem. voorzitter F r a n s Van
der Eist van toepassing, w a a r de
drie partijen ook in Merelbeke verdeeld zijn en in volle krizis verkeren. Er is zelfs sprake van twee
socialistische en twee C.V.P.-lijsten

DANKBETUIGING
Het arr. bestuur dankt langs deze weg al de propagandisten die
aan de voorbij abonnementenslag
hebben meegewerkt en er voor
zorgden d a t ditmaal ons arrondissement zich veruit als het beste van
alle
vlaamse
arrondissementen
rangschikte. Wij werven echter onverpoosd verder.

Ophasselt
VIERING
Vrijdag 23 mei te 20 uur grijpt de
plechtige viering plaats van het
150ste lid van afdeling Ophasselt.
Deze viering, in feite een gezellig
samenzijn, is gepland in het V.U.lokaal herberg « Real », langs de
baan Ninove - O u d e n a a r d e te Ophasselt.
W e houden er aan nu reeds onze hulde te betuigen aan Roland en
Lucienne uit het lokaal. Ze hebben
er voor gezorgd dat de Volksunie
in het zuiden van de provincie over
een prachtig en bloeiend lokaal beschikt ! Roland heeft daarenboven
het leeuwenaandeel der leden op
zijn aktief.

WEST-VLAANDEREN
Assebroek
ROUWDIENST
O p zaterdag 3 mei, 's avonds te 18
uur in de kerk Maria Assumpta
(nieuwe kerk) gaat de
jiarlijkse
rouwdienst door voor alle overleden
leden uit het arrondissement en de
afdeling Assebroek in het biezonder. Wij gedenken o.m. Gerard MaSyn. Mare Steel, meester Vandewalle, Raf Boussery, meester Vermeersch, en de heren Crevits, Verbeke en Vandenbroucke. U wordt
vriendelijk uitgenodigd om
de
dienst bij te wonen.

Blankenberge
OVERLIJDEN
Afdeling Blankenberge betuigt de
familie Sanders - Vanhixe, haar oprechte deelneming bij het overlijden van hun vader, de heer Julius
Sanders, overtuigd nationalist en
aktief medewerkers van onze beweging.

Brugge • Torhout
KOLfORTAGES
Zondag 27 april werden de kolportages hervat, nl. de Zedelgem.
Ongeveer om de 2 weken zal de
ploeg 's zondags te 10 uur verzamelen in het Breydelhof te Brugge en
beurtelings de gemeenten van het
arrondissement aandoen.
Echter
niet in juli en augustus.
De kalender ziet er voorlopig als
volgt uit : 11-5 Sijsele, 8-6 Ruddervoorde, 22-6 Torhout, 31-8 Oostkamp, 14-9 J a b b e k e .
Voor de vaste ploeg meldden zich
reeds : J . Deroose, R. Declercq, A.
U'Hondt, M. Goethals, G. Van In,
G. Bauwens, R. Vandenberghe, A.
Geldhof, H. Pyck en A. Vanhouteghem.
Wij verzoeken iedereen die ook
tussen de verkiezingen wat
wil
doen, eveneens onze ploeg te komen versterken. Geef uw n a a m op
aan het arr. sekretariaat : Invaliedenlaan 1, Heist, en u wordt telkens
verwittigd.
In de gemeente waar gekolporteerd wordt, nodigen wij telkens
ook het plaatselijk afdelingsbestuur
uit om met ons mee te werken.
KONGRES
Het V.U.-kongres, dat het beeld
toonde van een volwassen partij,
werd uit ons arrondissement druk
bijgewoond.
Voor de eerste keer waren werkelijk alle afdelingen
vertegenwoordigd, behalve Torhout, w.o. meerdere met een zeer sterke delegatie.
Vooral danken wij de kongressisten voor hun spontane deelname en
ernst op zaterdag en vooral zondag
(de gehele dag).
DAG VAN DE VLAAMSE
RANDGEMEENTEN
O p zondag 7 juni a.s. rijdt de
X'olksunie
doorheen de Vlaamse
Randgemeenten een gordel rond
Brussel 1
Te 13 uur vertrek van c'.e massale
autokaravaan op het St. Amandsplein te Strombeek-Bever (kerk)

met aankomst omstreeks 19 uur te
Wezembeek-Oppein.
D a a r n a korte meeting, in de zaal
« Toekomst ».
Neemt u deel ? Verwittig nu reeds
het arr. sekretariaat.
O n s arr. moet reeds een klein
karavaantje kunnen leveren.
Wij laten Brussel niet los. De 6
randgemeenten
zijn
en blijven
vlaams grondgebied.

Bredene
KONGRES
Voor het eerst sedert het bestaan
van onze partij n a m onze afdeling
deel aan de besprekingen van de
resoluties van het kongres ? Ook
waren verscheidene bestuursleden
te Brussel aanwezig. Een amendement over het bestrijden van vuil
in de havens — uitgaande van onze afdeling — werd aangenomen.

Deerlijk
DIENSTBETOON
Dirk
Bossuyt,
ondervoorzitter
Volksunie a r r . Kortrijk, Pontstr. 51,
Deerlijk, tel. 735.26 : steeds na afspraak.

Kortrijk (Arr.)
KOLPORTAGE
Volgende kolportage op zondag 11
mei aanstaande te Bissegem. Bijeenkomst te 9 uur aan de Sint-Audomaruskerk te Bissegem of te 8
uur 45 in lokaal 1302 te Kortrijk.
BESTUURSVERKIEZINGEN
VUJO
Alle stemgerechtigden ontvingen
de kandidatenlijst met uitnodigmg
voor de vei-kiezingen.
Te Kortrijk op vrijdag 2 mei te
20 uur in lokaal 1302 : verkiezingsavond met voorstelling der kandidaten. Er blijft gelegenheid tot kiezen
tot 22 uur en op zaterdag 3-5-69 van
15 tot 19 uur.
Te Menen op zaterdag 3 mei te
20 uur in lokaal « Beiaard » : verkiezingsavond met voorstellen der
kandidaten. Er blijft
gelegenheid
tot kiezen tot 22 u u r en op zondag
4-5-69 van 10 tot 13 uur.

Lendelede
FEESTAVOND
De jonge afdeling Lendelede organizeert op zaterdag 31 mei om 2
uur 30 aanstaande een feestavond
in de zaal « Handboog ». Aanvang
te 2 u u r 30. Toegangskaarten 25
fr. bij de bestuursleden, in lokaal
a Handboog » en in « 1302 » te
Kortrijk.

Koksijde
IN MEMORIAM
E R I C VAN E E C K E
O p 22 april overleed in de SintAugustinuskliniek te Veurne onze
aldehngsvoorzilter Eric Van Eecke.
Geboren te Reninge, w a a r hij in de
moeilijke oorlogsjaren niet aarzelde zijn dorpsgenoten als gemeentesekretaris te dienen, werd hij op
eigen verzoek ook aldaar begraven.
Een stampvolle kerk getuigde van
de waardering die men hem toedroeg.
Te Koksijde was hij een der allereerste Volksunieleden. De V.Ü.
deed nooit vruchteloos een beroep
op hem. Zo a a n v a a r d d e hij voor enkele jaren, en dit trots zijn reeds
beginnende ziekte, het voorzitterschap van onze moeilijke kunstafdeling. Het koppig voortzetten van
franse preken bleef voor deze nochtans diep gelovige m a n , een blijvende ergernis. In de homelie tijdens de uitvaart, nam de pastoor
van Reninge dan ook geen blad
voor zijn m o n d en wist op treilende wijze hulde te brengen aan de
principevastheid en aan de dienstbaarheid van Eric. Op 2 m a a r t n a m
hij met zijn gezin nog deel aan de
antigrendelbetoging te Oèstende.
Senator van de Weghe hield <le
grafrede en de begrafenis werd bijgewoond door overtalrijke arrondissementele en afdelingsbestuursleden
alsmede door Kris Lambert, prov.
raadslid. Onze oprechte deelneming.

Kuurne
DIENSTBETOON
Elke maandag, vanaf 20 uur, café de Cirkel, Harelbekestr. 5, tel.
725.70, senator Fr. Blanquaert.

Leffinge
WILLEM VERMANDERE
Op zondag 11 mei richt onze afdeling haar eerste volksfeest in. In
het lokaal « Touring Gasthof »
zingt Willem Vermandere voor onze afdeling. Toegang is slechts 40 fr.

KONGRES
Verschillende amendementen die
door onze leden werden ingediend
bij de besluiten van het Volksuniekongres werden aangenomen.

Merkem
ANTIGRENDELMEETING
O p zaterdag 10 mei komt ook
onze afdeling aan de beurt met een
antigrendelmeeting.
Plaatsvervangend kamerlid Emiel
Vansteenkiste komt spreken in café « De Zwaarte » om 20 uur 30.

Oostende
KOLPORTAGE
Alle propagandisten en kolporteurs worden opgeroepen tegen 9
uur 30 aan de kerk van Koekelare
voor de maandelijkse arrondissementele kolportage.
PARTIJKONGRES
Ons arrondissement was met 72
kongressisten aanwezig. Van de 56
amendementen die door de afdelin.
gen van ons arrondissement wer.
den ingediend, werden er 26 aan.
vaard, deels door stemming.
KADERDAG
Zondag 11 mei gaat te Diksmuide, Vlaams Huis, een kaderdag
door voor alle bestuursleden. Begin 9 uur 30. Einde 12 u u r 30. Tevens korte vergadering van de arrondissementsraad.
VUJO
Na de bestuursverkiezing werden
de funkties verdeeld als volgt : Linde Vandevelde, voorzitster, Guido
Vanhoecke, ondervoorzitter, Ronny
Vangioenenrode, sekretaris.

Stene
KONGRES
Voor de eerste m a a l kreeg onze
nieuwe afdeling de kans om deel te
nemen a a n de sektievergaderingen
van ons kongres. Het taaie werk
dat vooraf in onze leden- en bestuursvergaderingen volbracht werd
oogstte vruchten. Meerdere amendementen van Stene werden te
Brussel aangenomen,
waaronder
dat van mevr. Huylebroeck over de
koöptatie \ a n vrouwen in de ondernemingsraden.

Sint-Kruis
TREFPUNT
Vrijdag 18 apri! bad" i n ' * Dfe' Zör.
ge » voor een selekt publiek • een
merkwaardig
hoogstaande
voordracht plaats over het Nederlands
in de wereld door de eeuwen heen.
De heer F. De B r a b a n d e r e , dr. in
de Germaanse Fililogie, verving op
een uitstekende wijze prof. Thys die
in laatste instantie weerhouden
was. Na de uiteenzetting ontspon
zich een vinnig debat, ingeleid door
de heer J . Sterken.
Na a m p e r een jaar bestaan kan
Trefpunt n u terugblikken op een
suksesvol eerste winterseizoen. De
ilebatten over Zeebrugge, de moderne sviskunde en de B.T.W. werden steeds druk bijgewoond en gekenmerkt door een geanimeerde
diskussie. Dit laatste is ook de bedoeling geweest bij het oprichten
van Trefpunt.
Gedurende
de
zomermaanden
zullen
de
werkgemeenschappen
over « familie- en streekgeschiedenis » en over « woonkultuur » verder aktief blijven. Personen die nog
wensen toe te t.-eden tot deze gespreksgroepen kunnen zich wenden
tot Trefpunt, Moerkerke Steenweg
166 te Sint-Kruis.
Wij danken langs deze weg onze
pro])agandisten en de bussers van
onze strooibriefjes
voor hun gewaardeerde medewerking aan het
sukses van onze kulturele stichting
van onze VÜ-afdeling.

Yeurne
SENATOR P E R S I J N
Vrijdag 25 april s p r a k e n ' kamerlid E. Lootens en senator Willy
Persijn in de zaal « Flandria » over
de boerenproblemen.
Talrijke vragen werden dooi de
aanwezigen gesteld.
Wij wijzen erop d a t voor sociaal
dienstbetoon onze vriend Urbaia
Bruyooghe steeds ter beschikking
staal op zijn zitdagen, doch ook
aan huis : Kosterstraat ' 4 . De Mo»rei .
KONGRES
Dit jaar was onze aldeling met
een sterke afvaardiging naar Brussel getogen. Onze stemgerechtigden n a m e n zeer aktief deel a a " /*•
sektievergaderingen, zowel zaterdaj
als zondag. Carol Vandooren verdedigde met brio in de plenaire vergadering het amendement over naschools onderwijs en vorming.
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WEINIG GELD?
koop arbeidsuren....

VEELGELD??

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 belegging in eigen
land, maar ook weldra een stijgende meerwaarde.
Bovendien w i n t of spaart U een huishuur W i j leverden in 1968 méér dan één
miljoen arbeidsuren = zes eeuwen werk !

maakzelt uw berekening....
Hoewel de index van de kleinhandelsprijzen van december 66 tof 67 slechts
steeg 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
Wij hebben ook de woonkosten kunnen verlagen met 5 0 % .

^ : : ^ ^

bnservatiel ot progressie!
Inzake eerlijkheid, degelijkheid, prijsbeleid en service zijn w i ] nogal konser
vatief
daarom werden w i j erkend voor h e f uitvoeren van werken voor de
Staat in kategorie 6D d.w.z. dat w i j werken mogen uitvoeren tot 50.000.000 F
Wij bouwen ook in landelijke, rustieke en klassieke stijl en gebruiken nog
steeds echte Yale-sloten Maar voor het overige zijn w i j 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 W i j
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 \
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reeds bij aankoop 20 t.h. winst!
U handelt inderdaad niet met een tussenpersoon. Er gaat in een goed georganiseerd bedrijf weinig geld verloren... de aankoopprijzen liggen laag. de omzetCf/fers hoog, de winstmarge Is klein en er gaat geen t i j d verloren dankzij planning en weergaloze team-spirit Daarom kunnen w i j op verzoek de wederverkoop waarborgen Er zijn voldoende liefhebbers Onze beste kliënten zijn
trouwens diegenen, waarvoor w i j gisteren reeds bouwden

'm?>'''t!)fns)^m^mn^mmm!^ '•'"'«"''^tf^'*^

fiskale, administratieve ot financiële zorgen
Néé ! Dat besparen U onze adviseurs en experten. die U gratis kan raadplegen
en ,. vrijblijvend I W i j weten natuurlijk ook dat de B T W 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 150.000 fr. kontant kunnen wij uw helpen!
J u nu een bouwgrond zoekt, een belegging, een buitengoed een bungalow
tot ï ) i 1 1 v ^ r " ^ ° ^ ^ ' ' - ' ^ " ' ' d ' " g o^ een fabriek.. W i j bieden U een financiering
. ^ ^ ' 0 0 % van de bouwkosten W i j bieden U eveneens een ongeëvenaarde
sch-lt^^" ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ° ^ ^ ^ " ^® Noordzee, van Brussel tot Antwerpen W i j benikken immers over méér dan 1000 bouwgronden aan ongelooflijke orijzen
op de beste ligging U spaart heel wat t i j d als U ons tijdig raadpleegt.

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

.•• .«• *•

... ... ... ... ... %., i.s

fel. privé

.. *•• ••• .•• ••• *«.
Woonplaats ... »• w» «•• >•.

Tel. kantoor

MS na » : »•. >«•

l.over gronden voor villabouw
D ^••^•~r"''^"^'"T"""^''T"
over gronden voor hoogbouw
D bil voorkeur gelegen te
over gronden v eensgezinswoning D
over veilige geldbeleggingen
D ^^^Êmm^mmmm^^ÊiÊmmmmÊÊm

meer dan 6000 tevreden kliënten

(•i va

? over het bouwen van ...

""^nen wij met U bezoeken ! Dat Is een referentie ' W i j
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BRASSER ZIET
Waalse pijl
De Vlaeminck mocht de « waalse pijl» niet

winnen.

Maurice De Wilde
De Wilde werd in de administratie

DE GAULLE

gestopt.

Clem
Het Davidsfonds is een ridderlijke

beweging.

Noord Ierland
Er is een groot O'Neill gekomen over

Groot-Brittanië.

B.B. met dot
Brigitte, dat is toch al te bar, zo een dot.

Spaak terug in de politiek?
Sots Bell et tais-toi!

Verkiezing in West Duitsland
Wtlly Brandt van verlangen.

De Standaard 1
Hoe smaetend, zo een krant.

De Standaard 2
Nieuwe rubriek : « Politiek geruys ».

y.U.-slogan
Schiltz en vriend t

Opnieuw voorrang van links ?
De socialisten zijn aan de macht.

Reklame
Faema is het beste Merckx.

Van Haegendoren
Van Haegendoren kan soms pijn doen.

ongel \ik\

Bomen sterven

staande.

I f^ld

Weerman
Armand is een pienter

man.

Kongres K.P. van China te Peking
Negende partijkongres

was een chinoiserie.

V.U.-senator houdt rede in senaat
Er werd een Ballet

opgevoerd.

Nieuwe franse prezident
Pompi do-it- yourself ?

Van Eynde eergisteren
Verzonken in 1 meimeringen.

Kommandoraid in Egypte
Dajannestreken

van de Israëli's.

Deffere kandidaat-prezident
Defferre smeden terwijl het warm is.

Shaffy en List in één show
Ramses Shaffy is een listig man.

P.V.V.
Dat de P.V.V. met een oud huis vergeleken kan worden
ligt voor de hand, nietwaar meneer Vanaudenhove ?

C.V.P. 1
De C.V.P. in staat van ontbinding is een uitgemaakte
zaak, nietwaar meneer Van de Kerckhove ?

C.V.P. 2
De mot zit Derine.

B.S.P.
Zo stilletjes aan komt er een einde aan uw partij, nietwaar meneer Van Eynde ?

K.P. van België
De K.P. van België heeft een Moulin rouge.

Piers
Elke badstad zijn Piers.

11 juli 1302
Eerste

Volksuniekongres.

Europa der volkeren
Daar is de Volksunie een volk van.

Oui et non
Was het « ja, maar... » geweest, dan...

Vooruit
Men zegt : dat de Vooruit achteruit

gaat.

Oorlog in Vietnam duurt voort
Nix on te doen.

"BRFjS^eJ^..
Gaulliver en de

dwergen.

