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VOOR WIE? 
GESCHENK DER GODEN... 

Indien de « Standaard » met zijn « geschenk der 
goden» bedoelde dat de vakantie de ideale periode 
was voor de belgische politici, om zich te bezinnen 
over de kommunautaire problemen in het_algemeen 
en over het brusselse vraagstuk in het bijzonder, 
dan kon men dra vaststellen dat hij van een kale 
reis is teruggekeerd. De « volte face » van de « Stan
daard » blijkt allereerst een godengeschenk geweest 
jte zijn voor de joernalisten, in nood aan kopij in 
deze komkommertijd, al is het vuur dat vorige za
terdag door de Emiel Jacqmainlaan werd aangesto
ken vandaag bijna gedoofd. De grote tenoren van de 
politiek zijn immers met vakantie vertrokken en 
zelfs de man, die het vuur aan de lont stak, is naar 
zuiderse horizonten afgereisd, na nog in der haast 
^vandaar ook vrijer spel voor het zetduiveltje) voor 
een repliek te hebben gezorgd op het proza van de 
nieuwe staatsminister uit Antwerpen, die het hardst 
tegen de «ruysende» zomerbries had ingeblazen. 
Na lezing van de reakties zal Manu Ruys wellicht 
lans zijn raad tot zomerse bezinning ook op zich 
zelf kunnen toepassen. 

Intussen is er toch smeulende as genoeg, om deze 
8 zomerbevlieging » even onder de loupe te nemen, 
in afwachting dat de Volksunie in september a.s. 
haar standpunt ter zake zal duidelijk maken. Voor
eerst is het zo dat in elk geval de franstalige pers 
geen aanstalten blijkt te maken om zich te bezin
nen om «redelijk» te worden, redelijkheid die 
ze te pas en te onpas van ons vraagt. Ze was wel 
bij deze standaardse poging tot zelfmoord aange
naam verrast : alle flaminganten zijn blijkbaar niet 
zo «rabique» als ze zich zelf altijd heeft wijsge
maakt. Ze juicht in het vooruitzicht dat er toch 
kans zou bestaan om een bres te maken in het ver
zet tegen de beruchte «liberté du père de familie » 
door het voorstel (want daarop komt de vaststelling 
van de « Standaard » neer) dat « een nederlandsta-
lig individu, dat naar een andere taal wenst over 
te schakelen die vrijheid moet bezitten ». Zelfs met 
de - al te teoretische - voorwaarden die de « Stan
daard » daaraan verbindt is het duidelijk dat daar
van nu nog geen sprake kan zijn. De in orde van 
tijd belangrijkste voorwaarde die het blad daar
aan verbindt, namelijk de pariteit in het bestuiir 
van Brussel Hoofdstad, wordt door de frankofone 
pers zonder meer verworpen. Dat is een eerste kapi
tale ontnuchtering. Het tweede voorstel, om alle 
partijen, ook de federalistische, tot een rondetafel
gesprek uit te nodigen, wordt eveneens verworpen 
en niet alleen door de franstalige pers. Sommigen 
droomden hierbij zelfs luidop van een regering van 
« sterke mannen ». 

Het zal de «Standaard» op zeer korte tijd wel 
duidelijk geworden zijn, dat zijn ommezwaai slechts 
de uitwerking van een kei in een kikvorsenpoel 

heeft gehad. Krakeel in plaats van bezinning... Kef 
is naïef over vrijheid van taalstatuutkeuze te spre
ken in een struktuur waar nog niet de minste garan
tie bestaat, waar zelfs de daartoe gevraagde garan
ties bot worden geweigerd. Zou men deze zogeiiaam-
de vrijheid in één richting trouwens geen duchtig 
handje toesteken tot en met sociaal-ekoncmische' 
druk, tans met alle gemak in de op volle toeren 
draaiende verfransingsmachine te Brussel met open
lijke wetsverkrachtingen aan de lopende band, la
ter met loenser maar niet minder efficiënte midde
len ? Het is dus niet te verwonderen dat het ver
dachte entoeziasme van de franstalige pers slechts 
de Vlaamse argwaan kan versterken. 

Het vragen is naar het waarom van deze « zwen
king». Wijzen sommige indieciën niet op kommer-
ciële achtergronden, die in mekaar vervloeien ? On
verholen simpatie voor het «nieuw geluid van de 
nieuwe V.D.B.-konstellatie» enkele maanden gele
den ? Er is in de betrokken groepen alvast een op
vallende gelijkenis voor wat men «een zakelijke 
aanpak » noemt. Een zogenaamd akkoord over Brus
sel in de zin zoals gewenst door Vanden Boeynants 
zou maar al te goed zijn politieke plannen dienen, 
wanneer een dergelijk akkoord voldoende vlaamse 
toegevingen zou bevatten om zijn brussels kieskli-
enteel tevreden te stellen. 

Alleen een federalisme met twee met een hoofd
stad, die daardoor alleen haar rol van federale 
hoofdstad kan vervullen en tevens niet voortdu
rend haar anneksionisme ten koste van de twee 
taalgemeenschappen (in casu uitsluitend ten koste 
van Vlaanderen) kan botvieren, biedt ook en vooral 
voor Brussel een gezonde en rechtvaardige oplos
sing. Het jongste krakeel over het toekomstig sta
tuut van de Hoofdstad vervoegt slechts de reeds ein
deloze reeks mislukte pogingen om uit de knoei te 
geraken en onderlijnt aldus eens te meer, dat er 
geen ander alternatief dan juist het federalisme meli 
twee is. 

Zomerbevlieging of niet, het is zaak op te passen 
bij het geraffineerd spel om Brussel en om Vlaams 
Brabant dat wordt voorbereid. Het verleden en nog 
steeds het heden leren ons, dat we in de eerste 
plaats op ons zelf zijn aangewezen. Dat wil zeggen, 
uiterst waakzaam blijven, op alle stoten voorbereid 
zijn en wat alvast het Brusselse zelf aangaat : voor 
een uiterst stevige, geen riziko's nemende voorbe
reiding van de aanstaande gemeenteraadsverkie
zingen in te staan, met in de randgemeenten de hand 
bereid tot vorming van een sterk vlaams front. Dit 
is de meest praktische konkluzie na dit «godenge
schenk ». Inderdaad een « godengeschenk » om vol
ledig fit en wakker te staan, wanneer de strijd ia 
volle hevigheid zal losbarsten. 
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Mogen wi j U de nieuwsfe uifstapformule voor-
sfellen : een dagje uif per vliegfuig ? 

M o m e n t e e l bes faan er nog dr ie moge l i j k 
h e d e n : 
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19 o k t o b e r Lourdes 1 . 9 9 5 f r . 
2 6 o k t o b e r V e n e t i ë 2 . 3 5 0 f r . 
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ETN JEURISSEN PVBA De winterstraat 24 
Borgerhout/Antv>(erpen Te l : (03) 36.11.35-36.59.31 

BECO BECO BECO 
Benzine en gasolie steeds goedkoper I 
ledere maand gratis benzine en olie.» 
Voor gas- en stookolie vanaf 1.000 L.: 

U bes te l t : p .v .b .a . B E C O , Kr i jgsbaan 2 3 6 

Z w i j n d r e c h t - T e L ( 0 3 ) 5 2 . 8 1 . 7 3 - 3 2 . 0 2 . 1 0 
wij leveren : tegen BECO-prijs I 

KOORDINATIEKOMITEE VAN VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 
Ben je reeds lid van een van onze ziekenfondsen l 

Inlichtingen : 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Kipdorp, 50 
ANTWERPEN 

»el. (03)32.31.39 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraat. 39 
CENT 

tel. (09)23.52.27 

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA 
Steenweg op Ninove, 288 

ANDERLECHT 
Hl (02)23.87.77 
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Jeurcloa lEU 011 132 31 t 13Z36 

ZONHOVEN - (BELGWMj 
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Groepen en maatschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien I<rijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
M i d d a g - en avondmaal In groep 
gezel l ig f i i n goed en goedkoop. 

Inlichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven . TeL (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulste - TeL (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen • TeL (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst . TeL (053)22853 

Nieuwbrugstr. 28, Brussel I 
T«L (02)18.74.89 



WIJ 

• GEEN NIEUW GELUID 

antwoord 
aan 
Gollard 
(m.v.d.b.) Tijdens de WIJ-vakantie 

heeft B.S.P-voorzitter Collard een van 
zijn wekelijkse artikelen in de ge
stroomlijnde bladen laten publceren on
der de veelzeggende titel : «Hoe raken 
W'' uit het brussels slop?» 

In feite brengt dit artikel niet het 
nieuwe geluid ,dat de verstarring op het 
gebied van het probleeem Brussel zou 
kunnen doorbreken. Het bevestigt enkel 
de vizie van een man, die men wat 
graag voor onpartijdig en bezadigd doet 
doorgaan, maar die per slot van reke
ning toch niet kan ontsnappen aan zijn 
waals-frankofone bazisvorming. 

Als uitgangspunt van zijn voorstel 
gaat hij uit van een paragraaf van de 
regeringsverklaring, waarin sprake is 
van « een gekoördineerde en overwogen 
politiek om... over het kader van de ne
gentien gemeenten heen hoofdstad 
Brussel, zonder nutteloze dwang, haar 
volmaakte ekonomische, sociale en ur-
banistieke uitbreiding te verzekeren». 
En waar het om de uitbreiding van 
Brussel gaat, stelt hj doodeenvoudig 
voor « een grote agglomeratie te vormen 
die, buiten de huidige negentien, een 
voldoende aantal gemeenten zou omvat
ten om een evenwichtig geheel te ver-
Wezenlijken op taalgebied. Een geheel 
waar elkeen zijn eigen administratief en 
taaistatuut zou behouden ». 

Ziezo, moeilijker is het niet! Om een 
denkbeeldig en vanzelfsprekend weer 
«eer kortstondig evenwicht te bewerken 
nog maar eens riemen snijden uit ander
mans (Vlaams) leder! Het is om misse-
Ejk te worden, Collard te horen spreken 
over het behoud van het eigen taaista

tuut van de op te offeren gemeenten. Is 
hij dan zo onwetend dat hij niet weet 
wat er van de oer-vlaamse gemeenten 
Evere, Laken, Haren, Neder-over-Heem-
beek en noem maar op, is geworden ? 
Of is hij zo te kwader trouw dat hij 
veinst niet te weten dat op minder dan 
geen tijd de vlaamse klassen in die ge
meenten vervangen zijn door franstali-
ge klassen ? 

En over hoeveel vlaamse gemeenten 
zou de olievlek, zich nu weer moeten 
uitbreiden om een tegenwicht te kun
nen vormen voor de steeds opnieuw uit
gekraamde leugen van de «op zijn minst 
85 % frankofonen in de huidige agglo
meratie »? Liegen maar, liegen maar, 
jongens! er blijft altijd wel iets van de 
leugen hangen. Zelfs de eeuwige ja
knikker Kiebooms orakelt als minister 
Tindemans achterna over 25 % Vlamin
gen in de hoofdstad. 

Zouden die heren die van Brussel 
niets anders kennen dan de weg van 
het station naar het parlement nu eens 
niet ophouden de vlaamse Brusselaars 
in de rug te schieten, waar die beweren, 
en terecht, dat er te Brussel op zijn 
minst 40 % Vlamingen wonen. 

En om nu tot het voorstel Collard te
rug te komen ,zeggen wij : «Neen, wij 
spelen niet mede. Uw voorstel gelijkt al 
te zeer op dat van die (waalse) vrouw 
die tot haar (vlaamse) buurvrouw zei : 
«Als ik vandaag mijn biefstuk in uw bo
ter mag bakken, dan moogt gij morgen 
uw boelie in mijn soep koken ». 

Toch willen wij de bereidheid tot sa-
menspreken van de heer Collard niet 
zonder meer afwimpelen. Vroeg of laat 
moet er toch gepraat worden. Tegenover 
de gemakkelijkheidsoplossing van de 
B.S.P.-voorzitter stellen wij onze me
ning : er kan te Brussel op administra
tief vlak een betrekkelijk evenwichtige 
bazis voor taalgelijkheid worden be
reikt, met het doorvoeren van een 
streng wetenschappelijke en eerlijke ta
lentelling (geen referendum!) van de 
tans te Brussel levende bevolking, ge
paard gaande met de invoering van een 
inschrijving in taalregisters voor de 
naar Brussel verhuizende personen uit 
de vlaamse en de waalse provincies, dit 
alles onder officiële kontrole van 't cen
traal bestuur. Verder stellen wij als lo
gische voorwaarde de doorzending van 
al de huidige brusselse burgemeesters, 
als de verantwoordelijken voor de niet-
naleving van de belgische wetten te 
Brussel. Of zullen in het raam van de 

Collardiaanse herstrukturerïng de frans-
ééntalige burgemeesters als Franck, Cu-
dell enz. en de broebelaars als Coore-
mans bereid gevonden worden om vrij
willig de plaats te ruimen voor perfekte 
tweetaligen, die de twee gemeenschap
pen te Brussel bij alle officiële plechtig
heden waardig kunnen en willen verte
genwoordigen, want een van de vlaamse 
— en billijke — eisen is toch ook, dat 
een einde wordt gemaakt aan het ver
wekken van de indruk bij vreemde be
zoekers dat Brussel de fransééntalige 
hoofdstad is van een fransééntalig land. 

De heer Collard schreef in zijn arti
kel « zijn bijdrage graag te zullen her
zien, indien de opmerkingen die hem ge
maakt worden, hem pertinent lijken». 
Wij weten niet of hij «WIJ» leest, maar 
kijken toch met nieuwsgierigheid uit 
naar zijn reaktie. 

En om te eindigen stellen wij de 
vraag : « Voor wanneer nu eindelijk, als 
tegenwicht voor het waals-gedachte we
kelijks artikel van B.S.P.-voorzitter 
Collard in de vlaamse socialistische 
kranten, 't wekelijks artikel van B.S.P.-
ondervoorzitter Van Eynde of van kan
didaat-voorzitter Van Hoorick in de 
franstalige socialistische pers, met een 
vlaamse vizie op de zaken ter intentie 
van de fransééntalige kameraden ? 

KONCENTR&TiE IN DE SCHEIKUNDE 

smal 
bolgisoh 
kapitalisme 

(ACO) Nederland en Frankrijk hebben 
evenals België een fundamenteel kapi
talistische ekonomie, doordrongen van 
een aantal socializerende mechanismen. 
Deze kanttekeningen zijn dus niet bruik

baar voor een waarde-oordeel over het 
kapitalisme als dusdanig. Wel als een ap
preciatie van enkele specifiek-belgische 
industriële bezits- en beheersverhoudin-
gen. 

In Nederland zal een scheikundige 
groep van europees formaat tot stand ko« 
men door de versmelting van de chemi
sche onderneming Zout-Organon en d« 
Algemene Kunstzijde-Unie (de welbe
kende AKU) die via de sintetische ve
zels in belangrijke sektoren van de che
mie geraakt is. 

In Frankriijk zijn de laatste voorbe
reidingen getroffen om rond Rhóne-Pou-
lenc en Péchiney-St-Gobain een schel» 
kundige groep te vormen waarvan de 
macht de vergelijking kan doorstaan met 
de drie duitse groten Bayer, Hoechst en 
BASF. 

In België bestaat er geen enkele schei
kundige onderneming die inzake omzet 
of financiële middelen of technische mo
gelijkheden dit niveau bereikt. Dat kan 
geen toeval zijn. Dat moet te maken heb
ben met de leiding aan de hoogste top. 
Wat we hiermee bedoelen weet elke in
gewijde : de enkele grote groepen, die 
de belgische nijverheid beheersen, zit
ten aan hun veel te traditioneel en gro
tendeels verouderd industrie-apparaat, 
en aan hun aandeelportefeuille die er 
verband mee heeft, zodanig vastgeklon
ken, dat ze geen gelegenheid hebben ge
vonden om vernieuwende initiatieven te 
nemen. 

Alleen dank zij Solvay telt België al-
tans één scheikundige groep met inter
nationale werking. 

Maar daaraan dient dan, ten eerste, 
toegevoegd dat Solvay klein is vergele
ken met de echte europese big business 
van de branche. 

Ten tweede moet gezegd dat in Solvay 
gedeeltelijk andere mensen en andere 
belangen zitten dan die van de Société 
Générale. 

Ten derde dient onderstreept dat de 
uitgangspozities in België voor de schei
kunde historisch veel gunstiger lagen 
dan in Nederland, zodat relatief de ach
terstand en de leemten van het onderne
mersinitiatief in België nog erger zijn 
dan bij een eerste zicht blijkt. 

Men mag bijvoorbeeld Zout-Organon 
destijds Zout-Ketjen, als kernen van or
ganische en anorganische scheikunde 
niet overschatten : aanvankelijk was 
dat allemaal niet zo indrukwekkend. 
Maar men ziet hoe ver ze tans geraakt 
zijn. 

(vervolg op blz. 4.) 

EEN BEETJE ZALF 

We zijn een tijdlang uit de 
etlier geweest, om het in radoi-
termen te zeggen. Zo hebben we 
onze zeg niet Itunnen hebben over 
bepaalde « gebeurtenissen» zoals 
de verheffing tot nationale held 
van Tour-winnaar Merckx. Waar
om men eigenlijk Merckx niet 
uitgenodigd heeft, het militair de-
filee bij te wonen dat in de na
middag tot lafenis van de patriot-
tieke Brusselaars de grote boule
vards doortrok, is waarschijnlijk 
te wijten aan het allerlaatste rest
je gevoel voor maat bij onze offi-
ciëlen, die zich voor het overige 
verdrongen rond het wielerfeno-
meen. Er is zelfs een fikse ruzie 
geweest tussen de twee kuituur-
ministers, om uit te maken wie 
van beiden het eerst de hand zou 
drukken van de biceps-Belg bij 
uitstek, bij zoverre dat Eyskens 
ten slotte verplicht was, de knoop 
door te hakken en te dekreteren 
dat ze «hem» tegelijk zouden 
ontvangen. Zo was de belgische 
eenheid alweer eens gered en kon 
de koning in alle gemoedsrust een 
afgelegde gele trui als nationaal 
geschenk in ontvangst nemen. 

Het is niet de enige gelegenheid 
geweest, waarbij het officiële Bel
gië zich de meewarige glimlach 
va« de niet-aangestoken (of moe
ten we schrijven : aiet aangescho
ten?) toeschouwers op de hals 
haalde. Er is de samenloop van 
omstandigheden tussen de landing 
van de Amerikanen op de maan 
en de nationale feestdag van Bel
gië. Het scheelde weinig of som
mige patriotards zagen in hun ver
beelding de driekleur op de maan 
planten, doch zo attentievol zijn 
de Amerikanen niet en dus is het 
maar bij een heimelijke niet ver
vulde hoop gebleven. 

Wie heeft trouwens de belgische 
nationale feestdag gevierd tenzij 
de officiëlen, die krachtens hun 
ambt of status het traditionele Te 
Deum, de officiële ontvangst en te 
Brussel het militair defilee moe
ten bijwonen? Hoogstens zaten 's 
namiddags Belgen, die met hun 
vrije tijd geen raad wisten, voor 
het tv-toestel om er de routine
uitzending van het defilee in 
'^westie te bekijken en 't verschil 

te leren tussen een tank en een 
gepantserde verkenningswagen of 
er enkele raketten te zien voorbij
rijden, die we als kleine bondge
noot van onze grote broer van 
over de plas mogen aankopen. 

NAAR MOSKOU 

De tijd dat deze twee woorden 
een scheldkreet betekenden is 
voorbij. Vorig jaar nochtans kon 
men deze kreet nog in anti-russi-
sche betogingen horen toen de in
val in Tsjecho-SIovakije de inter-
ventie-doktrine van Brezjnjev 
manu militari kracht bijzette. De 

van onze kranten kreeg. Ze blok-
letteren wel een parijs modedefi-
lee, waarom zou Harmei dan de 
«eer van pagina één» niet krij
gen? 

Het is er ons niet om te doen, 
deze diplomatieke reis perse te 
kleineren. Elke poging, om een 
toenadering te bewerken, die de 
wereldvrede kan dienen, moet ge
steund worden. Maar men zou 
toch maat moeten kunnen houden 
in de appreciatie en dat niet te 
kunnen schijnt nu wel het groot
ste belgische gebrek te zijn ge
worden. Van het vroeger spreek
woordelijk gezond verstand is op 
hoog niveau niet veel meer over-
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verontwaardiging is sindsdien 
weggeëbt en België genoot vorige 
maand de eer, de eerste westerse 
minister van Buitenlandse Zaken 
op bezoek in het Kremlin te leve
ren, ons aller Harmei. 

Onwillekeurig krijgen we het 
beeld voor ogen van de kikker, die 
zich opblaast wanneer men de op
geschroefde verslagen leest over 
deze Moskou-reis, die in het teken 
heet te staan van een verkenning 
naar de mogelijkheden van een 
europese veiligheidskonferentie, 
een der stokpaardjes van de oost-
europese kommunistische wereld, 
die dan toch op de een of andere 
manier een uitweg zoekt uit de 
drang der russische satellietsta
ten, min of meer een eigen, natio
nale politiek te kunnen voeren, 
vooral los van het ekonomisch en 
geestelijk kolonialisme, waaron
der ze gebukt gaan. De komkom
mertijd zal er wel oorzaak van ge
weest zijn, dat dit bezoek grote, 
vette titels op de frontpagina's 

gebleven, in zover men daar ooit 
gezond verstand aan de dag heeft 
gelegd, alleszins niet wat onze 
volksnationale verhoudingen bin
nen het kader van de eenheids
staat België betreft. De Harmel-
reis voorstellen als een diploma
tieke gebeurtenis van eerste rang 
zoals tal van bladen en instanties 
gedaan hebben is een van die 
steeds talrijker wordende over
schattingen van het belgisch 
establishment. Een door een Vla
ming beheerd ministerie van Bui
tenlandse Zaken, of een departe
ment van Buitenlandse Zaken 
waar de vlaamse vizie beter aan 
bod zou komen dan tans, zou een 
flinke dozis understatement en 
zelfritiek enten op dergelijke ini
tiatieven, wellicht met een pozi-
tiever rezultaat. Het is in elk geval 
bewezen dat de heer Harmei als 
titularis op Buitenlandse Zaken 
geen hoogvlieger is en dat de fran
kofonen geen eigen voorbeelden 
kunnen aantonen, om te bewijzen 

dat ze het in de internationale we
reld van de diplomatie zoveel be
ter kunnen dan de «vlaamse boe
ren». Welke «boeren» tussen 
haakjes gezegd het op internatio
naal ekonomisch vlak aardig wat 
beter aan boord weten te leggen 
dan vele kollega's van bezuiden 
de taalgrens. Het is trouwens 
juist een van de grieven der 
vlaamse industriekapiteins dat de 
belgische diplomatieke vertegen
woordiging nog steeds veel te wei
nig is ingesteld op de belangen 
van het zakenleven en nog te 
veel neerkomt op een statusver
tegenwoordiging. Als de Britten 
echter, die naast het Quai d'Orsay 
nog steeds als voorbeeld dienen 
voor de diensten van het Konings
plein, tans echter tot een radikale 
ommekeer van hun opvatting over 
de diplomatie besluiten, dan wordt 
het hoog tijd dat de belgische di
plomatie verzaakt aan haar effekt-
diplomatie, voor zover men hier 
van effekt kan spreken. Wie insi
ders hoort spreken over Harmei 
hoort het woord « effekt» alleen 
in prejoratieve zin vallen. 

Minister Harmei schijnt bezeten 
te zijn door de begeerte, het « min
stens even goed te kunnen doen 
als Spaak». Spaak als voorbeeld 
nemen is al direkt onjuist, des te 
meer daar de man van Bell een 
veel langere tijd aan Buitenlandse 
Zaken heeft doorgebracht dan 
Harmei en de kunst verstond, zijn 
opgeblazenheid een tijdlang te 
kamoefleren. Harmei kan het na
tuurlijk ook niet helpen dat hij 
de panache van Spaak mist en 
evenmin kan prat gaan op UNO-
en NATO-eretitels, maar men kan 
niet ontkennen dat veel van al 
dit grootscheeps gedoe potsierlijk 
aandoet, des te meer daar het mi
nisterie van Buitenlandse Zaken 
niet of onvoldoende ingelicht 
blijkt te zijn over wereldkundig 
ongetwijfeld minder belangrijke 
zaken die echter veel nauwer onze 
belangen — of onze eer — raken. 

België heeft in de week van zijn 
jongste nationale feestdag maar 
een slechte beurt gemaakt. En 
daar helpt in deze nuchtere tijd 
geen lievemoederen aan. zeker 
ook niet het gekJets over « het va
derland is in gevaar» welk wijsje 
eens te meer vorige week te 
Nieuwpoort werd gezongen 
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tiatief en modern inzicht, het belgisch 
kapitalisme achter is gebleven op kapi
talistische machtsgroepen in andere lan
den. 

Fazies en verderschrijdende koncen-
i'aties zijn fundamentele vraagstukken 

m alle landen. Ook in België. Maar in 
België zitten er nog speciale elementen 
in het dossier van de « big business », nl. 
hun soms onthutsende verstarr ing en 
bun eenzijdige konservatieve wellust. 
Zelfs OD eigen terrein en in hun eigen 
bel 9 n gensfeer. 

Wat Vlaanderen betreft is de balans 
totaal negatief : de onvoorstelbare volks-
vervreemdheid van de big business, 
haar afzondering zowel inzake beleid en 
stoffelijk belang als geestelijk, kultureel 
en taalkundig zijn onvoorstelbaar . 

Jegens geen enkel westeuropees volk 
heeft het kapitalisme aan de top een zo 
zware schuld op zich geladen als jegens 
de Vlamingen. 

VLAAMSE KINDEREN IN AFRIKA 

Volksvergadering — deze keer echt van het volk — van de Marollen in het 
verzet. 

" belgique 
de 

(vervolg van blz. 3) 

Het is met de Nederlandse scheikun 
dige nijverheid zoals met de nederlandse 
siderurgie : er is een tijd geweest dat 
IJmuiden een zwakke broer was naast 
de traditionele belgische staal- en ijzer-
nijverheid. Sedertdien is Nederland een 
staalproducent geworden die. dank zij 
eigen groei en verbindingen met het 
Roergebied, nog niet zoveel produceert 
als de waalse bedrijven, maar financieel 
veel gezonder is en technisch beter aan 
de markt aangepast Inzake vooruitzich
ten heeft de nederlandse staalnijverheid 
niets te vrezen van Cockerill of Espé-
rance - Longdoz. 

VERSTARDE MONOPO! EN 

geen 
batig 
saldo 

Dat kan geen toeval zijn. Het heeft te 
maken met verstarrings- en veroude
ringsverschijnselen aan de top van het 
belgisch bedrijfsleven, zowel financieel 
als algemeen bedrijfsekonomisch. 

We zouden een vergelijking kunnen 
maken tussen de opgang van Philips en 
de trage groei, of de verstarring of de 
achteruitgang en het verlies van onaf
hankelijkheid bij ACEC of MBLE. 

De Nederlanders waren traditioneel 
geen volk van industriëlen en in zekere 
mate zijn ze het nog niet. Industrieel is 
België nog m meer dan in één bedrijfs
tak de Nederlanders de baas, maar de 
voorsprong is deerlijk ingekrompen en 
in sommige industrieën totaal verdwe
nen. 

Met enige nijd jegens Nederland heb 
ben deze bemerkingen niets te maken 
Ons verheugt de industriële opgang var 
onze Beneluxpartner in hoge mate. Zij
delings strekt hij ook ons tot voordeel. 
Maar het mag ons niet verhinderen naar 
de oorzaken te zoeken van de verstar
ring, de slijtage en de gedeeltelijk afge
remde groei van zekere nijverheden in 
België. 

Het initiatief, de financiële en techni
sche aktiemiddelen en de overheids
steun zijn in België te veel aangewend 
ten gunste van verstarde machtsgroe
pen, die veel meer begaan waren met het 
stoppen van gaten in hun verouderd in
dustrieel rijk (mijnen, chemie, siderur
gie) dan met het uitwerken van nieuwe 
initiatieven in voorheen nog niet ontslo
ten of in zeer dinamische branches. 

De koncentratie van zoveel financiële 
en industriële macht in handen van en
kelen is ons noodlottig geweest in meer 
dan één opzicht. 

Misschien komt er nu een fuzie tot 
stand tussen Solvay - en laten we zeg
gen U C.B. (of wat daarvan nog over
blijft.. ) 

Wellicht zal de Société Générale wel 
verplicht zijn iets nieuws te doen, aan
genomen dat ze er nog de middelen voor 
heeft. 

Dan zal echter tevens het ogenblik ge
komen zijn om te verhinderen dat nog 
meer ekonomische macht in handen van 
snkele groepen wordt gelegd zonder kon-
trole van de gemeenschap. 

Die kontrole zou echter des te noodza
kelijker zijn zijn omdat, zelfs inake ef
ficiency en scheppingskracht, inzake ini-
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(red.) Het postbusadres in de repu
bliek Boeroendi (zie onderaan art ikel) 
is dat van « Solidariteit Zuiderkruis». 
Vandaar uit wordt op de vlaamse open-
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De stri]d van de Marollenbewoners tegen de praktische vernietiging van 
wat er van hun pittoreske (ook krottenachtige) wijk overblijft werd met 
een eerste sukses bekroond. Het doet in deze tijd van naamloze regenten 
simpatiek aan, dat een groep van het « kleine volk » zich met 
sukses verzet tegen een aanvechtbare beslissing van hogerhand. 
We zien dat aan de hand van de quasi-algemene instemming waarmee de 
aktie van de Marollenbewoners tegen de vraatzucht van het Justitiepaleis 
van Brussel wordt gade geslagen. 

De opschorting van de onteigeningsprocedure na brieven aan de bevoeg
de rnimsteries en aan het stadsbestuur van Brussel en na enkele spekta-
kulaire doch vooral gemoedelijke en zeker niet van uilenspiegelse humor 
gespeende konferenties is dus een eerste stap tot wat sommigen de red
ding van oud-Brussel noemen. Het archief van het gerechtsgebouw zal ver
moedelijk niet in het hart van de hoofdstad ingeplant worden. Wij en de 
meesten met ons zullen er niet om wenen. 

Niet dat de Marollen geen behoefte hebben aan enige vernieuwing. Het 
is een krottenwijk met geurtjes en qua woonruimte zouden de Marollen 
een flinke restauratieheurt best kunnen gebruiken. Dus liever restauratie 
dan afbraak, afbraak om de plaats te ruimen voor het zoveelste « funktio-
neely> gebouw waarmee Brussel zich de jongste jaren «siert», in zulke 
mate zelfs dat het stillaan een zielloze stad wordt. De huidige brusselse 
gemeentevaderen en de centrale besturen, die er huizen, schijnen in elk 
geval geen benul te hebben van de noodzaak aan groene zones in een 
grootstad en geven nog minder blijk van een minimum van respekt voor 
het historisch-estetische. Ook hier vieren wanorde en gebrek aan inzicht 
hoogtij. 

De Marollen zijn nochtans de kern van de stad Brussel. Het verzet van 
zijn bewoners steunt echter niet alleen op historische of folkloristische 
overwegingen, het gaat bij velen van hen om hun boterham, die zij verdie
nen in de vele kafeetjes of op het Vossenplein, nog steeds een der aan
trekkelijkheden van de hoofdstadzondag. In deze kern woonden en werk
ten eens een Breugel - die er « Pier den Drol» werd genoemd en die zijn 
naam, niet steeds terecht, geleend heeft aan de pleziermakerij, waarvan 
men o.a. in de Marollen duchtig de kunst verstaat - een Vesalius, die op 
het Galgenveld (tans Poelaertplein) de « grondstof » voor zijn nogal lugu
bere studie vond. De Marollen zijn dus de echte Brusselaars, en dat blijkt 
ook uit hun dialekt, dat een wonderlijke vermenging is van Nederlands 
en Frans, een hastaardtaaltje dat meteen ook de verwaarlozing en de on
derdrukking van het nederlands element in deze eens heelnederlandse stad 
als het ware simbolizeert. Onze frankofone broeders kennen dan ook maar 
een houding tegenover de Marollen, deze van neerbuigende vriendelijk
heid, die men heeft tegenover de geringen der aarde, die ze beschouwen als 
een folkloristisch restant van een nederlands verleden en om welks ver
dwijning ze in de grond niet zouden treuren. Het behoort echter voorals
nog tot de goede brussels-frankofone toon, dit verlangen te kamoefleren 
achter een begrijpende glimlach al dan niet gepaard met een glimp van 
genoegen omdat tenminste toch nog de « Marolliens » hun vreugde om de 
eerste overwinning met de « Brabagonne » vieren. In hoever dat een uiting 
zou zijn van een «vif esprit national» dan wel een spontane aansluiting 
IS bi] de traditie, zeer goed mogelijk in deze nogal afgesloten wijk laten 
we m het midden al opteren we voor de tweede veronderstelling. De « Ma
rolliens y) hebben op vele frankofone Brusselaars, die de teorie van de 
tweetaligheid halvelings erkennen doch daar in de praktijk feestelijk hun 
laarzen aan vegen, toch al dit voor, dat ze de praktische tweetaligheid be
lijden, op hun perskonferenties zelfs met opschriften, die in goed Neder
lands waren gesteld. Een lesje van de « geringen » aan de « hoogmogenden » 
'u wellevendheid en juist begrip en in de stad van de zogenaamde onom-
Keeroare verfransmg. 
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bare opinie langs alle kranten om (maai-
wi] hebben er weinig van gemerkt ' ) be 
roep gedaan om op de belgische reee-
r m g druk uit te oefenen ten voord iL 
van de Vlaamse kinderen in de vroegere 
^f/'u^t kolonies. En dat is beslist nc^ 
dig. Wat de regering en meer speciaal 
minister Scheyven zich tegenover de 
nederlandstahge technische helpers ver
oorlooft IS louter kolonialisme De bels i ' 
sche kolonies zijn blijven bestaan, maar 
dan voor de Vlamingen en hun kinde-
ren ^ 

De Vlaamse ouderkomitees in de De 
mokratisf-he Republiek Kongo en in 
Boeroendi en Rwanda waarschuwen 
alle oekomstige technici voor de toe 
standen op onderwijsgebied die daar be
staan door de verantwoordelijkheid van 
de belgische regering. Er bestaan daar 
scholen die afhankelijk zijn van mini
ster Scheyven. Zij omvatten meestal 
een lagere school, een lagere middel
bare en soms ook een hogere ciklus De 
belgische regering draagt de kosten 
voor de lagere afdelingen, maar de ou
ders moeten ongeveer twintig duizend 
frank per kind en per jaar betalen 
(naast de schoolbehoeften, de boeken 
de verzekering, het vervoer) voor de 
hosere afdeling. 

Deze scholen werden echter voHedig 
in de vroegere koloniale geest oogeval 
en worden in diezelfde geest bestuurd 
Dat wil zeggen dat er voor de Vlamin
gen eigenlijk niet gezorgd wordt Dat 
betekent dat er ouders zijn die al een 
week na hun aankomst geen andere uit
weg zien dan hun kinderen terue te 
sturen, met alle nadelige gevolgen Want 
dat betekent nog grotere onkosten en 
vooral gezinsscheiding en een bedrei
ging voor de normale ontwikkeling van 
de kinderen. Natuurli jk ontstaan daar
door ook ongel like beroeoskansen voor 
de techniek zelf. Dit schiint echter voor 
de zo humaan bezorgde minister Schey
ven geen zorg te zijn. Voor de vlaamse 
kinderen van de belgische school te 
Boeioemboera weigerde de minister een 
derde leraar te sturen, terwijl hij er 
twaalf (inderdaad twaalf) over heeft 
voor de franssprekenden en daar zijn 
dan nog 36 buitenlandse kinderen bij. 
Tijdens zijn laatste bezoek aan deze 
school zei de heer minister als het ware 
verwonderd « Ah oui. il y a dans cette 
école des enfants belges et des fla-
mands » (o ja, in deze school zijn er bel
gische kinderen en Vlamingen). De mi
nister was blijkbaar zeer verbaasd dat 
dit soort « vreemdelingen » ook in Boe-
joemboera te vinden was. 

« Solidariteit Zuiderkruis » vraagt dat 
alle toekomstige technici bij de ambas
sades in Brussel inlichtingen over de 
toestanden op onderwijsgebied zouden 
inwinnen en alleen te postuleren voor 
centra waar normale schoolmogelijkhe-
den bestaan voor hun kinderen, er is 
immers geen enkele reden waarom zij 
deze voorwaarde niet zouden stellen. De 
Vlamingen in deze ontwikkelingslanden 
zijn t rouwens tot elke mogelijke hulp 
bereid, nu al. en als zij uit het vliegtuig 
zullen stappen. 

«Solidari tei t Zuiderkruis» Postbus 
1013 Boejoemboera, rep. Boeroendi, is 
bereid voor deze republiek aan iedereen 
per kerende post te antwoorden. Zoveel 
mogen we natuurl i jk niet van de heer 
Scheyven verwachten. Hij moet waar
schijnlijk nog eens gaan zorgen voor 
een heel vreemd land, want het is ten 
slotte normaal dat de Vlamingen in de 
vroegere kolonies verder worden geko-
lonizeerd. Als alle andere vormen van 
onrecht verdwenen :^ullen zijn heeft de 
heer minister nog gelegenheid om goed 
te doen. 

Op hun beurt zijn de foorkramers tot 
de kontestatie overgegaan. Ter gelegen
heid van de brusselse kermis lieten zij 
het stadsbestuur en iedereen die het 
wou weten Jezen dat Brussel te happig 

is naar « groot geld », 



BENELUX-DOORNROOSJE 
In Benelux-verband hebben 

de regeringen van België, Ne
derland en Luxemburg een 
irriinisterieel stimuleringskol
lege opgericht om de Benelux 
enkele vorderingen te doen ma
ken 

Van belgische zijde maken 
van dit Stimuleringskollege 
deel uit : de heer L.E. Troclet, 
oud-minister van Arbeid en So
ciale voorzorg en de heer A. De 
Schrijver, minister van Staat. 
De ridders die Doornroosje 
moeten wakker zoenen... 

HEEFT DE ADEL NOG Z I N ? 
In « Gazet van Antwerpen » 

(12-13 j.1.) verscheen een le
zenswaard artikel over de adel. 

Opvallend is de vraag : 
« Moet men nog personen in de 
adel opnemen of niet ? » . 

Op enkele uitzonderingen na 
genieten edellieden in Vlaande
ren geen al te beste faam. In 
een aantal ambten en beroepen 
nemen zij een invloedrijke po-
zitie in, geschraagd op onder
ling dienstbetoon. Het zakenle
ven versiert graag zijn raden 
van beheer met dragers van 
adellijke titels ofschoon zij niet 
altijd veel kapitaal inbrengen 
en nog minder bekwaamheid 
in de beleidsvoering. Het groot
grondbezit dat sommige adel
lijke geslachten van vóór de 
Franse Revolutie bezitten, 
komt de gemeenschap niet ten 
goede en wordt door de eige
naars zelfs tegen het algemeen 
belang in gebruikt door verka
velingen zonder zin. 

De adel is volksvreemd (op 
zeldzame uitzonderingen na) en 
speelt een opvallend geringe 
kulturele rol 

« SOUILLURE » 
De adel is een franstalige 

« kaste » zelfs zo dat grote Vla
mingen die er in opgenomen 
werden (ook weer op uitzonde
ringen na) spoedig verfransten 
en verloren gingen als mogelij
ke voorgangers van hun volk. 

In Nederland en in skandina-
vische landen (ook koninkrij
ken) worden geen nieuwe 
adeltitels meer gegeven! 

In België mag de vorst adels
titels verlenen naar goeddun

ken. In feite doet hij het op ad
vies van de raad van adel. Mo
menteel zijn er twee vakatures 
in deze raad. 

Het schijnt dat de oude voor
zitter van het ekskluzief franse 
gezelschap in princiepe twee 
Vlamingen zou willen benoe
men. Er bestaan wel enkele 
echte (!) vlaamsvoelende en be
kwame edelen (die overigens 
hun titel weinig of niet ten 
toon spreiden '). De leden van 
de raad staan halsstarig tegen 
iedere vlaamse aanwezigheid 
(souillure of bevuiling !) ge
schaard rond de man die er als 
direkteur fungeert, zonder enig 
universitair einddiploma Zijn 
enig diploma is zijn Vlaming-
haat... 

KLEINE MISERIE VAN 
GROOT KULTUURMINISTER 

Onze grote kultuurminister 
Frans Van Mechelen is nogal 
verveeld met de reklamaties 
van de licentiaten en regen
ten lichamelijke ontwikkeling. 
Zij oordeelden dat de direkteur 
van een Sportcentrum (name
lijk te Eisene) normaal een ge
diplomeerde in de lichamelijke 
opvoeding moet zijn. Mis! De 
minister benoemde een kandi
daat, die deze titel niet heeft 
maar de zoon is van een kandi
daat op de lijst Van den Boey-
nants vorig jaar. Deze vader is 
overigens de man die voor de 
heer Van Mechelen de voorzit
terszetel van de Bond der Gro
te en Jonge Gezinnen warm 
houdt, gelet uiteraard op de 
minder stabiele x bijverdien
ste» van minister. De 170.000 
fr. van bondsvoorzitter is min-
dei dan de 800.000 fr. ministe
riële wedde maar is de wedde 
voor een vastere job. 

i.H.i 

Boven een wegtunnel te Steenokkerzeel, waaronder de weg Tervuren-Mechelen loopt, wordt tans 
de baan van de luchthaven van Zaventem verlengd. Weldra behoort bovenstaand beeld van auto 

en luchtreus tot de dagelijkse « sleur »... 

GOED INGELICHTE 
MINISTERS ^ 

Onze Harmei, die na zijn 
Moskou-reis als de grote ver
kenner van de europese veilig-
heidskonferentie pozeert, doet 
zijn reputatie van «goed» in
gelicht minister voorts alle eer 
aan. Nadat hij reeds in zijn 
hemd stond met de zgn. spiona-
ge-geschiedenis op Buitenland
se Zaken en ook met zijn ont
kenning van belgische wapen-

leveranties aan Nigeria voor 
schut stond, maakte hij zich nu 
weer extra-belachelijk door 
met de vette os Bomboko te 
Brussel te paraderen, precies op 
het ogenblik dat deze door Mo-
botoe als minister aan de dijk 
werd gezet! Ook Vanauden-
hove sloeg er naast toen hij 
orakelde dat na Tsjombé's dood 
alles stabiel was in Kongo. 
Waarvoor beschikken die ex
cellenties eigenlijk over ambas
sades, telexdiensten en « gehei
me diensten? »... 

Ter verontschuldiging (sic) 
voor deze heren moge mis
schien gelden dat ze slecht in
gelichte kranten lezen. En ver
geetachtige kranten. Want het 
ene jaar spuiten deze (meestal 
franstalige brusselse) kranten 
hun frontpagina's vol anti-rus-
sisch gift om het jaar nadien te 
gebaren alsof er nooit een Jan 
Pallach heeft bestaan. Of nog 
kolommen vol over «held» 
Schramme en de «voorlopige 
regering Monga» tegen de 
«moordenaar van Kinsjasja» 
en het jaar nadien over de 
«avonturier Schramme»... 

De CV P. heeft gepoogd — zonder sukses — deh ouding va de Volksunie In de kwestie van de 
bejoepshaven als een uiting van negativisme voor te stellen. Te St Niklaas wou de C.V.P.-propa-
ganda dat met af fiches doen. Prompt zette de plaatselijke Volksunie er de puntjes op de i's door. 

een kleine korrektie-affiche aan te brengen. Het rezultaat ziet U hierboven. 

broeders ? 
De Indische schrijver Moelk Radsj Anand vertelt in een 

mooi geschreven verhaal hoe een van de meest vooruit
strevende pogingen om de wetenschappelijke kennis van 
de mens ën de verzoening tussen alle levenden te bevor
deren verliep. 

Radsja Radsjesjwar Rao, de heer van Hanoemanpoer in 
Midden-India, was zeer fier op zijn oud geslacht dat af
stamde van Hanoeman, de god der apen. Tijdens zijn op
leiding aan de technische hogeschool onderging hij nogal 
sterk de invloed van Darwin en Spencer, en zo kwam het 
dat hij bij zijn troonsbestijging een uitvoerige, weten
schappelijke voordracht hield over het Darwinisme. Met 
bewondering en verbazing werd hij beluisterd en toege
juicht. 

De grenzeloze verbazing over de wonderen van de we
tenschap en de bewondering voor zijn wijsheid kwam pas 
toen hij vertelde dat het in de toekomst mogelijk zou zijn 
de «mensapen» uit de bomen te halen en ze te leren 
rechtop te lopen en ze in de militaire scholen tot solda
ten te laten opleiden. Als ze rechtop liepen zouden hun 
hersenen beter van bloed voorzien worden en zouden de
ze apen een beter zenuwstelsel ontwikkelen. Natuurlijk 
was het volk zich op dat ogenblik niet duidelijk bewust 
van de volledige betekenis van deze wetenschappelijke 
voordracht. 

Dit begrip ontstond stilaan toen de koning bepaalde dat 
de helft van het inkomen van het rijk voorbehouden werd 
aan de apen. Eerst meende men dat dit een grap was, 
maar dat was het niet. En zo gebeurde dat na enige tijd 
de apen bijna rechtop zaten, met een rechte rug en een 
naarvoorgestoken kin als waren zij door de goede voeding 
tot een intellektuele rijpheid gekomen. Maar de boeren 
zaten met het hoofd in de handen, en vielen soms om van 
honger. Het was duidelijk dat de apen vooruitgingen, ea 
dat de mensen het niet konden halen. 

Toen had een pijnlijk incident plaats. Een jongen die 
Gopal heette veegde enkele graankorrels samen in de ko
ninklijke graanschuur om die mee naar huis te nemen 
toen een aap hem in de hand beet. Er had bloed gevloeid, 
en er kwam een volksopstand, vooral van jongeren. Maar 
de Radsja behaalde gemakkelijk de overwinning. Als dan 
de oudsten en de jongsten begonnen te sterven van honger 
trok een afvaardiging van ouderen naar de Radsja, maar 
om wetenschappelijke en politieke redenen bleef deze on
verbiddelijk : mensen en apen zouden als broeders leren 
leven ! De Radsja zag de moeilijkheden wel en dacht er 
over een verhandeling te schrijven voor de Amerikanen 
om hen uit te leggen dat apen zo goed konden geschoold 
worden dat zij pasten in de militaire akademie van West-
point. Maar de Radsja kende toch niet genoeg Engels ! 

Toen kreeg de jonge Gopal een zeer menselijke, zij het 
ook on-wetenschappelijke inval. Met enkele kameraden 
bracht hij de zoon van de barbier er toe enkele scheer
messen mee te brengen. En dan gaven zij voor de apen 
een demonstratie hoe men zich « scheren » kon, en zich tot 
slot een diepe snee in de keel trekken. Een eerste, waar
schijnlijk de knapste aap volgde het «voorbeeld» van Go
pal na, en viel dood neer En toen was er geen houden 
meer aan : spoedig lag een groot aantal van de neven van 
de Radsja dood voor de koninklijke graanschuur De weg 
naar het graan was spoedig vrij, en zelfs de lafsten kro
pen uit hun hutten om er van te profiteren. 

Mismoedig en verslagen dacht de Radsja terug aan zijn 
vroeger plan en stuurde een telegram naar Amerika En 
het antwoord kwam onmiddellijk : zijn proeven kwamen 
overeen met de teorie van een beroemde universiteitspro
fessor, aan de jonge prins werd een studiebeurs aangebo
den om zijn onderzoekingen voort te zetten. 

En zo weten we nog altijd niet of de apen onze broeders 
zijn, of alleen maar verre neven. Want deze achterlijke 
boeren verkozen hun eigen leven boven de vooruitgang 
van de wetenschap. 

NEMROD 
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AMERIKA 
ARM OF KORTZICHTIG 

Bij gelegenheid van de maan-
reis van Apollo 11 hebben de 
U S A . propagandadiensten een 
luxueuze brochure (50 blz.) aan 
alle vooraanstaanden in België 
gestuurd : «L'Homme sur la 
Lune» Op aanvraag bleek even
eens een « Man on the Moon », 
voorhanden, maar blijkbaar 
geen nederlandse publikatie 

Zijn de Amerikanen te arm 
om hun propaganda ook tot de 
20 miljoen Nederlandstaligen te 
richten of is de U S A propa-
gandadienst te Brussel onwe
tend dat er Vlamingen in Bel
gië leven ' 

' CHARLEROI WORDT NOG 
STEEDS VERDEDIGD 

Naar aanleiding van de tus
senkomst van kamerlid Coppie-
ters om Leuven-Frans in de 
buurt van Charleroi te vesti
gen, antwoordde het Rassem-
blement-lid Knoops dat hij de 
steun van Coppieters weliswaar 
niet nodig had maar van zijn 
kant beaamde dat de echte Wa
len niet willen weten van Otti-
gnies, een brusselse verwezen
lijking en dat Wallonië zich 
niet voldaan acht tenzij door 
een nieuwe universitaire vesti
ging in het hart van Wallonië, 
•waarvoor zij de nodige miljar
den opeisen. 

De Walen hebben geen onge
lijk. Het is de vlaamse C V P . 
die uit koppigheid de miljarden 
tegen Ottignies wil aangooien 
om er voor de brusselse van 
den Boeynantsmensen een 
« Neue Stadt » te bouwen. 

Een deel van de winstkoek 
van de grondspekulatie wordt 
dan wel «eer l i jk» verdeeld 
tussen konservatieve partijba-
zen. 

OPVOLGER ? 

In februari van volgend jaar 
wordt de nieuwe voorzitter van 
het Verbond van de Belgische 
Nijverheid gekozen. De huidige 
voorzitter De Staerke neemt 
dan ontslag. Heel waarschijn
lijk zal Pol Provost de enige 
kandidaat zijn. De heer Provost 
is voorzitter van het Vlaams 
Ekonomsich Verbond. Een 
vooraanstaand Vlaming die in 
aanmerking komt 'oor een be
langrijke funktie. Wij hopen 
da hij als een degeliik Vla-
n ing deze funktie vervullen 
zal. 

ZALEN VOOR BEJART 

Sinds de brusselse Vrije Uni
versiteit (de beide afdelingen) 
geweigerd heeft een zaal te 
bouwen voor het ballet van 
Bèjart regent het als het ware 
aanbiedingen vanwege brussel
se burgemeesters. Simonet van 
Anderlecht, die voorzitter is 
van de raad van beheer van de 
universiteit, wil door zijn aan
bod als burgemeester de weige
ring van de raad van beheer 
doen vergeten Maar ook Fallon 
van St Lambrechts-Woluwe en 
Piret van Etterbeek zijn kandi
daat bouwers geworden. Niets 
tegen ballet en dansen, maar 
heeft iemand ooit een dergelij
ke vloed van aanbiedingen ge-
k-end als het er om gaat een of 
ander tehuis voor sukkelaars te 
bouwen ? 

NAÏEVE HOOP 

Toen bekend werd da' volks
vertegenwoordiger Jan Verro
ken tijdens de vakantie, ergens 
aan de Azurenkust, een frans-
talige toespraak had gehouden 
was daar natuurlijk geen enke
le Vlaming verbaasd over. 
Waarom ook ? Maar de fransta-

Een dag vroeger 
We maken er onze mede
werkers op attent dat ons 
blad volgende week naar 
aanleiding van de feestdag 
van 15 augustus een dag 
vroeger moet gedrukt wor
den. Mogen we hen vrien
delijk verzoeken daar re
kening mee te houden en 
hen vragen, hun kopij 
minstens een dag vroeger 
dan gewoonlijk in te stu
ren ? Waarvoor bij voor
baat hartelijk dank. 

Een beeld dat past in deze vakantiedagen : bezoek aan de dieren
tuin. Wie zijn hier echter de toeschouwers en degenen, die 

bekeken worden ? 

lige bladen geraken niet over 
hun eigenlijk komische ver
wondering heen. Daarop heeft 
de brave Jan een lange brief 
geschreven aan de redakties 
van de «Libre Belgique» en 
van de « Soir » om uit te leggen 
da . zo'n toespraak iets heel nor
maals is en dat hij, volksverte
genwoordiger Verroken, nooit 
iets heeft gezegd of geschreven 
tegen de franse kuituur. Van 
beide redakties heeft hij meer 
bi t tere dan zoete randbemer-
kingen gekregen. En van de 
« Soir » nog de bit terste van al
lemaal. 'Het is altijd lofwaardig 
ook zijn vijanden de hand te 
reiken, met een vriendelijke 
glimlach als het kan, maar het 
is wel heel naïef, na al die on
dervinding gedurende zoveel 
jaren, te hopen dat die hand zo 
maar vriendelijk zal aanvaard 
worden. 

V.Ü.-WETSVOORSTEL 
WORDT WET 

In september jl. diende sena
tor van Haegendoren zijn voor
stel van wet tot het verlenen 
van het kiesrecht aan 18-jari-
gen, ook aan militairen, in. 

De gewone obstruktie van de 
meerderheidspart i jen t e g e n 
wetsvoorstellen van de oppozi-
tie had als gevolg dat de behan
deling van dit voorstel steeds 
werd uitgesteld... en zulk^ om 
een waalse socialistische sena
tor de gelegenheid te geven zelf 
een voorstel in te dienen. Daar 
deze man ter zelf dertijd de 
voorzitter is van de kommissie 
van Binnenlandse Zaken, aar
zelde hij niet om cinisch aan 
zijn eigen voorstel de voorrang 
te verlenen. De beruchte mini
ster Harmegnies leende zich tot 
dit spelletje... zodanig dat, alle 
protest van de Volksunie ten 
spijt, het voorstel de weg op
ging van een «voorstel van 
Cauwenbergh ». 

Het is overduidelijk dat de 
tradit ionele parti jen niets te 
winnen hebben bij de uitbrei
ding van het kiesrecht tot de 
18-jarigen. Bij de publieke be
spreking bleek dit overigens. 
Recente opiniepeilingen wijzen 
steeds opnieuw uit dat de 
Volksunie het bij de jongeren 
doet. Geen enkele part i j heeft 
het uiteindelijk durven publiek 
afwijzen zodat het Volksunie-
voorstel « m e t de dood in het 
h a r t » quasi unaniem werd 
goedgekeurd in Senaat en Ka
mer. 

Er zijn nu wetten gekomen 
op datum van 1 en 2 juli jl. nl. : 
wet tot vaststelling van de 
kiesgerechtigde leeftijd op 18 
jaar voor de gemeenteraden; 
wet tot vaststelling van de leef
tijd van verkiesbaarheid op 21 
jaar voor de gemeenteraden; 
wet tot wijziging van de kies
wet ten en de wet van 3 juni 
1964, houdende het s ta tuut van 
de gewetensbezwaarden, ten 
einde stemrecht te verlenen aan 
de dienstplichtige onderofficie
ren, korporaals en soldaten in 
aktieve dienst. 

(jecveedee) Kunstzij, papier, soep, eau de cologne, kunstmest en 
honderd-en-een andere van de meest uiteenlopende artikelen iuU 
len in het najaar van een en hetzelfde concern betrokken kunne -
wolden wanneer de grootste zakenfuzie die ooit in Nederland t l 
stand ts gekomen, haat definitieve beslag zal krijgen. Het gaat 
de Algemene Kunstzijde-Unie (AKU) en Koninklijke Zout-Or, 
ganon (KZO), twee op zichzelf al gtote concerns die druk aan het 
ondei handelen zi]n over een volledig samengaan. 

Het nieuws daaiover was de « topic > van deze zomerdagen 
Het gaat immers om met minder dan honderdduizend arbeiders 
(van wie velen in het buitenland) en om een omzet van liefst zes 
miljard gulden oftewel 84 miljard fianken. 

Moesten we de bednjven gaan opsommen die in handen ziiii 
van AKU en KZO, dan zouden xue minstens de hele ruimte nod' 
hebben die de redaktte van « Wij » voor onze korrespondentie uif 
Nederland beschikbaar stelt. Volstaan we daaiom met de vermei, 
ding dat het gaat om honderden fabrieken in tientallen landen 
(Canada, de States en Japan even goed als Zuid-Afrika, Finland 
en Oostenrijk) en dat ook in België verschillende bedrijven deel 
uitmaken van het nieuw te vormen concern, zoals diverse meeliru 
brieken, het levensmiddelenbedrijf Zwan in Schoten bij Antwerm 
pen, enz. Het gaat dus om een reusachtig blok, en daarmee komt 
voor het eerst in Nederland een elwnomische groepering tot stand 
van het formaat van machtige amenkaanse of duitse concerns zo-
als Dupont, Bayer of Hoechst. 

Was de aankondiging van de AKU-KZO-fuzie «groof nieuws* 
helemaal onverwacht is het toch ook weer niet gekomen. De twee 
partners bewegen zich immers sterk op liet terrein van de chemie 
en het is bekend dat zich juist in deze lak van industrie de laatste 
jaren grote kombinaties aan het vormen waren. Met name de amen 
rikaanse, engelse en duitse chemische industrieën hebben eeü 
enorme groei meegemaakt en drongen met hun bedrijven door. 
tot in de havengebieden van Nederland en België, < als het wart 
op de stoep van onze eigen chemisciie industrie > zoals één van de 
grote nederlandse dagbladen het uitdrukte. Deze ontwikkeling 
heeft uiteraard op de aclitergrond gestaan van de onderhandelin
gen in Nederland, met name in Arnhem, waar de hoofdkantoren 
zowel van KZO als van AKU gevestigd zijn. In feite was de vor* 
ming van het nieuwe concern onontkoombaar. Allerwege wordeti 
voortdurend nieuwe technische vindingen gedaan en tegelijk brei' 
den de markten zich uit als gevolg van de internationale optel 
van de grote bedrijven en onder invloed van bij voorbeeld de Eu» 
lopese Elwnomische Gemeenschap en andere ekonomische ver* 
bonden. In zulke omstandigheden kunnen bedrijven van (rela-
tief!) bescheiden omvang moeilijk de konkurrentie met de grote 
bazen volliouden. De aanstaande fuzie is dan ook een logische 
zaak. 

in nederland 
Reeds eerder waren pogingen in het werk gesteld om eeS 

kombinatie tot stand te brengen tussen AKU en de Nederlandse 
Staalsmijnen die zich immers ook hoe langer hoe meer op che-
misch terrein aan het bewegen zijn. De besprekingen daarover 
ketsten echter verleden jaar af, naar het schijnt tegen de zin van 
AKU. Er is daarover nogal wat te doen geweest, vooral omdat de 
nederlandse staat belangen heeft in de mijnen. Met name werd 
de vrees uitgesproken dat partikuliere belangen zouden gaan 
overheersen, waardoor de overheid wel eens in een lastig parket 
zou kunnen geraken. Merkwaardig is dan ook wel dat nu weer, 
van verschillende zijden wordt aangedrongen om ook de Staals
mijnen op te nemen in de nieuwe fuzie, waarmee dan de drie be-
langrijkste nederlandse chemie-grootbedrijven onder één dak zou-
den komen te vertoeven. De toekomst moet uitwijzen of dit idee 
werkelijk te verwezenlijken is. 

Het is intussen wel merkwaardig dat gelijktijdig met de fuzie 
AKU-KZO aan andere fronten der ekonomie malaise-toestanden 
optreden. Zo moet de nederlandse textielindustrie nog altijd zwaar 
boksen tegen buitenlandse konkurrentie (Italië bij voorbeeld, 
maar ook de oost-europese landen). Een uitvloeisel van dit iwa-
re gevecht was de aangekondigde sluiting van een befaamde ka-
toenspinnerij in Tilburg, waardoor ruim vijfhonderd werknemers 
zullen worden ontslagen. De betreffende spinnerij maakt deel uH 
van de Koninklijke Nederlandse Textiel-Industrie die in totaal 
aan meer dan zevenduizend arbeiders werk verschaft. Volgens de 
direküe moest het ttlburgse bedrijf wel stilgelegd worden omdat 
anders de andere fabrieken van de vennootschap in moeilijkheden 
zouden kunnen raken. Daarom koos de direktie voor « het minste 
kwaad », zoals zij het uitdr ukte. 

Op te merken valt bij deze bedrijfssluiting dat hierbij ook 
meespeelt de veroudering van de tilburgse textielfabrieken in het 
algemeen. De brabantse stad Tilburg is vanouds een textielcen
trum geweest, maar een groot aantal fabrieken is te lang in han
den gebleven van bepaalde families die te weinig oog hebben ge
had voor de noodzaak van modernizenng. Er zijn in Tilburg de 
laatste jaren al heel wat textielfabrieken gesloten en volgens onze 
betrouwbare informaties staan er nog meerdere zeer zwak voor. 

Kan men begrip hebben voor de ekonomische noodzaak van 
« uitzuivering •» van eerder noodlijdende bedrijven, spijtig is 
daarbij dat telkens grote groepen arbeiders het slachtoffer wor
den. Zo wordt er nu in Tilburg op gewezen dat zeker driehonderd 
van de ontslagen werknemers aan de slag kunnen in andere fa
brieken van dezelfde vennootschap. Maar dat betekent dan wel 
dat het grootste deel van deze driehonderd — met hun gezinnen 
— moeten verhuizen naar Twente. Hetzelfde geldt trouwens voor 
de buitenlandse arbeiders die in Tilburg werkzaam waren. Meti 
kan zich voorstellen wat een dergelijke overplaatsing voor sociale 
gevolgen kan hebben ! Het verschijnsel wijst toch wel op een 
zwakke plek in de ekonomie, in het kapitalistische sisteem liever 
gezegd. Het lijkt ons een bedenking die bij alle lof voor de che
mische « reuzen-fuzie » toch wel geplaatst mag worden. 



WIJ 

« VLAMING.. . WAAL ZIJN SLECHTS VOORNAMEN. BELG IS ONZE 
FAMILIENAAM ». MET DAT VERSJE TRACHTTE MEN VLAANDEREN 
EN WALLONIË STEEDS ZOET TE HOUDEN. BELGIË WEIGERT NOCH
TANS DEZE VOORNAMEN IN ZIJN BEVOLKINGSREGISTER IN TE 
SCHRIJVEN. 
HOE KAN MEN « GEMEENSCHAPSPROBLEMEN » OPLOSSEN ZON
DER DE « GEMEENSCHAPPEN » WETTELIJK TE ERKENNEN ? 

DE 
SUBNATIONALITEIT 
EEN KONKREET FEDERALISTISCH WETSVOORSTEL 

Op datum van 13 mei j.I. werd door 
van Haegendoren, Baert en Jorissen een 
wetsvoorstel ingediend «tot instelling 
Van een vlaamse, waalse en duitse sub-
nationaliteit en afzonderlijlie inschrij
ving in de bevollilngsregisters ». 

(Nieuw is de idee niet. Jaren geleden 
pleitte C.V.P.-ltamerlid Leo Lindemans 
voor deze sub-nationaliteit, maar sedert
dien hoort men in dit opzicht van hem 
niets meer. 

Bij de bespreking van de toen niet 
gehertoginnendaalde taalwetten in de 
Kamer diende de Vollcsunie amende
menten in tot afzonderlijke inschrij
ving in bevolkingsregisters. 

Wat schuilt er in het woord ? 

Een waalse vriend van de «Rassem-
blement» deelde mij mede dat hij de 
éekozen term « sub-nationaliteit» niet 
juist vindt. 

Het zou zijns inziens moeten zijn : 
« citoyenneté beige » en « nationalité f la-
mande et wallonne », dus « staatsburger
schap» en «nationaliteit». 

Principieel is zulks juist op de graat. 
Juridisch wordt de term «nationaliteit» 
gebruikt in de zin van «staatsnationali-. 
teit» en daarom is het woordgebruik 
( sub-nationaliteit» te verdedigen. 

Wij gebruiken de term « waalse » sub
nationaliteit voor de Franssprekenden. 
Een franssprekend Brusselaar moet zich 
«waal» durven noemen evenals een 
Limburger, die niets te maken heeft, 
met het aloude graafschap Vlaanderen, 
zich nu toch wel Vlaming weet. Er le
ven in België twee gemeenschappen en 
geen drie en zeker geen vijf of zeven. 

Het rezultaat van de voorgestelde wet 
wordt niet in gevaar gebracht omdat de 
gebruikte term niet radikaal genoeg zou 
zijn... en op het rezultaat komt het aan. 

Het klinkt nog steeds wat ketters en 
strafbaars voor een aantal brave gelo
vige zielen te belijden dat men eerst 
Vlaming is « dien God Vlaming schiep ». 
«Vlaming of Waal dat bestaat niet... 
wij zijn Belgen » is nog steeds de taal 
van de identiteitspapieren. 

Door de Slag der Gulden Sporen te 
herdenken doet men wel wat Koning 
Albert zei en men mag dan wel voor 't 
Vaderland sterven maar eigenlijk blijft 
de Vlaamse Leeuw toch ergens een inci-
viek beest. 

Zich officieel in de akten als Vlaming 
vermeld weten, zou het aktief Vlaming 
zijn bij de gewone man bevorderen. 

Ons aanzien in de hoofdstad en ons 
bestaan in het buitenland zouden met
een erkend zijn. 

Het zou volstaan dat de 5 % miljoen 
Vlamingen eenvoudig weg als Vlaming 
handelen opdat enkele tienduizenden 
«flaminganten» overbodig zouden wor
den. 

De sub-nationaliteit is een bazuin van 
Jericho die vele muren van onbegrip 
zou doen in mekaar storten. 

Het vastleggen van 

de sub-nationaliteit 

Hoe zou het geschieden ? 
Het wetsvoorstel zegt : 

, ? J|'̂ 3̂r_ gelang zij hun woonplaats 
nebben in het nederlandse, franse of 
cluitse taalgebied, krijgen de belgische 
staatsburgers de vlaamse, waalse of 
auitse sub-nationaliteit, voor zover zij 
daar geboren zijn of er sedert meer dan 
•lU jaar wonen. 

.Een meerderjarig staatsburger die 
niet in het taalgebied geboren is en er 
minder dan 10 jaar woont, legt een 
schriftelijke verklaring af ten over
staan van de ambtenaar van de burger-
ujke stand, waarin hij keuze doet van 
sub-nationaliteit.» 

Dit betekent dat een Waal of een 
wusselaar die nog geen tien jaar te 
Antwerpen woont de waalse sub-natio-
nanteit mag kiezen... maar met alle ge-
•oigen van dien zoals wij zullen zien. 

De moeilijkheid is Brussel ! 

Het voorstel zegt verder : 
«De belgische meerderjarige staats

burgers woonachtig in het gebied Hoofd-
stad-Brussel en geboren in het neder
landse of franse taalgebied krijgen de 
sub-nationaliteit van het gebied waarin 
zij geboren zijn, indien zij sedert meer 
dan 15 jaar in het gebied Hoofdstad-
Brussel wonen. 

«De andere belgische staatsburgers 
wonende in het gebied Hoofdstad-Brus-
sel, kiezen de vlaamse of de waalse sub
nationaliteit ». 

Het is niet wenselijk ware Franstali-
gen te Brussel als Vlaming in te schrij
ven. Wij nemen dan ook aan dat gebo
ren Brusselaars of zij die er reeds ge
ruime tijd wonen hun sub-nationaliteit 
kiezen. 

Zal dit als gevolg hebben dat een aan
tal oude vlaamse inwijkelngen aan hun 
Vlaming-zijn verzaken ? 

Deze open vraag moet aan de open 
vrije keuze worden gelaten op gevaar 
af dat het aantal Vlamingen te Brussel 
geringer zou zijn dan het wezenlijk is. 

Is het geen gezonde operatie een niet 
op te halen verliespost af te schrijven 
bij definitieve afrekening ? 

Verdient de officiële realiteit van een 
vlaamse gemeenschap van 300.000 men
sen te Brussel niet de voorkeur op de 
statistische pretentie dat er te Brussel 
500.000 Vlamingen leven, als wij toch 
weten dat er daar velen onder zijn die 
nu eenmaal «Waal» verkiezen te zijn. 

En het is nog de vraag of zij zich als 
Waal' zullen aandienen, eens dat zij 
voor de keuze staan 1 

Er wordt nog bepaald dat minderjari
gen de sub-nationaliteit van hun vader 
krijgen en dat vreemdelingen die de 
belgische staatsnationaliteit bekomen, 
de sub-nationaliteit krijgen van het ge
bied waar zij hun woonplaats hebben. 
Hebben zij hun woonplaats te Brussel, 
dan kiezen zij hun sub-nationaliteit. 

Wettelijke gevolgen 

Het verwerven of kiezen van de sub
nationaliteit heeft een aantal wettelijke 
gevolgen. 

«Staatsburgers die op het ogenblik 
van het van kracht worden van deze 
wet als ambtenaar of anderszins een 
vaste betrekking bekleden in officiële 
diensten, leerkrachten in nederlandsta-
lige, franstalige of duitse officiële of 
gesubsidieerde onderwijsinstellingen, 
leden van de rechterlijke orde, de grif
fies en de parketten evenals leden van 

de strijdkrachten en zïj die behoren tot 
de administratieve diensten van de 
strijdkrachten, hebben de sub-nationali
teit overeenkomend met het taaikader 
of de taalrol waartoe zij behoren. De of
ficiële centrale diensten gebruiken te
genover partikulieren de taal van hun 
sub-nationaliteit. 

« Betreft het aangelegenheden die een 
heel gezin aangaan, dan gebruiken zij 
de taal van de sub-nationaliteit van het 
gezinshoofd.» 

Een partikulier wordt door de centra
le officiële diensten alleen verstaan in 
de taal van zijn sub-nationaliteit, ter
wijl de gewestelijke en plaatselijke offi
ciële diensten alleen de taal kennen van 
hun gebied. 

Private bedrijven worden door de 
overheid alleen bediend in de taal van 
het gebied waar zij gevestigd zijn. 

Duidelijker gesteld : een Antwerpe
naar van vlaamse sub-nationaliteit of 
een antwerps bedriif zijn voor de over
heid ipso facto Nederlandstalig. Een 
Waal kan te Antwerpen, een Vlaming 
kan te Luik bij de plaatselijke diensten 
alleen terecht in de taal van de streek 
(behoudens individuele hoffelijkheid 
die bij de Vlamingen wellicht groter zal 
zijn dan bij de Franssprekenden). 

Een Waal te Antwerpen woonachtig, 
die zijn sub-nationaliteit wenst te be
waren, is aldaar « sub-nationaal » een 
vreemdeling maar als belgisch staats
burger wordt hij door de centrale dien
sten in zijn taal behandeld, als hij het 
vraagt. 

Het belangrijkste wettelijke gevolg is 
wel : 

«In Brussel-Hoofdstad is de onder
wijstaal het Nederlands of het Frans 
naar gelang van de sub-nationaliteit van 
het kind. Telkens wanneer het taalstel
sel van het kind bepaald wordt door de 
taal van zijn sub-nationaliteit, mag een 
schoolhoofd slechts tot inschrijving in 
een bepaald taalstelsel overgaan op 
voorlegging van een uittreksel uit de 
bevolkingsregisters waarin de sub-na
tionaliteit van het kind wordt vermeld.» 

Voor de vlaamse kinderen (te Brus
sel) die onwettelijk in franse klassen 
terecht kwamen wordt gedurende één 
jaar een «transmutatie «-stelsel voorop
gesteld. 

Politieke gevolgen 

Het wetsvoorstel bepaalt dat « kiesge
rechtigde staatsburgers die behoren tot 
een andere sub-nationaliteit dan diege
ne overeenkomend met de taal van de 
gemeente waar zij hun domicilie heb
ben, in die gemeente niet ingeschreven 
worden op de kieslijsten . 

Zij behoren tot het kieskollege van 
het arrondissement, resp. de gemeente 
Brussel en worden in de gemeente Brus
sel op een afzonderlijke kierzerslijst 
geplaatst.» 

Wij weten dat de brusselse Vlamingen 
het minder prettig vinden dat een aan
tal harde franskiljons het elektoraal po
tentieel van de anti-Vlamingen te Brus
sel komen versterken. 

Eerst en vooral valt nog te zien hoe
veel franskiljons deze weg willen in
slaan. Andersdeels moet men bereid zijn 
te aanvaarden dat enige juridische dis
criminatie ten aanzien van staatsbur
gers onverdedigbaar is. Ieder burger 
kiest voor gemeente, provincie en parle
ment; men mag dit recht aan niemand 
ontnemen. 

Sociologisch is het franskiljonisme in 
Vlaanderen een verlengstuk van het 
«bruxellisme» en dus logisch dat de 
franskiljons bij de bruxellisten worden 
gerekend. 

Nogmaal! Het komt er minder op aan. 
« hoe talrijk » de Vlamingen te Brussel 
zijn, dan wel dat zij in de hoofdstad 
van een vlaamse gemeenschap deel uit
maken. 

Het is perfekt logisch dat burgers di< 
in een streek, sub-nationaal gezieni 
vreemdelingen zijn, daar over hun poli* 
tieke rechten niet beschikken. In «La 
Soir » las ik nog dat men in Zwitserland 
ernstig overweegt de franstalige Jura 
als afzonderlijk kanton te erkenneiö 
Officieel wordt het daar ook zo gesteldl 
dat de duitstalige inwijkelingen in da 
franse Jura niet mede stemmen. De 
franstaligen in de randgemeenten (van 
waalse sub-nationaliteit) zouden naar 
Zwitserse opvatting daar geen kiesrecht 
hebben. Aanvaarden zij echter de 
vlaamse sub-nationaliteit, dan doen zij 
dat met de gevolgen van dien. 

De rechten van de mens 

De Keure van de rechten van de mens 
zegt dat ieder wereldburger het recht 
heeft van nationaliteit te veranderen. 
Dat is elementair demoratisch. 

Eenmaal gesteld dat de sub-nationali
teit objektief bepaald wordt en dat de 
eventuele keuze een werkelijk vrije 
keuze zij, is het geen vlaams belang 
mensen tegen hun wil in, als leden van 
onze volksgemeenschap te behouden. 
Wel te verstaan, zij moeten alle gevol
gen aanvaarden van hun «akte van 
verzaking». Zodra de sub-nationaliteit 
vastgesteld is, moet ieder burger de re
delijke kans krijgen vrij te kiezen. Op
dat dit regelmatig zou geschieden voor
ziet het wetsvoorstel een Hof voor de 
subnationaliteiten, gekozen uit onkreuk
bare vlaamse en waalse magistraten. 

Het wetsvoorstel zegt dienaangaande t 
« Elke meerderjarige belgische staats

burger, behalve die bedoeld bij artikel 
6 van onderhavige wet (namelijk per
sonen in openbare dienst), kunnen bij 
het Hof een verzoek indienen tot veran
dering van sub-nationaliteit. Zij worden 
persoonlijk gehoord door een neder-
landstalig en franstalig lid van het Hof 
en in voorkomend geval door het duits-
talig lid. Zij mogen zich door een advo-
kaat laten bijstaan. 

«Indien Ci leden-kommissarissen tot 
he* eenparig besluit komen dat het ver
zoek gegrond is, willigt het Hof bij ar
rest het verzoek in. Kunnen de leden-
kommissarissen tot geen eenparig be
sluit komen, dan wordt de zaak door het 
Hof in plenaire zitting behandeld. 

« Het Hof dient het verzoek in te wil
ligen indien er ernstige redenen tot ver
andering van sub-nationaliteit zijn en 
op voorwaarde dat de keuze van de be-
tfokkene volstrekt vrijwillig is. Het 
Hof mag daartoe een onderzoek instel
len. 

« Stelt het Hof vast dat er geen ernsti
ge redenen zijn tot verandering van 
sub-nationaliteit, of dat de keuze niet 
vrijwillig was, dan wordt het verzoek 
afgewezen.» 

'Verder worden in concreto drastische 
strafmaatregelen voorzien voor wie er 
op betrapt wordt iemand te beïnvloe
den bij zijn keuze. Dit komt er op neer 
dat als een van de vlaamse magistraten 
van het Hof bij het onderzoek een 
spoor kan volgen van omkoperij of 
druk, de schuldige met een strafregi
ster begiftigd zou worden. Veel kabaal 
kunnen de «verdedigers van de vrij
heid » hieromtrent niet maken zonder 
het eigen gelaat te schenden. 

Dit voorstel heeft maar volledig zin 
bij het invoeren van federalisme maar 
anderdeels zou het de belangrijkste stap 
zijn op de weg naar federalisme. 

Juridisch en in het kader van de 
mensenrechten is het logisch. De kleine 
nadelen die men er in de huidige kon-
junktuur kan in ontdekken worden on
bestaande zodra het werkelijkheid zou 
worden. 

M. Van Haegendoren 

Senator 

Federale Staat België 
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itgereikt In de provincie 

IDENTITEITSKAART 

S u b n a t i o n a l i t e i t 

V L A M I N G 

Deze kaarten werden uitgereikt 
als overgang van de unitaire 
itaat naar de tweeledige fede
rale Belgische slaat.% 
In 1975 Federaal België ineen 
Verenigd Europa. 

Godfuhl op d* p«r»«n vén J.V.S C 
Fr«ftkrljkl»l 8, Anlw»rp«ft 

De jong vlaamse stU' 
dentengevfieenschap, de 
J.V.S.G.. gouw Antioer-
pen gaf reeds twee jaar 
geleden een identiteits
kaart van vlaamse suh-
nationaliteit uit. Deze 
passen kenden toen een 
enorm sukses en waren 
vlug uitverkocht Deze 
kaarten waren bedoeld 
als overgangspassen 
naar een gefederali" 
zeerd België. Hopelijk 
wordt deze studentiko
ze stunt ooit werkelijk
heid. 
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Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat jonge Bretoenen een maandbladje stichtten, 
dat aan het begin zou staan van de radilole bretoense beweging « Breizh Atao ». 
Na het einde van de eerste wereldoorlog waren enkele jonge mannen in Rennes bij
eengekomen. De toestand voor Bretanje was hachelijk, de toekomst scheen hopeloos: 
240.000 Bretoenen waren gesneuveld, de in 1911 ontstane « Parti nationaliste bre-
ton » was verdwenen, de regiondlisten ha dden vergeefs op Wilson en de Volkenbond 
beroep gedaan. Uit het handvol jonge mannen dat zich daar te Rennes verzamelde en 
waarvan De Beauvais en Mordrel de leidende figuren zouden worden tussen de twee 
oor ogen, zou de radikale bretoense beweging ontstaan, die zou ku'mineren in een 
— snel door de Duitsers de kop ingedrukte — poging tot stichting van een bretoen
se staat in 1940. 

WIJ 

Er is wellicht geen andere natio
nale beweging waarmee de vlaams-
nationale strijd zulke onafgebroken 
en hartelijke betrekkingen heeft ge
had als de bretoense Er is trouwens 
een zeker parallelisme tussen bei
de bewegingen De romantiek deed 
ginds evenals hier de nationale 
idee weer kiemen. Er ontstond be
langstelling voor het eigen verle
den het eigen kultuurpatrimonium 

De oude literatuur werd op
nieuw ontdekt en uitgegeven Wan
neer de eigenheid meer en meer 
beklemtoond werd, en met de eis 
tot kulturele en bestuurlijke autono
mie de nationale herleving ook po
litieke vorderingen ging stellen, 
werden kleine toegevingen gedaan 
van staatswege Maar de achteruit
stelling en de onderdrukking van 
de volkspersoonlijkheid ging ver
der Zo zien wij dan - in Vlaanderen 
én in Bretanje - de nationalisten op 
het politieke forum treden. Naast 
de gematigde kulturele stromingen 

ontstaat de politiek-nationalistische 
beweging. 

Mobilizatie en oorlog betekenden 
veroordeling of aanhouding van 
leiders, moord op vooraanstaande 
nationalisten, uiteindelijk bevrij
ding en een ongenadige en bloedi
ge repressie die voorgoed het natio
nalisme wou uitroeien. Maar lang
zamerhand groeide uif' de eerste ja
ren van angst en ontgoocheling 
weer het verzet Waar in Vlaande
ren al zeer vroeg de Vlaamse Con
centratie de eerste bressen sloeg en 
een harde nationalistische kern van 
meer dan 100.000 kiezers het ter
rein voorbereidde voor de latere 
doorbraak, daar bleven in Bretanje 
de groeperingen als Celib en vooral 
de M.O.B. - een soort Bretoense 
« volksbeweging » - meer op een 
algemeen kultuurpolitiek vlak werk
zaam. 

Tenslotte heeft de bretoense be
weging met de vlaams-nationale 
ook het lot dat aan menigeen van 

Het orgaan van de nationale bretoense raad : « Breizh Atao » Na de oorlog ver
scheen het maandblad opnieuw klandestien. De enkele abonnementen werden 

vanuit Ierland naar Bretagne verstuurd. 

haar leiders en leden beschoren 
werd, gemeen : vermoord door de 
terreur als de priesters Perrot en 
Lec'hvien of in ballingschap als Ce-
lestin Lainé, Yann Goulet en Olier 
Mordrel. 

Mordrel, medestichter en hoofd-
redakteur van « Breizh Atao », 
vormde samen met De Beauvais en 
Lainé het triumviraat dat de P.N B. 
jarenlang zou leiden Hij was de 
zoon van een generaal en deed 
schitterende universitaire studies 
om nadien architekt te worden Als 
knap joernalist en politiek denker 
werd hij door de «Action Frangaise» 
tot medewerking aangezocht, wat 
hij afwees Hij hoorde niet thuis in 
het gezelschap van een Maurras en 
Daudet, die de kultus van de latini-
teit tot politiek en geestelijk funda
ment van hun beweging hadden. 
Als een der radikaalste maar toch 
nuchterste koppen uit de bretoense 
beweging had hi| ook menige rela
tie in het buitenland In een artikel 
dat hij onlangs voor « Dietsland-Eu-
ropa » schreef, wees hij nog op de 
voordrachten die hij in Vlaanderen 
- o.m. te Gent in de huidige « Roe
land » - hield. Toen hij ons tijdens 
zijn verblijf in Europa enkele maan
den geleden bezocht, viel tijdens 
het lange gesprek op dat wi j met 
hem hadden een naam : Geffroy. 
Het is de geschiedenis van de man, 
die wi j hierna in het kort wil len ver
tellen. Zij kon - op enkele details 
na - ook hier gebeurd zi jn. 

DE HON 
Toen de franse regering in juni 1940 

de wapenstilstand vroeg en het franse 
leger kapituleerde, kwamen in Rennes 
de leiders der bretoense nationalisten 
bijeen. Mordrel en De Beauvais waren 
in 1938 tot een jaar gevangenisstraf ver
oordeeld. In 1939, bij de mobilizatie, na
men zij de vlucht om aan een aanhou
ding te ontsnappen. Zij begaven zich 
over Nederland naar Duitsland, waar 
zij de aktie voortzetten. Lainé, die zich 
aan het front bevond, werd door de fran
se justitie tot vijf jaar hechtenis veroor
deeld. Na de ineenstorting van Frankrijk 
kwamen Mordrel en De Beauvais terug 
naar Bretanje en zij deden stappen om 
tot autonomie voor Bretanje te komen. 
Zij vonden wel steun bij sommige mili
tairen, maar aldra greep de politieke lei
ding van Berlijn in ; Mordrel en De 
Beauvais, die zich niet wilden onderwer
pen, trokken zich terug. Raymond Dela-
porte werd de - gematigde - leider van 
de P.N.B. en hij kon enkele verwezenlij
kingen op zijn aktief boeken, zo o.m. het 
langgeëiste en nooit verkregen onder
richt in de volkstaal 

Vanaf 1943 begonnen de terroristische 
aanslagen tegen bretoense nationalisten. 
Priester Perrot werd te Koad Keo ver
moord op een eenzame landweg en een 
ander priester, Lec'hvien, werd door het 
franse verzet gedood op de trappen van 
zijn kerk. De radikalen konden zich met 
Delaporte's politiek niet meer akkoord 
verklaren en groepeerden zich rond Cé-
lestin Lainé die terug «Breizh Atao» 
uitgaf en een verweerkorps oprichtte, de 
« formation Perrot» die de aktie der ter
roristen bestreed. 

André Geffroy, een der leiders der 
bretoense beweging over wie niet veel 
gesproken werd, was reeds voor de oor
log een goede bekende van de franse po
litie en hij had menig exploot op zijn ak
tief. Een volbloed tipe van Sinnfeiner 
zat hij in 1938 op de beschuldigdenbank 
naast Lainé, omdat hij «openbare ge
bouwen beschadigd» zou hebben. Nadien 
kreeg hij « preventieve » hechtenis, werd 
soldaat en werd krijgsgevangen geno
men in 1940. Hij werd echter uit krijgs
gevangenschap ontslagen en ging Mor
drel en De Beauvais opzoeken te Berlijn 
om met hen naar Bretanje terug te ke-
ren- Na de mislukte «staatsgreep» van 
de P.N.B. trok hij zich terug op een hoe
ve in Locquirec, een kleine vissershaven 
tussen Lanion en Roscoff, om zich aan 

Links de bretoense dbbé Perrot die fe ^Keo c 
Lamé, een der drie leiders die de P.Nipê» g 

de schapenkweek te wijden. Het is di 
te Locquirec, dat zich een drama zou 
spelen, dat als gegeven voor een spion-
nagefilm zou kunnen dienen en waarm 
Geffroy ongewild zou in betrokken wor
den en de rol van slachtoffer spelen. 

Op de elfde februari van het jaar 1942 
namen twee reizigers de bus te Morlaix, 
met bestemming naar Locquirec. De ene 
was een jonge vrouw van rond de der
tig, elegant gekleed. Zij was vergezeld 
van een jonge man in trench-coat en met 
baskische muts. De vrouw was Mathilde 
Carré, die onder de iDenaming « La chat-
te » bekend was, lid van het franse ver
zet van 1940 tot 1941. Na haar aanhou-
in 1941 had zij erin toegestemd voor de 
duitse spionnagediensten te werken, om 
haar leven te redden. Maar ook daar 
speelde zij dubbel spel en werkte zowel 
voor de duitse als voor de engelse spion
nagediensten ! De man die haar op die 
regenachtige februaridag vergezelde 
naar het stadje op de noord-westkust 
van Bretanje, was de gewezen oificier 
Pierre de Vomécourt, groepsleider WJ 
het verzet. . 

Kort na de middag kwam het paar te 
Lonquirec aan. Maar op datzelfde ogen
blik waren de duitse kustwachters en 
tolbeambten reeds gealarmeerd : eva 
voor de middag was een kapitein m 
twee officieren aangekomen, die hen op 
de hoogte had gebracht van vf^teTSf^ 
gebeuren en hen verwittigd had dat eiKf 
indiskretie met de dood zou bestrw' 
worden. Om middernacht betrokken oe 
kustwachters en doeanen hun wachtpoy 
ten, in een halve cirkel vóór de kust ^ j 
hevige wind was aangegroeid tot f j 
storm. Om vijf uur 's morgens wera ne 
bevel tot aftocht gegeven. Wat was e. 
inmiddels gebeurt ? Rond e/n "'̂  
's nachts had het paar, dat 's middags» 
Locquirec aankwam, doorheen cle KTU 6 
der schildwachten de kust bereikt. JJâ  
wachtte hen een zekere Lotse, een P« 
sonage dat later onvindbaar zou Wijw 
Gestorven, gevangen, gedood ? ^f.'Zet 
gaven het wachtwoord. Dan verging 
uren van gespannen wachten t̂ maeu ,̂ 
rond 4 uur verscheen een "chtsig» 
boven de golven : Lotse antwoordde m 
de elektrische lamp. Er kwam een si<w 
uit de golven en het dmsteropd^^|^^ 
Eens op het strand, stegen een luner 
ter zee en twee burgers uit - en "e ^^^ 
reizigers van Morlaix gmgen f̂" wan* 
Ten minste, zij wilden dit aoen. » „̂  
een golf sleepte de vrouw mee, 



lie t« mKeo op een landweg vermoord werd en rechts 
P-N.B,pen geleid, hier in ballingschap in Ierland. 

Wanneer de formatie zich bij de bevrij
ding dwars doorheen Frankr i jk naa r 
Duitsland begaf, nam Geffroy afscheid 
van Lainé aan de duitse grens. Terug in 
Bretanje, vernam hij dat zijn vrouw -
- een O'Regan, van ierse afstamming -
was aangehouden en zijn kinderen bij 
familie ondergebracht. Hij meldde zich 
aan bij de politie op 19 september 1944. 
De terreur in Bretanje had massale vor
men aangenomen : een blad als «Spé
cial », dat toch niet van anti-franse of 
anti-patriott ieke gevoelens kan verdacht 
worden, schreef in dit verband dat « na 
de bevrijding de repressie er onbarmhar
tig is geweest. Zowel eenvoudige mili
tanten van de bretoense verenigingen 
als kollaborateurs werden gevangen ge
nomen, mishandeld. eefu7ilieerd als 
beesten afgeslacht» 

De terreur kostte het leven aan dertig
duizend mensen • de toestand werd zo 
verschrikkelijk dat de bretoense bis
schoppen protesteerden. 

Geffroy werd tot levenslange dwang
arbeid veroordeeld wegens kollaboratie 
met de vijand en aanslag op de eenheid 
van de staat Een der hoofdpunten der 
beschuldiging was zijn deelname aan 
een expeditie, die tot taak had de moor
denaar op te sporen van priester Perrot . 
Geffroy's antwoord • «wi j moesten he t 
wel zelf doen ; de franse politie stond 
welwillend-neiitrpal tpsenover de moor
denaars ! » 

Geffroy's boerderij was vermeid, zijn 
huis in brand gestoken, zijn familie op 
de dool, hijzelf zat jaren in de gevange
nis. Maar zijn lijdensweg was niet ten 
einde. Na zeven jaar in de gevangenissen 
doorgebracht te hebben, moest hij terug 
voor een militair t r ibunaal verschijnen 
te Parijs. In 1949 was een met de ma
chine geschreven brief gevonden, waar in 
Geffroy verklaarde Redding en Abbot 
aan de Duitsers overgeleverd te hebben. 
Die brief droeg geen handtekening, al
leen zijn eveneens met de machine ge
schreven naam. Na vijftien maand werd 
hi j voor de onderzoeksrechter gebracht. 
Hij verklaarde dat de brief een verval
sing was. Zijn verdedigers deden beroep 
op de engelse agenten. De marineofficier 
Blach noch de agent Abbot kwamen op
dagen. Alleen Redding kwam verklaren 
dat hij Geffroy had verdacht, omdat de 
hond niet blafte toen de Duitsers kwa
men. P ier re de Vomécourt zegde niets 
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Toen in 1967 de bretoense renner Désiré Letort kampioen van Frankrijk werd heeft 
men hem deze titel afgenomen. De Bretoenen kwamev op straat en men 'ton lezen l 

« Het nadeel van Letort is, de sterkste en Bretoen te zijn.» 
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slechts op het nippertje gered werd, en 
wierp de boot met zulk een geweld op 
het strand dat het gebinte brak. Een 
Ogenblik stonden de twee besluiteloos. 
La Chatte probeerde de man te overha-
k n met haar naar Parijs terug te keren. 
Eerst weigerde hij ; hij wilde bij vrien
den onderduiken. Maar dan overhaalde 
ze hem toch om mee te gaan : zowel met 
het verhaal van haar dubbel spel en de 
belofte hem te redden, als met dat wa t 
wi] «haar vrouwelijke charme» zullen 
noemeri. Zij zouden 's anderendaags om 
« u u r de bus naar Morlaix nemen. De 
«twee burgers» waren inmiddels met 
nun lichte bagage in de duisternis ver
dwenen en hadden zich m een verlaten 
strandkabme verborgen. De officier in 
unitorm was zich bij de franse politie 
gevangen gaan geven 

s Morgens gmg André Geftroy naar 
een nabijgelegen plaatsje, Plestin-les-
tjreves. Terloops bemerkte hij aan het 
strand talrijke soldaten rond het wrak 
van een bootje. In het kafee waar hij 
iets gebruiken wou. vertelde de kok der 
Kommandantur hem dat een engels of-
ticier zich bij de franse gendarmerie had 
aangemeld 

Geffroy keerde naar huis terug, ver
zorgde zijn beesten en nam het avond
maal met vrouw en kinderen Rond 9 uur 
Diatte de hond woedend. Twee man
nen stonden voor de deur « Mijnheer, 
WIJ vluchten voor de Duitsers ». Geffroy 
liet ze binnen Ze waren versteven van 
ae_Kou. warmden zich en kwamen wat 
DIJ- Dan vroegen ze Geffroy of hij hen 
?f/Pen wilde. « Het is hier riskant », zei 
n j , «de duitse tolbeambten komen hier 
QiKwijls om melk, boter of eieren Maar 
lil - 1 ' " ^^ schuur slapen. Ik heb jul-
hl u Sezien en jullie mij niet» Hij gaf 
TOrv? Â ^°^ ^^^ zak met ruwe schapen-
1,L Amper was hij terug in huis, of 
on^ ?oldaten kwamen op het erf met 
een politiehond Men had een zakdoek 
gevonden op het strand en de hond had 
'Il 5P°°ÏL gevolgd de twee geheime 
agenten Redding en Abbot werden ge-
v ^ ^ 5 ^ fenomen Daarmee leek de zaak 
lr°f, Geffroy gedaan . hii kon van geluk 
^^^ " dat de Duitsers hem niet verder 
op de rooster gelegd hadden. 

« R p J ^ ' o ^̂ "̂ ^ t-rad Geffroy toe tot de 
senni f Perrot», de formatie die de stij-
t<W.t ^^'^'•eur en uitmoording van bre-
"wnse nationalisten wou tegen gaan. 

te weten over de gevangenneming der 
Engelsen, maar meende dat de Duitsers 
genoeg op de hoogte waren en Geffroy 
zeker niet nodig hadden. 

Toch werd Geffroy ter dood veroor
deeld 

In januari 1952 ontving de krant «Le 
Parisien Libéré » een brief van een ze
kere luitenant Walter, waar in bevestigd 
werd dat de duitse kontra-spionnage van 
alles tot in détail op de hoogte was en 
zeker Geffroy's hulp niet nodig had voor 
de aanhouding der agenten. Deze brief 
leidde dan naar iemand, die bij de Ab-
wehr in Parijs m 1942 een leidende funk-
tie had . de joernalist en auteur Erich 
Borchers, die trouwens een boek schreef 
over de zaak Geffroy 

Borchers liet een advertentie verschij
nen in de bladen van de duitse oud-strij-
ders. waarin hij al diegenen die aan de 
operatie hadden deelgenomen, verzocht 
zich kenbaar te maken. De zaak was 
dringend, gezien de doodstraf zonder be
roep T^as en de exekutie zeer nabij De 
gewe n tolbeambte en kustwachter 
Wirz bevestigde Geffroy's onschuld- zijn 
hond kende immers alle kustwachters 
van Locquirec omdat zij daar vaak 
heengingen om boter of eieren te kopen 
en blafte nooit naar hen De doeane-kom-
missaris Stahi bevestigde daarenboven 
dat hun afdeling te Lonquirec over een 
politiehond beschikte Tenslotte ver
klaarde Hein Eckert. gewezen bevelheb
ber van de sektor, die nog in een ge
vangenis ergens in Frankri jk vastgehou
den werd. dat hij het kommando had 
over de groep die de agenten gevangen 
nam en dat geen enkel burger enige aan
duiding of hulp had verstrekt 

Van toen af begonnen ook buitenland
se kranten zich met de zaak te bemoei
en, vooral die uit keltische landen : Ier
land, Wales, Schotland. Geffroy, in hon
gerstaking, was de dood nabij . De bis
schoppen van Bretanje - en hier is er 
wél een verschil met Vlaanderen - kwa
men tussenbeide en wensten Geffroy met 
zijn moedige houding als Bretoen geluk. 
De burgemeester van Quimper, ex-ver
zetsman, ging bij prezident Auriol ten 
beste spreken voor Geffroy, die echter 
geen genade wilde, wél recht. Hij eiste 
zelfs een onpartijdig internationaal t r i 
bunaal. De hoge raad der franse magi
s t ra tuur liet echter aan een joernalist 
van « Le Monde » weten, dat Geffroy om-

Langs de wegen van Bretagne staat het 
gekalkt. aBreizh Atao». «Bretaflne urij». 

wille van zijn autonomisme zeker de 
straf verdiende die het gerecht tegen 
hem uitgesproken had ! 

Einde 1952 werd Geffroy van de ge
vangenis van Fresnes overgebracht naar 
Eysse. Grote amerikaanse kranten gaven 
ruchtbaarheid aan de zaak en enkele 
franse dagbladen volgden schoorvoetend. 
Een keltisch komitee ter verdediging 
van Geffroy publiceerde een brochure 
in het Engels, waarin op scherpe wijze 
de franse justitie gehekeld werd. Maar 
de heren van het gerecht, van griffier 
tot prokureur, deden alsof er niets aan 
de hand was of wentelden de verant» 
woordelijkheid af op anderen. 

Het was pas op 8 augustus 1953 dat 
prezident Coty het bevel tot vrijlating 
tekende. Vanaf 13 november 1951 zat 
Geffroy in de cel, geboeid, met de da
gelijkse dreiging van de terechtstelling, 
met elke avond de vraag : zal het voor 
morgen zijn ? 

Het is niet zonder reden dat de franse 
justit ie een dergelijke strengheid bij he t 
vonnis en een dergelijke traagheid bi j 
de herziening der zaak heeft aan de dag 
gelegd. En ook hier zien wij de overeen
komst met Vlaanderen : ginds zowel.als 
hier kwam het er niet zozeer op aan, 
recht te spreken dan wel de politieke 
tegenstrever voor goed uit te schakelen. 
Bretanje kende de zaak Geffroy. Vlaan
deren kende eveneens dergelijke geval
len, waar men de idealist wilde verach
telijk maken in de ogen der massa door 
hem verklikking in de schoenen te schui
ven. Dat die massa destijds, door leu
gens en hetze verblind en door handige 
demagogen misleid, hierin geloven kon, 
is begrijpelijk. 

Wie echter de wijze kent waarop hier 
zoals in Bretanje recht gesproken werd, 
getuigenissen verzameld, meineden afge
legd, onderzoeken geleid : die weet hoe 
er globaal over die rechterlijke uitspra
ken moet gedacht en geoordeeld worden. 
De repressie heeft Vlaanderen evenmin 
als Bretanje van zijn wil tot zelfbeschik
king kunnen beroven. De bretoense na
tionalisten, gedwongen door demografi
sche en geografische omstandigheden, 
wenden andere metodes aan dan wi j . 
Wij zullen als nationalisten echter de 
laatsten zijn om hén af te keuren die 
zich een weg naar de vrijheid banen. 

J J 3 . 



10 
wu 

kerk en politiek 

Wanneer er in dit land één opiniestroming is die kan meespreken van kerke
lijke inmenging op het zuiver-politieke terrein, dan is het wel de nationalisti
sche. Een inmenging die des te ergerlijker was, omdat in de eerste plaats een 
groot gedeelte der nationalisten gelovig katoliek was, dat er zelfs een groot 
aantal geestelijken zich openlijk of bedekt tot het Vlaamsnationalisme beken
de en dat daarenboven noch in de politieke leerstellingen noch in de praktische 
politiek het Vlaams nationalisme enige reden tot ongerustheid kon geven wat 
de bestaansmogelijkheden en de rechten der katolieke kerk betrof. 
Toch heeft het episkopaat zich herhaaldelijk op het zuiver politieke vlak be
geven om daar van zijn gezag misbruik te maken en een politieke partij en een 
politieke staatsopvatting in naam der Kerk te verdedigen, die niets anders was 
dan hun zeer persoonlijke en aanvechtbare menselijke overtuiging. In «Her
derlijke brieven over politiek » heeft Pater Van Isacker deze bisschoppelijke 
brievert bijeengebracht vanaf 1830 tot 1966. 

De eeiste decennia na het ontstaan van 
de belgische slaat was het ondeiwerp \an 
deze brieven, met aanmaningen en beoor
delingen meer dan veroordelingen, hoofd
zakelijk eiop gericht de katoheken erop te 
wijzen dat het hun plicht was, aan hun ge
loof te denken bij de verkiezingen. Scherper 
zouden de aanmaningen en veroordelingen 
worden wanneer de schoolstrijd losbarstte. 
Het episkopaat deelde aan de gelovigen 
mede dat hun kinderen de officiële scho
len niel mochten bezoeken, en zij weiger
den zelfs in 1880 aan de onafhankelijkheids-
feesten deel te nemen. 

Deze eerste faze, die zich tegen het libe
ralisme als anti-religieuze stioming en 
macht keerde, en daarbij aansluitend ook 
tegen een anti-religieus socialisme zoals 
zich dat uit het marxisme ontwikkelde, mag 
dan al ingegeven geweest zijn door een be
kommernis om de mach tspozi tie der kerk 
in het openbare leven te handhaven via een 
horig partij-apparaat : een ideologibche ver
klaring is hier nog enigszins aan te geven, 
vooral wanneer men de scherpte kent waar
mee ook aan de andere zijde aanvallend op
trad. 

Niet ideologisch, maar wel zuiver politiek 
geïnspireerd (en dit door een politiek die 
de unitaire belgische staatsopvatting en de 
machtspozitie van de katolieke partij als on
aantastbare grootheden beschouwde) zijn 
de uitspraken tegen de Vlaamse Beweging 
en het Vlaams nationalisme. Dat het hier 
niet om ideologie ging, blijkt reeds uit de 
onzinnige uitlatingen van bisschoppen als 
Mercier en Waffelaert tijdens de strijd voor 
de Vlaamse hogeschool, waarbij het Neder
lands per bisschopelijke uitspraak als on
waardig werd bestempeld om er universi
tair onderwijs in te geven ! 

Even weinig uit leerstellige bekommer
nis maar wel om de konservatieve Woeste 
en Leopold II te behagen, waien de uif-
spiaken tegen de opkomende kris.telijke 
Vlaamse demokratie die in het Daensisme 
haar politieke uitdrukking zocht : de ge
schiedenis van het Daensisme bewijst dit. 

Merciers ambitie om als een groot « va
derlander » de geschiedenis in te gaan de
den hem wel eens het gebod van de kris-
lelijke naastenliefde vergeten. In hoever 
het waar is dat hij zou gezegd hebben dat 
de Walen een ras zijn om te heersen en de 
Vlamingen een om te dienen, weten wij 
niet. Maar zeker is dat zijn fel, virulent an
ti-germanisme hem parten speelde : de paus 
zei dat Mercier wel een geleerd man was, 
maar zich veel te veel met politiek bemoei
d e ! 

Het werkelijk grof geschut tegen heï 
Vlaams nationalisme zou pas ingezet wor
den wanneer de Vlaams-nationale beweging, 
na de eerste wereldoorlog, uitbreiding 
kreeg. Paralleel met de bisschoppelijke aktie 
tegen de katolieke vlaamse s.tudentenbon-
den (waarbij de nefaste rol van sommige 
kanunnikken en monseigneurs dient onder
streept te worden) loopt de aktie tegen hef 
Vlaams nationalisme in zijn politieke vorm. 
Hoewel het episkopaat het gewijzigde kli
maat in Vlaanderen moet aanvaarden (en 
de brief in 1925 is een wel late aanvaar
ding ervan) dan sprong het toch, na de 
verkiezingen van 1925 en de winst der 
Frontpartij ten koste van de staatskatolie-
ken, deze staatskatolieke partij en haar bel-

gisch unitarisme tei hulp. Mgr Waffelaerts 
beruchte \eiooideling van het Vlaams na
tionalisme m 1925. Van Roeys instrukties, 
de herderlijke brieven van 1930 en 1932 
die het Vlaams nationalisme veioordeelden 
(Waffelaeit sprak zelfs van zware zonde !) 
weiden vanwege de katolieke nationalisten 
onthaald op zeer vinnige tegenspiaak Een 
A.K.V.S. biosjuie, opgeHeld door teologen, 
heette « keikelijke tucht of politieke 
klucht? > en de uitspraken der bisschop
pen werden op teologisrhe gionden weer
legd Zo antwoordde o.m. het v\'eekblad 
« Vlaanderen > op Mgr, Waffelaerts veioor-
deling met een twee bladzijden lange re
pliek waarin duideli|k de afwezigheid aan 
teologisch steekhoudende gronden en het 
machtsmisbruik werden aangetoond. Bij de 
verkiezingen in 1932 hadden de bisschop 
pen « de ziel van het kind » misbiuikt om 
de staatskatolieken te bevoordeligen. Voor
dien, in 19.10, bij het 100-jarig bestaan van 
België, hadden zij reeds hun gezag mis

bruikt om te verklaren dat alleen België 
voorrechten genoot, die Vlaanderen en 
Wallonië niet bezaten. « Als herders uwer 
zielen verklaren en onderwijzen wij dat 
vooi allen België het vaderland is > do
ceerden zij, en zij voegden eraan toe dat 
de eigen streek nooit het eigen vaderland 
kan zijn. Dergelijke politieke stellingen 
werden dan niet met tcologische of een
voudigweg logische of natuurlijke argu
menten onderbouwd : de privé-ov ertuiging 
^an de bisschoppen die betaald werden 
door de belgische staat en hem daarom 
gunstig gestemd waren, gold als de enige 
juiste en ware. Elke andere opvatting, elk 
verzet tegen de belgische vei drukking van 
het vlaamse volk op het politieke vlak werd 
als ketters en zwaar zondig bestempeld. En 
wanneer priester en teologen de grenzen 
van het bisschoppelijk gezag aantoonden, 
en de verheffing van de staat tot een reli
gieus principe als een afgoderij aankloegen, 
werd er hen niet met teologische argumen
ten geantwooid, omdat daar juist de zwak
heid lag van heel het bisschoppelijk optre
den. Men sprak dan alleen maar, zoals de 
eenvaarde pater Rutten, belgisch senator 
der staatspartij, van een « Frontersteolo-
gie >. 

De direkte inmenging in de belgische po
litiek zou tussen de jaren 36 en 40, na de 
scherpe aanvallen op het nationalisme, zich 
ook tegen het rexisme richten, en bij de 
tussentijdse verkiezing te Brussel tussen De-
grelle en Van Zeeland, veiklaaide het epis
kopaat dat men stemmen moest voor Van 
Zeeland, eerste-minister, door Degrêlle aan- • 
gevallen omwille van een financiële ma-

Hand in hand voor het vaderland... 

nipulatie waarbij zijn wedde bij de Natio-
nale Bank tijdens zijn ministerschap « op. 
gespaard > werd en dus normaal doorliep, 
Ook tegen « Het Boerenfront », dat na 
het financieel schandaal van de Boeren
bond werd opgelicht, richtte zich het ker
kelijk gezag. 

Tijdens de oorlog heeft kaïdinaal Van 
Roey zich evenmin onbetuigd gelaten. Een 
eerste brief, daterend van mei 1940, keurt 
de beslissing van de koning tot kapitulatie 
goed En in juli 1941 houdt hij een red<i 
waarin alle vroegeie pozities over de al-
leen/aligmakende staatskatolieke partij wor-
den opgegeven en zelfs rekening gehouden 
woidt met een niet-parlementair regime I 
In een heiderlijke brief in januari 1943 
worden de terreurdaden van het verzej 
openlijk afgekeurd I 

De uitspattingen na de bevrijding, o(4 
door katolieken en zelfs priesters, de hou. 
ding van katolieke kranten als « Het Be
lang van Limburg » en de lafheid der kato-
lieke politici : daaiover wordt door alle 
bisschoppen op alle tonen gezwegen. Afe». 
zien van het zwak protest van Van Roe» 
tijdens de eerste maanden en de brief van 
Mgï. Kerkhofs. Zij herv inden hun stem al» 
het ei op aankomt de machtspozitie der 
C.V.P. te verdedigen en om in de konings
kwestie hun duit in het zakje te doen. Zij 
hebben geen woorden voor de tienduizen
den gelovigen die aan de gevolgen der re
pressie fizisch of geestelijk ten onder gaan, 
of als sociale paria's leven moeten. Maar 
zij staan weer op de bres in de schoolstrijd, 
en bij de verkiezingen in 1958 oordeelt de 
bisschop van Brugge, De Smedt, het nodig 
het stemmen voor de Volksunie als « zwaar 
zondig > te bestempelen, een feit dat door 
de C.V.P. over heel het land op schanda
lige wijze wordt uitgebuit. 

De klap op de vuurpijl, en het (uitein
delijke ?) slot van 136 jaar bisschoppelijke 
inmenging in de politiek was dan de bis
schoppelijke verklaring over Leuven, in 
mei 1966. 

Maar het bewustzijn van de grenzen van 
elk gezag (ook het bisschoppelijke) en van 
het recht va 1 elk volk op zijn zelfbehoud 
waren nu zo diep tot in de vlaamse massa 
doorgedrongen, dat, van kollege-jongen toi 
universiteitsprofessor, een eensgezind ver
zet losbarstte tegen deze zoveelste aanma-
liging, tegen heï zoveelste pozitie-kiezen 
tegen het vlaamse belang omwille van bel
gische bindingen. 

De houding van de kerk tegenover 
Vlaanderen is, vanaf de Broglie tot Sue-
nens, steeds anti-volks geweest. De < Her
derlijke brieven over politiek > illustreren 
deze houding. Vaak hebben wij horen zeg
gen : « Waren wij in de 16e eeuw maar pro
testant geworden > en men zou het wensen, 
indien men leest in deze < brieven » welke 
remmende en vrijheidbelemmerende poli
tieke macht de katolieke kerk in Vlaanderen 
heeft betekend. Haar schuld aan de schei
ding in 1830 en aan de bestendiging dar 
vlaamse verdrukking langs een staatskatolie
ke partij en een C.V.P., is zeer groot.. 

Het is voor elke katoliek beschamend, dat 
zijn geestelijk gezag naar dergelijke midde
len heeft gegrepen om een bepaalde staaïs-
struktuur en een bepaalde partij en haar 
poliiiekers ter wille te zijn. Het moet ook 
beschamend zijn voor deze partij zélf — of 
het nu de staatspartij van vroeger of de 
C.V.P. van nu is — om met dergelijke mid
delen postjes en ambten te moeten verove
ren, en het geloof dienstbaar te laten ma
ken aan de persoonlijke ambities. 

En heï is tenslotte voor elke Vlaming be
schamend, dat er Vlamingen gevonden wer
den die zich tot deigelijke uitbuiting van de 
heiligste overtuiging van vlaamse katolieken 
geleend hebben, om hun volk in de rug te 
schieten... 

De profiteurs van de « herderlijke brie
ven » van gisteren zijn de heren van nu. De 
heren van nu komen uit een partij die 
haar specialiteit in de uitbuiting van het ge
loof had bewezen. Vlaanderen zal met der
gelijke profiteurs afrekenen evenals heï af
gerekend heeft met bisschoppelijke oekazen 
en herderlijke anti-vlaams unitarisme. 

Vlaams-nationalist, lees deze brieven I Zij 
zullen U tevens leren w^t onze mensen gi»-
ïeren hebben geleden, en in welke omstan
digheden zij hebben moeïen optomen tegen 
het < establishment > van kerk, staat, finan-
cie en hof. 

« Herderlijke brieven over politiek > - K-
Van tsacker. Nederlandsche Boekhandeli 
Kapellen - ing. 195 fr. — geb. 23S fr^ 
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Bij het einde van het Johns on-bewind en het begin van de regering Nixon 

leek het ernaar dat het vooral de Sovjets waren die zouden aandringen op het 

houden van een topgesprek tussen beide grootmogendheden. Dit werd verklaard 

uit de bezorgdheid van Moskou om de ontwikkeling in het Verre Oosten, meer 

bepaald de verhouding tot China. Indien men doorgaans betrouwbare China-

speciaüsten moet geloven dan staat momenteel een heel leger klaar aan weers

zij van de chinees-russische grens en zou er in China sprake kunnen zijn van 

een oorlogsstemming... 

Toch is het momenteel prezident Nixon die poogt de Sovjets van zijn goede 

bedoelingen te overtuigen. Op het eerste gezicht is dat eigenaardig als men de 

chinees-russische spanning bekijkt en beseft dat hoe dan ook het maansukses 

van de Verenigde Staten bijgedragen heeft tot een her';tel van het zelfvertrou

wen bij de Amerikanen en uiteraard ook bij hun prezident. 

NA B O E K A R E S T 

MARX-GRAF 

De korte reis van prezident Nixon 
valt in twee delen te onderscheiden : de 
rondreis in Zuid-Oost-Azië waar het 
amerikaanse staats- en regeringshoofd 
zijn Vietnamese bondgenoten en de be
vriende of neut ra le staten moest ver
trouwd maken met de gedachte, dat de 
Amerikanen niet eeuwig de zwaarste 
last van de strijd tegen 'n nog steeds op
dringerig kommunisme kunnen dragen 
en zijn bezoek aan Roemenië. We laten 
hierbij buiten beschouwing dat de strijd 
in Azië niet louter een strijd is tussen 
kapitalisme en kommunisme, omdat er 
nu eenmaal nog tal van andere elemen
ten meespelen, niet het minst de natio
nale bewustwording van de betrokken 
volkeren. In hoever de grote mogendhe
den dit laatste inzien en er desgeval
lend rekening mee houden, is t rouwens 
een vraag die in het verleden meestal 
een bedroevend antwoord kreeg. Men 
denke maar aan de « oplossingen » die 
Europa tot tweemaal toe in deze eeuw 
te verwerken kreeg als gevolg van ge
brek aan inzicht of aan goede wil in 
volksnationaal opzicht bij de « grote lei
ders ». 

Voorlopig verloopt dit « losmakings-
proces » zeer t raag en bescheiden. De 
aruk van de publieke opinie in de Vere
nigde Staten is daarom niet verminderd 
doch men heeft de indruk dat er zich 
een zekere moeheid bij de protesteren
den laat gelden. De zaak Edward Ken
nedy is er ook niet naar om tans een 
bundeling of een toespitsing van deze 
druk op de Nixon-administratie voor 
mogelijk te houden. Hoezeer men de se
nator ook met fluwelen handschoenen 
aanpakt (er is kennelijk een wetsover
treding begaan, vermi ts de wet van de 
staat Massachussets, waar het ongeval 
zich voordeed de onmiddellijke aanhou
ding voorschrijft in geval van vlucht-

DEZE W E E K 
IN DE W E R E L D 
• Vermoedelijk worden meer ameri

kaanse soldaten dan voorzien ui t 
Vietnam teruggetrokken. Prezident 
Nixon na rondreis in Zuid-Oost-Azië 
en bezoek aan Boekarest terug t e 
Washington. 

• Betuiging van t rouw door Boekarest 
aan het oosteuropees blok. Moskou 
maakt Boekarest duidelijk, er niet te 
moeten aan denken, zich losser van 
dit blok te maken. 

• Noordierse regering wil na de jongste 
onlusten tussen katolieken en protes
tanten voorlopig geen beroep doen 
op de hulp van het britse leger. 

• Paus Paulus VI slaagt er tijdens zijn 
bezoek aan Oeganda niet in, Nigeria 
en Biafra tot een wapenbestand te 
overhalen, doch plaatste het pro
bleem in de wereldaandacht. 

• Twee amerikaanse ruimtetuigen cir
kelen rond Mars. 

• Rumor vormt in Italië een homogene 
kristen-demokratische minderheids
regering en geniet daarbij de steun 
de gemeenteraadsverkiezingen in no
vember a.s. 

• Don Juan Carlos officieel tot opvol
ger van Franco als spaans staats- en 
regeringshoofd aangesteld. 

misdrijf, wat niet is gebeurd, wellicht 
omdat het quasi zeker was dat in dit ge
val senator Kennedy had moeten ver
schijnen voor district a t torny Edmund 
Dinis, die bekend staat om zijn anti-
Kennedy-instelling ..) de publieke opi
nie vindt zijn verantwoording toch 
maar mager. Het moet velen ook opval
len dat het zgn. beroep op de kiezers in 
feite neerkomt op een grap, want een 
werkeli jk beroep op de kiezers zou 
doodeenvoudig een nieuwe verkiezing 
zijn, wat gemakkelijk doenbaar is ver
mits de amerikaanse parlementsleden 
geen plaatsvervangers of opvolgers heb
ben. Indien de Kennedy-clan had willen 
weten wat de kiezer denkt dan had Ed
ward Kennedy maar ontslag moeten ne
men en zich herkiesbaar stellen. 

Dit tamelijk onsmakelijk geval kan 
dus wel in het voordeel van Nixon spe
len en verschaft hem in ieder geval op 
binnenlands vlak een adempauze, niet 
alleen in de Vietnamoorlog doch ook 
wat de betrekkingen met de Sovjet
u n i e aangaat. Deze zijn er niet beter of 
slechter op geworden, maar het triom
fantelijk onthaal dat de prezident in 
Boekarest genoot zal te Moskou zeker 
niet in de smaak zijn gevallen. In een 
vorige bijdrage hebben we de vermoe
delijke oorzaak vermeld waarom Nixon 
niet eerst naar Moskou is gegaan, zoals 
bij bezoeken aan oosteuropese landen 
toch gebruikelijk is. Toen Nixon een 
paar jaar geleden op het dieptepunt van 
zijn carrière stond en naar Oost-Europa 
reisde werd zijn bezoek te Moskou of
ficieel genegeerd, wat te Boekarest niet 
het geval was. In hoever Nixon wijs 
handelde met het voorbeeld van de 
Gaulle niet te volgen, die wel de hiërar
chische wegen bewandelde tijdens een 
rondreis in Oost-Europa, zal later blij
ken. Enige afkoeling tussen Moskou en 

Washington is na de jubelkreten aan 
he t adres van Nixon te Boekarest on
loochenbaar, maar bijna direkt daarop 
zorgde Nixon zelf voor een kleine ver
betering door in Londen ten overstaan 
van zijn britse kollega Wilson een euro
pese veiligheidskonferentie, waaraan 
Moskou veel waarde blijkt te hechten, 
pozitief te beoordelen. Nochtans is het 
duidelijk dat na de invazie van Tsje-
cho-Slovakije Moskou er meer dan ooit 
op staat, zijn « recht op medezeggen
schap » ten aanzien van zijn satelliet
staten steeds opnieuw te beklemtonen. 
De « openheid » waarmee zowel Was
hington als Boekarest schermen blijkt 
het Kremlin helemaal niet in de smaak 
te vallen. 

Het valt dus af te wachten in hoever 
Nixon met zijn roemeens buitenbeentje 
juist heeft gehandeld. Behalve de ach
tergrond van mogeliike roemeense be
middeling voor het verlangde gesprek 
Moskou-Washington is er te Boekarest 
weinig konkreets te noteren, tenzij een 
waarschijnlijke intensivering van de 
voor het ogenblik niet erg belangrijke 
amerikaans-roemeense handelsbetrek
kingen Het is ten slotte maar een voor
bijgaande troost dat Nixon in Oost-Eu
ropa applaus te beurt valt Alleen het 
rezultaat telt. De regering Nixon zal nu 
weldra moeten bewijzen, dat ze rezul-
taten kan halen. Haar binnenlands be
leid was tot nogtoe teleurstellend, haar 
buitenlands beleid stond in het teken 
van een inderdaad niet gemakkelijke 
ommezwaai, wat veel geduld vergt. 
Het is overigens moeilijk uit te maken 
in hoever een buitenlands sukses de 
doorsnee Amerikaan beïnvloedt in zijn 
kijk op een regering Een dergelijk bui
tenlands sukses moet al heel groot zijn 
wil het effekt ressorteren in « Gods own 
country ». 

Karl Marx is als vrijwillige banne
ling in Londen gestorven in 1883 ea 
we beschouwen het als vanzelfspre
kend dat zijn graf nog altijd bewaard 
is gebleven. Dit is toch eigenlijk niet 
zo, maar er is wel een goede reden 
voor : Marx ligt begraven op het lon-
dense Highgate Cimetery, een van de 
zeldzame privé-begraafplaatsen in En
geland, waardoor de gevestigde mach
tigen zich ook na hun dood nog doen 
gelden Het bestuur van deze begraaf
plaats verdient tegenwoordig echter 
wel wat aan dat graf van Marx : wie 
om kommercièle redenen wil fotogra
feren of filmen moet honorarium be
talen Dat brengt per jaar ongeveer 
vijftig duizend frank op. 

ONTHECHT 

John Lenon, de beatle die de laatste 
maanden het meest in het nieuws 
kwam heeft in een persgesprek ver
klaard dat hij helemaal niet aan geld 
gehecht is, geld was nooit zijn doel t 
Wel doet hij graag een aantal dingen 
waarvoor geld nodig is. « Zolang e r 
geen echte kommunistische of een 
werkelijke kristelijke gemeenschap 
gevestigd is » verzet hij zich echter 
« principieel tegen het betalen van be
lastingen ! » Aan ziin manager heeft 
hij we] eens gevraagd « of hii niet al
les zou kunnen weggeven met uitzon
dering natuurlijk van wat hij nodig 
heeft om te leven, maar zijn manager 
heeft hem gezegd dat zoiets niet gaat». 
En deze zeer onafhankpüike, revolu-
tionnaire jongeman heeft zich, zeer 
onthecht, bij dit oordeel neergelegd. 

BILAN 

Zoals alle propagandaberichten zijn 
de mededelingen van de arabische 
verzetsorganizaties over hun aansla
gen en gevechten heel dikwijls over
dreven en oniuist Dit geldt ook voor 
de cijfers van de israëlische verliezen 
sinds de juni-oorlog van 1967 Mede 
door de onderlinge konkurrentie zit
ten daar trouwens een aantal dubbels 
in Maar zelfs zeer kritische waarne
mers nemen nu aan dat door overval
len en aanslagen ongeveer zevenhon
derdvijftig Israelis het leven verloren 
hebben En dat is meer dan het totaal 
van de officiële verliezen van Israël 
tijdens de juni-oorlog zelf. 

REDOUTABLE 

De Fransen die handig met woorden 
kunnen omgaan, hebben voor hun eer
ste atoomduikboot een geschikte naam 
gekozen, de « Redoutable », de geduch
te of de verschrikkelijke Wat minder 
in de publiciteit komt is dat deze duik
boot en de vijf andere die nog ge
bouwd worden, al te duur kosten voor 
het franse budget, dat na de eerste 
proeven de « Redoutable » al enkele, 
natuurli jk « kleinere ». moeilijkheden 
had en terug moest keren naar Cher
bourg ! Waar nog veel minder over 
wordt geschreven is dat Frankri jk een 
speciale bazis moet bouwen voor die 
duikboten. Deze bazis zou gebouwd 
worden op het eiland Longue in de 
buurt van Brest Sinds 1967 werden 
daar al dertig miljard (lichte natuur
lijk) franse frank aan besteed en het 
rezultaat is dat deze bazis niet voldoet 
omdat de bescherming totaal onvol
doende is. Het is gebleken dat de 
« vijandige » kikvorsmannen tijdens 
de oefeningen heel gemakkelijk hun 
(gelukkig ongevaarlijke !) mijnen 
konden plaatsen. 

INGEWIKKELD 

Don Juan Carlos en zijn vrouw Sophie, k oning en koningin in spe van Spanje, bij 
beslissing van Franco. Hiermee zijn de r eeds zo geringe kansen van de carlisti-
sche pretendent, don Hugo Carlos, gehuwd met Irene van Nederland voorgoed 

verke ken. 

Antonio Arguedas was ongeveer 
vier jaar lang minister van binnen
landse zaken in Bolivié Eigenlijk niet 
zo verwonderlijk want hij had een 
voorbereidende opleiding gekregen in 
een speciaal amerikaans instituut in 
Centraal-Amerika. Zelf gaf hij zo juist 
toe dat hij gedurende drie jaar « ui t 
opportunisme en uit nieuwsgierig
heid » voor de C I A . heeft gewerkt. 
Vorig jaar bezorgde hij echter een ko
pie van het dagboek van Che Gue-
varra aan Castro en was daarna over 
Chili naar Londen en New York ge
vlucht. Op 16 augustus van datzelfde 
jaar keerde hij echter naar zijn land 
terug ! En leefde daar in vrijheid, hij 
heeft immers nu pas aziel gevraagd 
aan de meksikaanse ambassade nadat 
een paar bommen bij zijn huis ont
ploften en op hem werd geschoten, m -
gewikkeld en eigenaardig ! 
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Betere tegeu-itanders gevraagd voor Eddy Van Btitsele, kam
pioen van de 3.000 meter steeple. 

m DESAVOUEREN 
Martin Vanden Bossche, die 

Merckx niet trouw blijft, mag 
natuurlijk niet mee, en de klei
ne ploegen mogen natuurlijk 
ook geen renner leveren, maar 
voor de rest schijnt alles zowat 
normaal te zijn bij de belgische 
selektie voor het wereldkam
pioenschap wielrennen op de 
omloop van Zolder. Een lezer 
me een afschuwelijk karak
ter doet ons nochtans opmerken 
dat men er verkeerd aan doet 
meneer Merckx mee te nemen, 
want dat die in het verleden al 
bewezen heeft niet uit het goe
de belgische hout te zijn gesne
den O gruwel Maar inderdaad, 
aldus onze zegsman, verleden 
jaar verdedigde hij liever de be
langen van zijn Italiaans merk 
en Adorni dan die van de noch
tans grotendeels aan hem onder
worpen belgische ploeg Om ons 
leven veilig te stellen, zullen 
wij die lezer maar « desavoue
ren », gelijk de minister doet 

met de mannen van mission 
(toch niet) impossible, en ook 
de andere klok (van Luc Va-
renne) laten horen, die liever 
Van Looy zou thuislaten. Om 
ons onbekende redenen. 

LANDSKAMPIOENEN 
Wij hebben zo het stille ver

moeden dat veel van onze le
zers niet eens weten dat op 23 
en 24 juli de belgische baan-
kampioenschappen wielrennen 
werden betwist. De gazetten 
hebben er niet veel inkt aan 
verkwist, en noch het koppel 
Parisis - Van Mechelen, noch 
het koppel Boudewijn - Fabio-
ia hebben het nodig geoordeeld 
de nieuwe kampioenen in par-
tikuliere audiëntie te ontvan
gen. Er is aan die kampioen
schappen niets verdiend, en 
daarom verdienen de deelne
mende jongens (en meisjes) 

welgemeende gelukwensen. 
Meer dan de verantwoordelij
ken voor de organizatie. want 
het was weer een geknoei van 
jewelste. Kampioenen bij de da
mes : Goeminne en Sohie. Bij 
de liefhebbers ; Debosscher, 
Helssen, Bens, de Vleminck, 
Baert. Verbeeck, Kerremans, 
Rosam, Van Drom. Bij de be
roepsrenners : Sercu, Seeuws 
en Verschueren. 

OUWE TAAIE. JIPPIE JEE... 
Na de olimpische spelen werd 

wel eens beweerd dat wij hier 
in Europa op atletiekgebied ver 
achterstaan bij Amerika. En 
kijk, tijdens de laatste atletiek
ontmoeting Europa - Amerika, 
verleden week in Stuttgart, 
beeft ons oude kontinent zo
waar gewonnen. En dan speel
den de Russen nog niet mee (in 
zoverre dat natuurlijk nog iets 
had kunnen helpen, want die 
zijn ook zo'n beetje op de suk
kel) Enkele punten die wij uit 
die ontmoeting onthouden : 
de perfekte organizatie en de 
ruime belangstelling waarvoor 
de Fritzen gezorgd hadden, het 
spannend verloop van de wed
strijden, het feit dat de oosteu-
ropese landen hun «lancee» 
verderzetten, en de voorbeeldi
ge wijze waarop onze Gaston 
Roelants zijn taak als europees 
kapitein vervulde. 

SPORTINSPANNING 
Tijdens de internationale spe

len voor gehandikapten wisten 
onze landgenoten zich te on
derscheiden. Zij veroverden na
melijk twee gouden en zes zil
veren medailles, en bewezen al
dus dat ons land inzake sport
beoefening voor gehandikapten 
steeds mee aan de spits staat. 
Over het belang daarvan hoe
ven we zeker niet uit te wei
den. Tijdens dezelfde spelen 
werd nog een andere fantas
tische overwinning toegejuicht: 
deze van de tweevoudige olim
pische maratonwinnaar Abebe 
Bikila. die deelnam aan het 
boogschieten, hoewel zijn beide 
benen totaal, en zijn beide ar

men gedeeltelijk verlamd zijn. 
Wij denken dat in die omstan
digheden « deelnemen » al de 
grootst mogelijke overwinning 
is. En terloops, als een of ande
re schertsjury in ons land nog 
eens een prüs voor snortinspan-
ning moet weggeven... 

TEGEN DE GROTEN 
Goed punt voor de sportsek-

tie van de vlaamse televizie, 
omdat zij het woord verleend 
heeft aan de vertegenwoordi
gers van de « kleine » extra-
sportieve firma's, die zich bij 
dp selektie voor de wereldkam
pioenschappen wielrennen be
nadeeld achten tegenover de 
« groten ». vermits geen enkele 
van hun renners werd aange
duid De heren van Vaeren-
bergh en de Smedt sloegen na
gels met koppen. Ze vroegen 
ten eerste dat de wereldkam
pioenschappen zouden gereden 
worden met merkenploegen, en 
niet met landsploegen, en ten 
tweede, in afwachting daarvan, 
het ontslag van het selektieko-
mitee. als buitenstaander onbe-
voeg den voor de rest volledig 
in dienst van de grote merken 
Wij zijn geneigd de heren ge
lijk te geven. Als de wieler
sport een zuivere kommerce is, 

moet ze ook op kommerciële 
wiize, en niet op folkloristische, 
aangepakt worden. 

SPORT MET HOOFDLEnER 
Na de kommerciële op-fles-

sen-trekkerij van de ronde van 
Frankrijk en aanverwante be
drijven, doen zwemkampioen-
schappen als dat te Brasschaat 
goed aan het ouwerwetse sport-
hart Uitstekende sportieve 
geest rond een prachtig zwem
bad, een organizatie die « af » 
was, en goede sportprestaties. 
Wat wil men nog meer ? Goede 
prestaties, inderdaad, want ze
ven belgische rekords die ver
beterd werden, bewijzen dat 
onze zwemsport toch steeds 
vorderingen maakt, al staat ze 
dan nog lang niet op wereldni-
veau (wat ons trouwens niet 
deert) Onder al het goede ver
heugde ons in het bijzonder de 
overwinning en het nieuwe re-
kord van Carla Galle, die de 
laatste tijd weinig aktief was, 
om de eenvoudige, doch tegen
woordig door de « echten > 
maar weinig geapprecieerde re
den, dat ze eerst studeerrt, en 
dan zwemt Tussen haakjes, is 
het aantal aanwezige ministers 
juist geteld ? 

...l 
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Zondag dook het kruim van de belgische zwemwereld in het 
water voor de nationale kampioenschappen. Hier de deelnemers 

aan de 1.500 m. crawl heren. 

TV-TV TV TV-TV-TV-TV TY TV TV - TV 
VLAAMSE T.V. 
Zondag 10 augustus 
9 45 to t 10 30 • Wereldkampioenschap
pen op de weg te Zolder — 11.00 to t 
11 40 : Euchorrstieviering vanuit Zolder 
— 13 30 to t 14 30 Wereldkampioen
schappen wielrennen op de weg te Zo l 
der — 15 30 tot 17 00 : Wereldkam
pioenschappen wielrennen op de weg te 
Zolder — 17 00 • Internat ionaal land-
bouwmagazine — 17 30 to t 17 45 : Poly 
snelt te hulp — 18 45 : Klem, k lem 
kleuter t ie — 19 05 Daktar i : Stri jd op 
leven of dood — >9 55 • Mededelingen 
— 20 00 TV-nieuws — 20 15 • Sport
weekend — 20 40 • Speelfilm • De lan-
oers van Bengalen — 22 25 t English 
Poetrv (11) : a Seosons » — 22 45 : TV-
nieuws 

Maandag 11 augustus 
18 55 • Zondmonnet ie — 19 00 : Fi lm
museum van de schaterlach — 19 30 : 
In te t in te — 19 55 : Weerman — 20 00 • 
TV-nieuws — 20 25 : De indringers : 
Vikor — 21 15 • j Mic Mac > Cabaret 
te Heist aan Zee — 22 00 : aDe Hond» 
Eenakter von Slowomir Mrozek — 22 25 : 
TV nieuws 

Dinsdag 12 augustus 
18 55 Zondmonnet ie — 19 00 • Docu
mentaire • Hoe ontstaat een f i lm 
1 " ^ ^ ^ De Hoge Ve uwe — 19 55 • Me-
di?d"lingen — 20 00 : TV-nieuws — 

20 25 : Tralies t rekken Eenakter van 
Roger Pieters — 21 10 • Vuur en As • 
Wales, een zingend land — 21 55 : Ver
geet niet te lezen — 22 30 TV-nieuws 

Woensdag 13 augustus 
18 55 : Zondmonnet ie — 19 00 • Klem 
klem kleuter t ie — 19.20 : T ip- top — 
19.55 : Weerman — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 25 : Jerry Lewis-festival • « De 
vrouwenhater i — 22 00 • Gostprogram-
ma • Het vri je woo.d — 22 30 : TV-
nieuws. 

Donderdag 14 augustus 
18 55 • Zondmonnet ie — 19 00 ; Tha 
lasso, Tholossa, Tholasso . Een docu 
ment over de mens, oud en |ong, aar\ 
zee — 19 30 Dons Doy-show De ont
snapte t i iger — 19 55 : Mededelingen 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Wi i 
Heren van Zichem — 21 15 : Het leven 
van Mozor t — 22 10 : Première — 
22 50 : TV-nieuws 

Vrijdag 15 augustus 
10 30 to t 11 30 : Eucharistieviering von 
u i t de obdii van Chiarovalle — 15 00 
t o t 17 00 : Wereldkampioenschappen 
wielrennen voor liefhebbers te Brno — 
17 00 t o t 18 30 . « Heidi » Jeugdf i lm 
— 18 55 : Zondmonnet ie — 19.00 : 
Luceat — 19 30 : Twee jeugdfi lmpies 
— 19 45 : Zoekl icht — 19 55 : Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
Speelfilm : Zuster Kenny — 22 15 : TV-
nieuws — 22 20 to t 22 45 : « Geen t i j d 
om romans te lezen Filmschets. 

Zaterdag 16 augustus 
18 55 : Zondmonnet ie — 19 00 : Avon
turen in de Stille Zuidzee : Een bom aan 
boord — 19 25 : Tienerklanken — 
19 55 : Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : Jul ia : Een moeil i jke 
k lan t — 20 50 : Romses Shaffy vandaag 
— 21 35 : Mannix ; De beste schui l
plaats — 22 25 : TV-nieuws — 22 30 : 
Wereldkampioenschappen wielrennen voor 
liefhebbers te Brno 
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Zaterdag 9 augustus 
17 u. : NEDERLAND 1 
Skütsjesilen (over het zeilen in 
Friesland). 

20.30 u. : FRANKRIJK 2 
De revizor (een komedie van 
Nicolas Gogol). 

Zondag 10 augustus 
15.30 u. : BRUSSEL NED. 
Wereldkampioenschapen op 
de weg te Zolder. 
19.5 u. : NEDERLAND 2 
De uitdaging van de Alpamayo 
(de beklimming van de noor-
derkant van deze berg). 

Maandag 11 augustus 
21.15 u. : BRUSSEL NED. 
Mic-mac (kabaret). 
22 u. : BRUSSEL NED . 
De hond (T.V.-spel naar een 
verhaal van Mrozek) . 

Dinsdag 12 augustus 
19 u. : BRUSSEL NED. 
Hoe ontstaat een film 7 (doku-
mentaire). 
21.20 u. : BRUSSEL NED. 
Vuur en as (dokumentaire 

over het nationalisme in Wa
les). 

Woensdag 13 augustus 
22.15 u. BRUSSEL FRANS 
Korte speelfilms uit Frankrijk 
en Polen. 

Donderdag 14 augustus 
U a. : BRUSSEL NED. 
Thalassa, thalassa, thalassa 
(een dokumentaire over de 
zee), 
21.15 u. BRUSSEL NED. 
het leven van Mozart (derde 
en laatste deel van deze knap
pe dokumentaire). 

Vrijdag 15 augustus 
22.20 u. : BRUSSEL NED. 
Geen tijd om romans te lezen 
(over het leven van een vijfen-
dertigjarige vrouw en moe
der). 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
B.T.W 

Brochures met duidelijke beknop
te inhoud speciaal voor kleinhande
laars verkrijgbaar op ons sekreta-
riaat. 
SPAARPOTJES 

Op verzoek kunnen de leden en 
simpatizanten uit onze afdeling een 
spaarpotje thuisbezorgd krijgen. 
Reeds tientallen werden er ge
plaatst. Dit initiatief is in het be-
zonder genomen als een financiële 
aanloop tot kostendekking van de 
komende propaganda voor de ge-
nieenleraadsverkiezingen. 

SEKRETARIAAT 
Wegens de vakantieperiode is 

het sekretariaat gesloten. Terug 
open op maandag 11 augustus. 

Voor dringende mededelin
gen : Bergers G., St. Jansvliet 
19 - tel. 339165, na werkuren : 
De Laet F., Kruishofstr. 16 -
tel 386692 ; Lambrechts, Eve-
raertstr. 17 - tel. 333267 ; Van 
der Borght, Akkerwindestr. 37 -
tel 311286 ; Hennissen, Bos-
duifstr. 23, tel. 350364. 

Borgerhout 
OVER DE SCHOLEN 

In het raam van onze beweging 
en de door ons gevolgde politiek 
past het wel, even het borgerhout-
se schoolwezen te belichten. N'oor 
de aanvang van het schooljaar ge
ven wij wel een opsomming van 
de onderwijsinstellingen van onze 
gemeente. Nu willen wij in enkele 
bijdragen ons beperken tot een kijk 
over verscheidene instellingen die 
wij mochten bezoeken. 

Wij houden het nu maar bij het 
gemeentelijk meisjesinstituut en 
kleuterschool aan de Florastraat. 

Dat andere instellingen niet aan 
bod kwamen is gedeeltelijk hun 
schuld, vermits zij verzuimden sche
pen Jiml Dillen uit te nodigen. 

Om tot de zaak terug te komen : 
de iiieisje.sschool en kleuterschool 
van de Florastraat genieten een 
verdiende faam. 

In deze zo volkse buurt, door 
sommigen van uit de hoogte beke
ken, is het geen pretje de jeugd 
een op\otding te geven die op een 
hoog peil staat en dit dank zij de 
leerkrachten die zich met hart met 
hun leerlingen bezighouden. 

De kinderen worden met zorg en 
liefde bejegend zodat het niet hoeft 
te verwonderen dat het onderwij
zend personeel op de handen ge
dragen wordt en door de jeugd en 
door de ouders. 

Voor allen is het een genot de 
kinderen, ook buiten de school, een 
verzorgde taal te horen spreken, zo
dat hier de kiem gelegd wordt voor 
een volwaardige taal en volk. 

Namen van leerkrachten noemen 
is overbodig al zijn ze mij niet on
bekend maar allen vormen een 
juist geheel, aangestoken door het 
voorbeeld van hun kollega's en voor
al door de direktrice juffrouw 
Schranime die niets dan lof ver
dient voor het sukses van haar 
school, hierin gesteund door de wij
ze benoemingspolitiek van ons ge
meentebestuur. 

De ouders van onze meisjes ken
nen dan ook geen problemen : bij 
het ingaan van de schoolplicht la
ten zij ze in de Florastraat 

Beerse 
INNIGE DEELNEMING 

Zondag 13 juli overleed op 62-ia-
rige leeftijd de heer Robert Baum. 
Iedereen kende hem jarenlang als 
roeper bij notariële verkopingen en 
zijn vriendelijke humor maakte hem 
algemeen populair. De plaatselijke 
Volksunie-afdeling verliest in hem 
*en van haar medestichters en ak-
tiefste leden. Aan zijn weduwe en 
lamilie betuigen wij onze kristelijke 
«eelneming. 

Edegem 
DIENSTBETOON 

Met alle problemen van sociale, 
«oministratieve en financiële aard, 
kunt U terecht bij onze « raadsman 
voor dienstbetoon j> Ludo Van Huf-
«elen. Baron de Celleslaan 32, Ede-
«em, tel. 49.43.1L 

LOKAAL 
Belangstellenden in oprichting 

van een vergaderlokaal mogen zich 
aanbieden bij Ludo Luyten, Troost-
straat 12, tel. 33.05.71, of bij de voor
zitter, Graaf de Fienneslaan 47, tel. 
49.64.89. 

Kerentals 
BILJARTPRIJSKAMP 

Op 26 juli te Herentals werd de 
heen- en op 2 aug. werd te Herent
hout de terugwedstrijd gespeeld van 
de biljartprijskamp V.U.-Herentals 
— V.U.-Herenthout. 

Het kwam tot een mooie strijd 
die gewonnen werd door onze af
deling. Wij verwachten op een vol
gend treffen de sportieve weer-
wraak. 

Dank aan de leden en simpati
zanten, voor hun zeer goede op
komst en niet in het minst aan on
ze volksv. Jo Belmans en S. Van 
Houtven, voorzitter van afdeling 
Turnhout voor hun aanwezigheid 
en belangstelling. 

Gegadigden voor een zelfde sport-
aktie, tel. 014-23642, lokaal V.U. 
VOETBALWEDSTRIJD 

Na biljart gaan we ons ook op 
de voetbalsport meten niet V.U.-
Hulshout. Vandaag zaterdag 9 aug. 
op het voetbalveld van Sefa om 15 
uur. 

Ook hier rekenen wij op een gro
te opkomst. 
BAL 

Voor ons aanstaande bal dat 
doorgaat op 8 november is bijna 
alles voor mekaar . 

Een zeer aangename verrassing 
houden wij nog in petto. 

Merksem 
RENAAT DEVRIENDT 
OVERLEDEN 

Wij moeten aan al onze vrienden 
de droeve mare brengen van het 
smartelijk en onherstelbaar verlies 
dat onze < afdeling en de ganse 
Volksunie treft door het afsterven 
op jeugdige ouderdom van onze 
kameraad, bestuurslid en propa
gandaleider Renaat Devriendt. 

Renaat was lid van de arrondisse-
mentsraad en tevens werkend lid 
van de Vlaamse Kring Groeninghe 
te Merksem. 

Renaat moest nog vijfenveertig 
worden toen hij door een vreselijke 
ziekte op enkele dagen van ons 
werd weggenomen. 

Het is ongelooflijk. Deze dappere 
jonge kerel, sterk als een eik, eer
lijk als goud, trots en overmoedig. 

Een voorbeeld van werkzaamheid 
om welstand in zijn gezin te bren
gen. 

Steeds dienstvaardig en vriende
lijk. Dat alles is weg. De Renaat 
zal er niet meer zijn. 

Aan Machteld en haar twee zo
nen bieden wij onze oprechte deel
neming aan bij deze vreselijke be
proeving. 

Een grote schare vrienden had 
zich aan het kerkhof verzameld om 
aan Renaat de laatste eer te bewij
zen. Onder een sombere gesloten 
hemel, met diepe ontroering op het 
gelaat te lezen, gingen de oude en 
jonge vrienden van Renaat mede 
zijn laatste gang. 

Bij de eenvoudige maar diepdoor-
voelde woorden die Leo Michielsen 
sprak bij de oi^en grafkuil werd het 
velen te machtig. 

Het was een mooie indrukwek
kende begrafenis, met veel mensen 
en veel bloemen, maa r wat baat 
het al, de Renaat is weg en wij zul
len hem missen, nog veel en dik
wijls. 

DE AFDELING 
Alhoewel wij nu in de volle ver

lofperiode zijn, zal er ieder donder
dag op de gewone uur, dus vanaf 
20 uur 30 vergaderd worden door 
de beschikbare bestuursleden en 
kaderleden. 

Mortsel 
PROFICIAT 

Gedurende de voorbije verlofwe
ken vierden de heer en mevrouw 
Michel Van Sintjan (Antwerpse
straat) hun gouden huwelijksjubi
leum. Vanwege afdeling Mortsel en 
bestuur een zeer hartelijk profi
ciat. 

BAL — V.U.-MORTSEL 
Wij spreken nu reeds af voor ons 

Mortsels V.U.-bal dat doorgaat op 
zaterdag 18 oktober 69 in de feest
zaal van het « Parochiaal-Centrum-

St. Jozef » (aan de Liersesteenweg) 
te Mortsel. Orkest «Jacky Sands». 

Dit wordt ons eerste aangenaam 
en gezellig wederzien na deze ver
lofperiode. 

BRABANT 

Brussel (Arr.) 
JAARLIJKS VERLOF 

Gedurende de gehele maand au
gustus zal het arr. sekretariaat ge
sloten zijn. 

Gelieve daarom al de zaken af te 
handelen of afspraak te maken met 
de arrondissementele sekretaris 
Frans Adang, Ruisbroeksestwg 109 
te St. Pieters-Leeuw. 

Is ook telefonisch te bereiken tus
sen de kantooruren op nr. 02-
12.50.35. 
ARR. RAAD 

De volgende arr. raad heeft plaats 
op zaterdag, 20 september 1969 om 
14 uur 30. Houd nu reeds deze da
tum vrij. Agendapunten van deze 
raad dienen binnen te zijn uiterlijk 
voor woensdag, 3 september 1969. 
ZITDAG 
VOLKSVERT. DEFACQ 

O p algemeen verzoek houdt dr. 
E. Defacq, volksvertegenwoordiger 
zitdag tijdens de maand augustus 
elke donderdag van 14 tot 16 uur 
in de Tribunestraat 14, 2de verdie
ping, Brussel 1 (nabij het Parle
ment). In september herneemt hij 
zijn gewone spreekuren. 

Jette 
BAL 

Op 13 september houdt de afde
ling Jette haar bal ten bate van 
haar sociale en kulturele werking 
in de gemeente. 

Op een jaar voor de gemeente
raadsverkiezingen is dit van uitzon
derlijk belang in deze brusselse ge
meente. Houdt nu leeds deze dat-
tum vrij. 

Zaal : Exelsior, St. Pieterstraat 
te Jet te . Orkest : Peter Philips. 

VUJO-JETTE 
Na het geslaagde jongerenbal 

wordt door de Volksunie-jongeren 
Jette gedurende gans de maand au
gustus een kanipagne gevoerd voor 
de vlaamse scholen te Jette. 

Onze voorzitster werd in de offi
ciële jeugdagglomeratieraad opge
nomen. Proficiat. 

Begin september informatieavond 
onder het motto « De jeugd en de 
gemeenteraadsverkiezingen ». 

KALENDER DER KANTONALE 
VERGADERINGEN 
11-9-69 : K.V. Ukkel. 
18-9-69 : K.V. Schaarbeek. 
24-9-69 : K.V. Asse. 
2-10-69 : K.V. Wolvertem. 
16-10-69 : K.V. Vilvoorde. 
23-10-69 : K.V. Anderlecht 
30-10-69 : K.V. Halle. 
6-H-69 : K.V. Brussel. 
13-11-69 : K.V. St-Kwintens-Len-

nik. 
20-11-69 : K.V. Molenbeek. 
27-11-69 : K.V. St. Joost. 
4-12-69 : K.V. Eisene. 
Provinciale kaderdag Brabant : 

12 oktober 1969. 
V.U.-bal te Wemmei : zaal Pax, 

Schoolstraat : 11 oktober 1969. 

Kortenberg - Everberg 

Erps-Kwerps - Veltem 
DANSFEEST 

O p zaterdag 20 september 1969 
gaat het jaarlijks dansfeest van de
ze afdelingen door in de zaal « Sa
lamanders », Leuvenseweg 191 te 
Kortenberg, om 20 uur. 

Orkest : « De Carinas »^ 
Toegang ; 30 fr. 

Landen 
O P DE VINGERS GETIKT 

Niettegenstaande het feit dat de 
burgemeester van Landen door de 
heer minister van Binnenlandse Za
ken op de vingers getikt werd we
gens het uitgeven van een tweeta
lige omzendbrief, heeft hij het aan
gedurfd nogmaals te herbeginnen. 

In het lokaal publiciteitsblad 
ï Landen Week-end » van 24 juli 
verscheen een aankondiging in het 
Nederlands en in het Frans betref
fende zijn zitdagen en de openings
uren van de burelen op het stad
huis. 

Volksunie-Landen eist dat aan de
ze moedwillige overtreding van de 
wet, door de burgemeester, een 
einde zou gesteld worden. 

Tevens zal Volksunie-Landen 
niets onverlet laten om de burge
meester de nodige burgerzin bij te 
brengen. 

Merchtem 
BAL 

O p zaterdag 25 oktober 1969 eer
ste afdelingsbal van de afdeling 
Merchtem Zaal : Oberbayern, 
Stoofstraat te Merchtem. 

Orkest : Harry en zijn Pearoeks. 

Wolvertem 
Woensdagavond overleed onze 

ijverige propagandist en goede 
vriend Willem Van den Brande 
(Neronistraat 10). De familie Van 
den Brande heeft in de geschiede
nis van de Vlaamse Beweging in 
het arrondissement met toewijding 
steeds een grote rol gespeeld. De 
begrafenis heeft plaats op zater
dag 9 aug. te 11 uur in de paro
chiekerk. 

Aan alle naastbestaanden bieden 
wij onze innige deelneming aan. 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 

Afdelingsvoorzitter Mare De Vrie-
se opende op 1 oogst jl. in de Ba
ron Ruzettelaan 56, zijn prachtige 
nieuwe zaak, gespecializeerd in lus
ters en alle mogelijke a lichtpun
ten ». 

Alle genodigde vlaamse vrienden 
zagen wellicht nooit zoveel licht bij
een, zodat straks met zeer heldere 
geest het nieuw werkjaar kan wor
den ingezet 

Aan Mare, die blijkbaar dag en 
nacht glimlacht, veel sukses, en aan 
alle lezers een tip : ga eens kijken, 
het loont de moeite ! 

Brugge (Arr.) 
PROFICIAT 

In het gezin van Fernand en Vé-
ronique Collier werd een eerste 
zoontje, Zeger, geboren. 

Aan onze dinamische afdelings-
sekretaris en zijn simpatiek vrouw
tje onze allerhartelijkste gelukwen
sen ! 

PROFICIAT 

W e vernemen met vreugde de 
geboorte van een tweede dochtertje, 
in het gezin Walter Verlee-Vier-
straete uit Zedelgem. 

Aan Walter — lid van de Arr. 
Raad — en zijn lieve echtgenote 
onze hartelijkste gelukwensen. 

Daar Walter Verlee de schoon
zoon is van afdelingsvoorzitter Va
leer Vierstraete, kunnen wij niet 
nalaten ook de gelukkige grootou
ders, de Heer en Mevr. Vierstraete-
Declerck in deze gelukwensen te la
ten delen! 

De Haan 

Klemskerke Vllssegem 

NIEUWE AFDELING 

Na de geslaagde volksvergaderin
gen te Klemskerke waar Kris Lam-
bert en Toon van Overstraeten het 
woord voerden, werd op 19 juli te 
Vllssegem overgegaan tot de stich
ting, volgens de partijstatuten, van 
de nieuwe afdeling die de naam zal 
dragen De Haan — Klemskerke — 
Vllssegem. 

De bestuursfunkties werden als 
volgt verdeeld : 

M. Barzeele, voorzitter; N. Ma-
hieu, sekretaris; E. Debaecke, pen
ningmeester; R. Beirens, propagan
da; L. Cheijns, organizatie. 

N. Mahieu vertegenwoordigt de 
nieuwe afdeling in de arr . raad. 

W e wensen de nieuwe afdeling 
veel heil toe ! 

Kortrijk 
HUWELIJK 

Jozef Labaere, penningmeester 
van afdeling Kortrijk trad in het 
huwelijk met mejuffer Wielant. 
Hartelijke gelukwensen! 

BESTUURSVERKIEZINGEN 

Het afdelingsbestuur afdeling 
Kortrijk heeft het wenselijk geoor
deeld over te gaan tot nieuwe be-
stuursverkiezingen. Deze zullen 
plaats vinden op zaterdag 13 sep
tember aanstaande. Alle leden van 
de afdeling ontvingen een omzend-
schrijven met het verzoek zich 
eventueel kandidaat te stellen voor 
deze verkiezingen. Gegadigden ge-
Heven hun kandidatuur dringend 
te bezorgen op het afdelingssekre-
tariaat : lokaal « 1302 J>, burgemees
ter Reynaertstraat 9 te Kortrijk. 

SURDIAC-Centraal 
meer kamerverwarming 
BULEX - TRI -MATIC 

SANITAIR 

K. Verschraegen 
Dr. Em. Maeyensstraat 36 

ST. AMANDSBERG 
Tel. (09)28.45.05 

zoekertjes 
Kleuternestje 

Leert aan mentaal-gestoorde 
kinderen : zichzelf te behel
pen, alle huishoudelijke bezig
heden ! Sinds 1945: Tel. (03) 
52.42.25 — T94. 

Oud-oostfrortter, beroep bedien
de, wonend te Antwerpen, zoekt 
nieuwe betrekking. Schrijven : W. 
Jorissen, Astridlaan 80, Mechelen 
— T 100. 

Jong architekt wenst ook : zijn 
meisje te vinden, mooi, slank, een
voudig min of meer 22 jaar, liefst 
jeugdleidster. Schrijven bureel blad 
nr T 99. 

Paa r het nuttige aan het aange
name ! 

Ziekenfonds • Flandria kan verte
genwoordiger gebruiken in de 
streek van Ninove, 2^ttegem, Oos
tende en in de Westhoek. 

De oogst blijkt rijp, doch maaiers 
te weinig. Bijverdienste geknipt voor 
afdelingssekretarissen. Stel u voor 
~ T 98. 

De vlaamse peutertuin te Etter
beek start eerlang. Bruikbaar speel
goed voor kleintjes van 18 maand 
tot 3 jaar (bouwblokken, rijgparels, 
prentboeken e.d.) evenals beno
digdheden (stoeltjes, baby-relax, 
bedjes, enz.) worden door de be
stuursleden dankbaar ingezameld, 
desnoods thuis afgehaald. Gelde
lijke bijdragen eveneens welkom. 

Helpt mede aan de redding van 
de peuters in Brussel — T 97. 

Vond in 'n oude « WIJ » (1967-
1968 ?) « Zoekertjes » een reu
ze-aankondiging van een 22-ja-
rige sekretaresse, vijftalig, enz. 
enz. Loopt deze jonge dame nog 
op vrije voeten ? De zoekende 
in die woestijn is een 30-jarige 
oogarts, die zich wil vestigen 
in de belgisch - nederlandse 
grensstreek, sportief, modern 
en op en top vlaams-nationalist, 
enz. Schr. T 95. 

Bediende, gediplomeerd boekhou
der L.B.C., 43 jaar met praktische 
ervaring van boekhouding en be-
drijfspensionering verloor zijn werk 
door opdoeking britse basis in de 
Kempen. Zoekt passende betrek, 
king in provincie Antwerpen. 

Schrijven : senator Jorissen, As
tridlaan 80, Mechelen — T 96. 

T, wan Overstraeten 
Hoofdredakteur : 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar r 
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan 
110. Brus. 7. Tel. 23.1U8. 

Beheer : 
Voldersstraat 71, Brussel 1. 
Tel. (02)125.160. 

Alle klachten voor niet ont
vangen V. blad op dit adres. 
Jaarabonnement : 300 fr. 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 95 £r. 
Abonnement buitenland . 

480 fr. 
Steunabonnement : 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers : 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening : 1711.39, 
8 Wij j> Vlaams-nationaal 
weekblad. 

Verantw. uitg. Mr. F. Van 
der Eist. Beizegemstraat 20, 

Brussel 12. 
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Een dag vroeger 

W e maken er onxe mede
werkers op attent dat ons 
blad volgende week naar 
aanleiding van de feestdag 
van 15 augustus een dag 

vroeger moet gedrukt wor
den. Mogen we hen vrien
delijk verzoeken daar re
kening mee te houden en 
hen vragen, hun kopij 
minstens een dag vroeger 
dan gewoonlijk in te stu
ren ? Waarvoor bij voor
baat harteli jk dank. 

WIJ IN LIMBURG 

DUITSTALIGE OOSTPROVINGIE 
De V.U. staat reeds lang voor de erken

n i n g van de duitstalige kul tuurgemeen-
schap. 

Precies een jaar na de ophefmakende ak-
l ie van de V.U.-mandatarissen in de plat-
dietse streek en de duitstalige Oostkantons, 
heeft de V.U.-senaatsfraktie een wetsvoor
stel ter tafel gelegd, waarin zij de oprich
t ing van een Oostprovincie met als hoofd
stad Eupen, voorstaat. 

Een aantal gemeenten zouden uit de pro
vincies Luik en Luxemburg dienen losge
maakt te worden en samengevoegd tot een 
geheel. 

De voorgestelde regeling hangt tevens sa
men met een oplossing voor de platdietse 
streek. 

Daar de V.U.-Limburg in het bijzonder 
deze aangelegenheid met alle aandacht 
volgt, brengen we hier een belangrijk ge
deelte \an de toelichting bij dit wetsvoor
ste) van de hand van Wim Joriss«n. 

< In een tijd da t men gelukkig begint te 
denken aan de eigen ontplooiingsmogelijk
heden van de taalgemeenschappen is het 
nodig dat ook de derde taalgemeenschap 
van België, de duitstalige. als volwaardig 
erkend wordt. 

« Daartoe is vooreerst nodig dat het ge
bied ervan duidelijk afgebakend wordt vol
gens de dialektgTens. Voor de kantons Eu
pen en Sankt-Vith zijn er weinig moeilijk
heden. Ru im 100 jaar kenden zij een uit
sluitend Duits taairegime zodat de Duitse 
kul tuur taal er s te\ ig gevestigd is. 

« Wal de kul tuur taal betreft, kenden an

dere gemeenten zoals die in de streek van 
Montson, de zogeheten platdietse streek, 
minder geluk. Over het Germaans dialekt 
heen, dat een overgangsdialekt is tussen het 
Neder lands en het Duits, probeert men 
sinds enkele t ientallen jaren, op een tegen
natuurl i jke wijze, een vreemde taal, het 
Frans, als kul tuur taa l o p te dringen, ook 
al is het Duits als kul tuur taa l er vrij goed 
gekend. 

« Hetzelfde gebeurde in een ander gebied, 
een strook langsheen de grens van het 
Groother togdom Luxemburg , de streek van 
Martel ingen, Bonnert en Metzig. Senator 
N o t h o m b getuigde in de Senaat op 17 ju l i 
1962 over deze streek : « ik ben de verko-
zene van 40.000 Duitssprekende inwoners 
van de provincie Luxemburg > en « vergeet 
niet dat er in de streek van Gouvy en Bas
tenaken nog Duits wordt gesproken >. 

« De pogingen tot verfransing vonden h u n 
oorsprong in een sektair staatsnationalisme, 
dat thans, nu er gelukkig een nieuwe Eu
ropese geest waait, geestelijk volledig ach
terhaald is, maar da t meende dat men een 
Staat best smeedde door één bepaalde taal 
overal in het land op te dr ingen. I n Vlaan
deren is deze politiek grotendeels mislukt, 
al blijft ze nakankeren te en rond Brussel 
en hier en daa r langsheen de taalgrens. 
Deze politiek is echter een gezonde rechïs-
natie onwaardig, des te meer daar ze ge
voerd wordt onder sociaal-ekonomische 
druk en stoelt op een politiek van angst-
aanjaging zoals in de diktatoriale landen. 
Dit laatste is bijzonder sterk het geval in 

Parlemenloire vragen 
• Volksvertegenwoordiger Raskin informeer, 

de naar de plannen van het ministerie van 
Openbare Werken i.v.m de weg Bilzen-
Tongeren (3 juni j l ) . 

I Eerste Minister Eyskens wordt door Ras
kin nader om uitleg verzocht omtrent zijn 
uitspraken te Hasselt medio mei bij gele
genheid van de jaarvergadering van het 
Verbond van Kristene Werkgevers. 
Eyskens verduidelijkt dat de overheids
hulp, die sedert 1959 de 10 t. h. overtrof 
t.o.v. van de limburgse bevolking (6-7 
t. h. van de landsbevolking) geenszins als 
«verdreven moet worden beschouwd (10 
juni jl ). 

I Bij de minister van Landsverdediging in. 
formeerde ons kamerlid naar de legering 
van de belgische strijdkrachten in Duits
land, nl. de lokalizatie van de vlaamse een. 
heden en de franstalige eenheden ten op
zichte van de Rijn. 
Er werd rechtstreeks aan het lid geant
woord (10 juni jl.). 

I Minister De Saeger moet (nogmaals) de 
slechte toestand waarin de Boudewijnsnel-
weg op een groot aantal plaatsen verkeert, 
toegeven. 
Raskin wijst terzake op de stukken te 
Hasselt en te Diepenbeek. 
« E r wordt gezocht naar een oplossing, die 
niet alleen het gevaar op de vermelde 
plaatsen, maar ook het gevaar op andere 
plaatsen definitief zal bezweren ». Aldus 
de minister. 
(10 juni jl.). 

I Op een parlementaire vraag van Raskin 
antwoordt de minister van Volksgezond
heid dat aan de kliniek te Tongeren geen 
toelating of subsidies werd verleend om 
haar beddenaantal met driehonderd te 
vermeerderen. Wat het hospitaal betreft, 
oe K.O.O. heeft een principieel akkoord 
bekomen voor een nieuw ziekenhuis met 
honderdvijfenzeventig bedden (10 juni jl.). 

I N.a v. het eerste Nationaal Kongres van 
politieofficieren van België ingericht te 
Genk (einde april), stelde Raskin aan de 
minister van Binnenlandse Zaken enkele 
vragen i.v.m. ordehandhaving bij beto-
gingen. 
Het behoort aan de plaatselijke overheden 
— en onder hun verantwoordelijkheid — 
te oordelen welke uitrusting zij noodzake. 
lijk achten om hun verschillende opdrach
ten uit te oefenen. 

I Bij de minister van Financiën doet Ras . 
kin navraag waarom aan de nederlands. 
talige diensten van Registratie een uitslui
tend franstalig naslagwerk werd toege. 
stuurd. 
De minister geeft hierover een uitgebreide 
uitleg (17 juni jl.). 

I Aan de Minister - Staatssekretaris voor 
Streekekonomie vraagt Raskin precieze 
cijfers van de werkgelegenheid in Limburg 
(1966, 1967, 1968 en 1969 afzonderlijk). 
Hierop antwoordt de minister met een uit
gebreide tobel (17 juni jl.). 

I Het kasteel van Alde.Biezen te Rijkhoven 
bezit een bijzonder grote historische en 
esthetische waarde. Spijtig genoeg bevindt 
het kasteel zich in een lamentabele toe
stand. Specialisten menen nochtans dat 
het mogelijk is dit kasteel te restaureren, 
aldus E. Raskin in een vraag aan de Mi. 
nister van Nederlandse Kuituur. 
Hij wil weten welke pogingen terzake 
reeds ondernomen werden. 
Zo de eigenaar in gebreke blijft, zijn er 
twee mogelijkheden ; de verplichte restau. 
ratie of de onteigeging door de Staat. 
Op 15 oktober 1968 werd om een schat, 
tingsverslag gevraagd aan het Aankoop. 
komitee te Hasselt. Op 17 januari en 8 mei 
w>nd de minister hiervoor berinnerings. 
noU's. Over enkele weken zal het schat, 
tingsverslag ter beschikking «ijn. 
Hopelijk sal er nu dringend iets gedaan 
worden (24 juni jl.). 

VAN OE V.U.LEIDING 

Het partijbestuur van de Volksunie besprak de vlaam 
se havenprobJemen zoals die zich stellen na de bekend 
making van het verslag der kommissie « Verschaeve » en 
de verschillende verklaringen van Minister De Saeqer 

Het partijbestuur onderstreept de absolute voorrana 
die in verband met de besteding van overheidsgelden voor 
infrastruktuurwerken moet verleend worden aan de uit-
bouw van het vlaamse havenpotentiëel dat voor de vlaam
se en voor de hele belgische ekonomie steeds duidelijker 
de sterke ekonomische groeifaktor wordt. 

In dit verband meent het partijbestuur dat de uitbouw 
van een diepzeehaven voor grote tonnematen te Zeebrug-
ge, de verbetering van de bevaarbaarheid van de Schelde 
en de ontsluiting van de linkerscheldeoever te Antwer
pen moeten beschouivd worden als elementen van één
zelfde grootscheeps plan. De verwezenlijking van dit plan 
moet gezien worden als een nationale investering ter be
veiliging van de ekonomische toekomst. Het kostenargu-
ment kan hiertegen niet uitgespeeld worden als men re
kening houdt met de enorme bedragen die in het verle
den besteed werden om op konservatieve wijze de totaal 
veroordeelde Waalse mijnnijverheid een tijd lang in het 
leven te houden. 

Wat meer bepaald Zeebrugge betreft meent het partij, 
bestuur van de Volksunie dat de voorkeur zou moeten 
gaan naar de uitbouio van een vastelandshaven in de rich
ting van de zee en het diepe vaarwater. 

de Duitstalige gemeenten waar men elke 
verdediging van de streektaal met het be
gr ip « nazisme J. tracht dood te ver^en om 
zo het zwijgen op te leggen aan de gezon
de krachten die de eigen taal verdedigen. 
H e t invoeren van Franstal ige ambtenaren 
en het kweken van Duits tal ig kollabora-
teurs in de streek zelf vult' in die streek 
deze misselijke politiek aan. » 

PLAATSELIJK NIEUWS 

Bilzen 
GULDENSPORENVIERING 

Traditiegetrouw werd op vrijdag 11 juli te 
Bilzen een Guldensporenviering georgani-
zeerd. Namen hieraan deel het gemeentebe
stuur, VÏB-VAB,. , Davidsfonds, Vermeylen
fonds en VAG. 

Het programma werd ingezet met een op
treden van het knapenkoor « De Heiviiiken » 
van Waterschei. Nadien trad de balletgroep 
« Stassen » van Valmeer op. Vervolgens werd 
een uitvoering gegeven door het fluitensem-
ble van Bilzen. 

Het belangrijkste punt op het programma 
was evenveel een spreekbeurt door de heer 
P . Daels. In een goed gedokumenteerd en 
overtuigend betoog nam de algem. voorzitter 
van de VVD stelling tegen de voorgenomen 
grondwetsherziening en voornamelijk tegen 
de grendels. Spreker vroeg dat alle Vlamin
gen tegen deze nieuwe aanslag op anze 
vlaamse rechten in het verzet zouden komen. 
Dat de aanwezige — enkel CVP-ers en BSPl 
ers uitgezonderd — het hiermee eens waren, 
blijkt uit het overdonderend applaus dat 
de heer Daels na zijn spreekbeurt te beurt 
vleL 

Vermelden wij nog dat deze Guldensporen
viering a.m. werd bijgewoond door volksver
tegenwoordiger E. Raskin, de heer Hardy, 
gemeenteraanslid van Hoeselt, de heer L. 
Winix, lid van het arr. bestuur, evenals door 
afgevaardigden van de Volksunie-afdelingen 
van Bilzen, Hoeselt en Munsterbilzen. 

Eigenbilzen 
GULDENSPORENVIERING 

De vlaamse harmonie « Recht door Zee » 
organizeerde op 11 juli een jaarlijkse uitstap 
n.a.v. de herdenking van de Guldensporen-
slag. 

Aan deze uitstap werd ook deelgenomen 
door de burgemeester, de 2 schepenen en 
raadsUd Mevr. Steegen-Nevens. 

Hartelijk proficiat I 

Herderen 
LEDENHERNIEUWING 

De ledenhernieuwing in de afdeling Her
deren is tot hiertoe niet gebeurd. Blijkbaar 
zal hieraan vrij snel een einde komen. Wil
liam Neven, bestuurslid, heeft zich immers 
aan het werk gezet; in enkele dagen werd 
bijna de helft van de leden hernieuwd. 

GULDENSPORENVIERING 

De jaarlijkse Guldensporenviering van de 
Volksunie van het kanton Tongeren werd ook 
dit jaar georganizeerd in Huize Malpertuus 
te Herderen. 

Deze viering stond onder het voorzitter
schap vaa provincieraadslid Dr. Van Halle-
beke en onder de algemene leiding van de 
heer Willy Jorissen, kantonnaal gevolmach
tigde. 

Na een degelijk ectinaal werd een feestrede 
uitgesproken door volksvertegenwordiger E. 
Raskin. Uiteraard handelde deze over de pro. 
blematiek der grondwetsherziening. Ook de 
anmestie werd door hem ter sprake gebracht. 

De avond eindigde met een gezellig samen
zijn en met het optreden van de balletgroep 
« Stassen » van Valmeer. 

Tongeren 

Traditiegetrouw werd 11 julj herdacht op 
een gezellig samenzijn te Herderen. 

Provincieraadslid Van HoUebeke verwel
komde er volksvertegenwoordiger Evrard 
Raskin, die in een fel toegejuichte rede op
riep tot een Groeningsverzet tegen de grea-
delgrondwet en haar auteurs. 

Kant. Gev. Willy Jorissen dankte hem na
mens alle aanwezigen 

Het balletkorps van Valmeer liet dan d e 
beentjes »waaien en de rokjes waaien. 

En de Vlaamse Leeuw werd heel, heel dik-
wijls gezongen. 

Valmeer 
LEVEN IN DE B R O U W E R I J 

Tot aan de vorige verkiezingen was het op 
vlaams gebied vrij rustig in deze haspen-
gouwse gemeente. Hierin is intussen wel eni. 
ge verandering gekomen. 

Vooreerst naast de « gele » harmonie, « De 
Kristene Gildenbroeders » opnieuw eea 
vlaamse koers en vervolgens wordt er dooi; 
de pas opgerichte Volksunie-afdeling eea rus
teloze aktiviteit aan de dag gelegd. 

Momenteel telt de nieuwe afdeling reeds 
meer dan 50 leden en alles laat voorzien dat 
dit aantal in de wintermaanden tot 80 a 90 
zal worden opgevoerd. 

Vervolgens is er de oprichting van een 
vlaamse balletgroep. Deze groep t rad reeds 
driemaal op : te Eigenbilzen, te Bilzen en te 
Herderen. Dit telkens met groot sukses. 

Deze Volksunie-aktiviteiten zijn voorname
lijk te danken aan het optreden van de heer 
en mevrouw L. Stassen, die hiervoor onze 
hartelijke dank verdienen. 

Voerstreel( 
AFDELINGSLEVEN 

O p zaterdag 19 juli vergaderde het bestuur 
van de plaatselijke Volksunie-afdeling in ca
fé Raadbar te Teuven. Waren aanwezig 
volksv. E. Raskin, arr. bestuurslid J . Hardjr 
en kantonnaal gevolmachtigde W. Jorissen. 

Vastgesteld werd dat reeds een dertigtal 
lidkaarten sinds de jongste bestuursvergade
ring werden vernieuwd. Besloten werd de 
hernieuwing volledig af te werken tegen het 
einde van augustus. 

Volgende vergadering op zaterdag 30 au
gustus te 20 uur. Nadere gegevens zullen nog 
worden medegedeeld. 

I Tongeren • Maaseik 
SOCIAAL DIENSTBETOoW 

Gedurende de maand augustus wor
den alle zitdagen voor sociaal dienst* 
betoon geschorst uitgenomen de zit* 
dagen aan huis. 

E. Raskin, volksvertegenwoordiger i 
ledere vrijdag. Dorpsstraat 53, Eigen» 

bilzen, van 16 tot 19 uur. Tel. 011-
19454. 
J. Hardy, plaatsvervangend sena« 
tor : 

ledere zondag, Nieuwe Baan 2 (Ah), 
Hoeselt, van 10 tot 12 uur. Tel. 012« 
32353. 

J. Cuppens, plaatsvervangend volks
vertegenwoordiger 1 

ledere donderdag, Zandbergenstraa» 
22 te Neeroeteren van 17 tot 18 mir. 
Tel. 011-64402. 
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600 ARBEIDERS ..... 1001 MOGELIJKHEDEN!! 
Deze slogan betekent méér dan wi j in een boek zouden kunnen beschrijven 

Het is duidelijk dat U In voile vrijheid wi l t kiezen dat U niet wenst te han

delen met een tussenpersoon of met een beginneling U zult immers niet te

vreden zijn met het eerste het beste ' U vraagt een maximum aan degelijkheid 

en komfort en U wenst uw geld niet in *t water te werpen ' U vraagï natuurli jk 

eerst vri jbli jvend voorlichting ' U wenst eerst met eigen ogen te zien ' U wi l t 

rechtstreeks van onze kliënten weten of ze tevreden zi jn U wenst een vlotte 

service en snelle uitvoering Met één woord : U wenst het beste van het beste 

zonder een frank teveel te betaler 

HET BESTE VAN HET BESTE... 

ZONDER EEN FRANK TEVEEL TE BETALEN !!! 

Daar komT- het Inderdaad op aan... 

Daarom moet uw zaak op voorhand grondig besproken en bestudeerd worden 

en zulks zonder enige voorafgaandelijke verplichting voor U ! U moet op voor

hand weten waaraf en waaraan ! U heeft het recht veeleisend te z i jn . 

ONZE KLIËNTEN HEBBEN HET RECHT 

VEELEISEND TE ZIJN !!! 

Stenen kopen = opbrengst verzekeren ! ! ! 

Raadpleeg onze diensten over onze prachtappartementen aan de Dampoort fe 

Cent - aan het Meerfenhof te Hoboken - aan de Belgiëlel te Antwerpen Over 

onze zeer voordelige villapercelen te Drongen bij Cent - in het Leuvense en 

in de mooie naïuur van onze Limburg ! 

MEER DAN 6.000 TEVREDEN KLIËNTEN KUNNEN Wl] MET 

U BEZOEKEN EN DAAR ZIJN WIJ FIER OP !!! 

WIJ VERWACHTEN U OP EEN VAN ONZE VIER ZETELS 

1 /2 villa, vanaf 750.000 F 

Vanaf 1.950.000 F 

i 1,.•"'•'• - - 1 - .••• *•'•'* 

Vanaf 950.000 F 

Vanaf 600.000 F 

Wenst U nadere inlichtingen 
stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra 

Naam .MI Ï M » • PM nn • * • » • * ea m M» <» «^ • • • • • • • * • ' M • * • • * * * * ' ** 

Adres ..« «n (s> « M m *»< M< »« E » m . . . ••• Woonplaats M« M . M . M . .• 

fel. privé .M . . . M. M< » • i«ï M. . . . Tel kantoor . . . . . . . . M . M« .«. M . •• 

1. over gronden voor vlltabouw D ^ " " ^ " ' ^ " • ^ ' " T ^ ^ ^ ^ 
over gronden voor hoogbouw D t>il voorkeur geleger te 
over gronden v eensgezinswoning D 

over veilige geldbeleggingen O « • • ^ « i ^ ^ . ^ ^ i . . ^ - ^ " ^ " " 

2 over het bouwen van ... 

bij voorkeur gelegen te 

of bezit raeds grond gelegen te . . . 

.»*%*^t*4»^»^»^ —••*•••• *********** 

M . » . . . . . . . . . . • * • • * • • * ^ *** ^*' 

3. over de aankoop van een bestaande woning • 
Duld aan met een X waarover U Inlichtingen wenst te ontvanpen 

ALGEMEENBOU>YBEDRIJF KUNNEN" .V. 

ANTWERPEN 
Meir 18 
tel. 03/31.78.20 
vlff KInen 

CENT 
Onderbergen 43 
fel. 09/25.19.23 
fel. 09/25.94.69 

CENK 

Winfersfagsfr 22 

fel. 011/54.442 

LEUVEN 

Brusselsesfr 33 

fel. 016/33.735 
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VMANTIEKORRELS 
Rekord 

Een supporter uit de polder 
vloog met het vliegtuig naar Zolder 
en kwam holder de bolder 
terecht op zijn zolder. 

NL 

Het gebeurde te Wépion aan de Maas 
waar de laatste aardbeien bloosden 
dat een rijzige Kaas ^ 
en zijn dito gezin verpoosden. 

Getrouw de letters op hun Dafje 
renden zij een na een stroomwaarts uit de bossen 
en dronken na dit drafje 
wetende dat NL wil zeggen « Niets Lossen ». 

Aan en uit 

Je hebt je meest zomerse kleedje aan 
waarvan de mensen zeggen 
dat het te kort en te doorzichtig is 
maar ik trek het mij niet aan, 
liever uit, natuurlijk... 

72Z^""---^-^-e^ÖJiè^, 

ONGET 

BRASSER ZIET 

DE MAAN 

Nixon in sateliietland Roemenië 

«Hier zijn mensen van de planeet Amerika geweest met vreedzame 
bedoelingen.» 

El Salvador stopt oorlog met Honduras 

De match is gedaan...! 

Rumor vormt weer regering 

Er is weer rumoer in Italië. 

Marolien in het verzet 

De sneeuwbal is aan het marolien. 

Jacky fckx wint Grote Prijs van Duitsland 

Er was weer nickx aan te doen. 

Maanreizigers brachten stenen mee... (de kmntenX 

"-Xi\^ . ^ ^ ^ ^ 

iQ^<^eae 


